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كلمة مفتاح 

ضمــن أهــداف برنامــج الدميقراطيــة والحكــم الصالــح، تعمــل املبــادرة الفلســطينية 
وتوثيــق  الحقائــق  جمــع  عــى  )مفتــاح(  والدميقراطيــة  العاملــي  الحــوار  لتعميــق 
االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان بالرتكيــز عــى حقــوق النســاء الفلســطينيات تحــت 
ــج التحليليــة مــن منظــوٍر حقوقــيٍّ وجنــدرّي،  االحتــالل اإلرسائيــي، ومشــاركة النتائ
إضافًة إىل دعم ومتكني النساء الفلسطينيات واملؤسسات النسوية والحقوقية 
للتباحــث حــول القضايــا املختصــة بالشــأن الفلســطيني عــى املســتويني املحــي 

ــدويل.  وال

ــاح« يف دعــم ومتكــني النســاء الفلســطينيات واملؤسســات  كــام تســاهم »مفت
النســوية والحقوقيــة مــن اســتخدام آليــات األمــم املتحــدة ضمــن جهــود املنــارصة 
الدوليــة والتواجــد عــر املنصــات العامليــة ملشــاركة الحقائــق املتعلقــة بوضعيــة 
النســاء الفلســطينيات تحــت االحتــالل العســكري اإلرسائيــي، وذلــك يف إطــار 
تفعيــل العمــل بقــرار مجلــس األمــن 1325 والقــرارات الالحقــة لــه، والتوصيــات العامــة 
اتفاقيــة  التمييــز ضــد املــرأة املرشفــة عــى  عــى  القضــاء  للجنــة   )35 ،32  ،30(

ــز ضــد املــرأة )ســيداو(. ــع اشــكال التميي القضــاء عــى جمي

 ويــأيت إنجــاز هــذا الدليــل املتخصــص بآليــات األمــم املتحــدة ذات الصلــة بأجنــدة 
املــرأة الســالم واألمــن يف إطــار جهــود مؤسســة »مفتــاح« يف دعــم االئتــالف 
النســوي األهــي لتطبيــق القــرار األممــي 1325، إذ تســعى »مفتــاح« إىل تفعيــل 
مشــاركة املؤسســات األعضــاء يف االئتــالف يف املنصــات الدوليــة ذات العالقــة، 
ومتكينهــا مــن اســتخدام اآلليــات الدوليــة املناســبة والالزمــة للضغــط باتجــاه توفــري 
انتهــاكات االحتــالل العســكري اإلرسائيــي،  الحاميــة للنســاء الفلســطينيات مــن 
وتفعيــل ســبل التشــبيك وبنــاء التحالفــات تجــاه حشــد التضامــن الــدويل والنســوي 
نحــو تحقيــق األمــن والســالم للنســاء الفلســطينيات، إضافــًة إىل مطالبــة الجهــات 
 1325 األُممــي  القــرار  مــن   11 الفقــرة  وفــق  املســاءلة  آليــات  بتفعيــل  الدوليــة 
التــي تدعــو إىل رفــع الحصانــة عــن مرتكبــي الجرائــم ضــد اإلنســانية ومحاكمتهــم، 
حيــث تُشــدد الفقــرة 11 عــى مســـؤولية جميــع الــدول عـــن وضـــع نهايــٍة لإلفــالت 
مــن العقــاب، ومقاضــاة املســؤولني عــن اإلبــادة الجامعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية 

ــم الحــرب. وجرائ
د. تحرير األعرج

املديرة التنفيذية
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1. مقدمة عامة

1.1 أجندة املرأة والسالم واألمن يف فلسطني 

األمــد،  طويــل  اإلرسائيــي  االســتعامري  االحتــالل  تحــت  تقــع  دولــٌة  فلســطني 
األمــر الــذي يعنــي أن حقــوق الشــعب الفلســطيني، شــعباً وأفــراداً، يتــم إنكارهــا 
وانتهاكهــا منــذ ســنواٍت عــدة، وبشــكٍل يومــّي، مــا يــرتك آثــاراً عميقــًة متجــذرًة طويلــة 
األمــد عــى التمتــع بحقــوق اإلنســان املختلفــة. وضمــن هــذا اإلطــار، تعــاين النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات آثــاراً مركبــًة تنعكــس عــى حياتهــن اليوميــة وحقوقهــن، 
مــا يرمــي بظاللــه عــى متتعهــن بحقوقهــن املختلفــة والتنميــة والتقــدم وإمكانيــة 

مشــاركتهن بالحيــاة العامــة. 

عــى خلفيــة اإلطــالق الــدويل ألجنــدة املــرأة والســالم واألمــن مــن خــالل قــرار 
مجلــس األمــن 1325 لعــام 2000 والقــرارات التــي لحقتــه، وبعــد تحليــل الســياق 
الوطنــي، متـّـت يف العــام 2011 بلــورة فكــرة تشــكيل ائتــالف نســوي فلســطيني 
لتطبيــق القــرار 1325 مبــا ينســجم مــع الرؤيــة الوطنيــة الفلســطينية، عــى رغــم 
)مبــا  الفلســطيني  الوطنــي  الواقــع  معالجــة  عــن  األمــن  مجلــس  قــرارات  قصــور 
يف ذلــك االعــرتاف بوضــوٍح يف القــرارات بــأن االحتــالل يشــكل تهديــداً للســلم 
ــل االتحــاد العــام  واألمــن الدوليــني(. ولقــد تــم إطــالق االئتــالف عــام 2012 مــن ِقبَ
للمــرأة الفلســطينية. ويف الوقــت ذاتــه، يف العــام 2012، تــم تشــكيل اللجنــة 
الوطنيــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1325 بقــراٍر صــادٍر عــن مجلــس الــوزراء 
الفلســطيني، برئاســة وزارة شــؤون املــرأة الفلســطينية، وأصبــح االئتــالف منــذ 
البدايــة جــزءاً مــن اللجنــة الوطنيــة العليــا. يضــم االئتــالف ســكرتاريا يف مؤسســة 
مفتــاح وعــدٍد مــن املنظــامت األهليــة األعضــاء العاملــة يف هــذا املجــال. ولقــد 
آخرهــا  كان  الســابقة،  العمــل  وخطــط  االســرتاتيجيات  مــن  عــدداً  االئتــالف  تبنــى 
اســرتاتيجية الضغــط واملنــارصة لألعــوام 2024-2021 التــي تــم إطالقهــا يف كانــون 
األول/ديســمر 2020 )لالطــالع عــى االســرتاتيجية الرجــاء الضغــط هنــا(، أو فتــح 

.)miftah.org( مفتــاح   – اإللكــرتوين: منشــورات  الرابــط 

	 يُعتــر قــرار مجلــس األمــن 1325 الذي تم تبنيه عام 2000 حول املرأة والســالم
واألمــن، والقــرارات التســعة التــي تلتــه حتــى عــام 2020، عاجــزًة عــن االســتجابة 
للواقــع الفلســطيني، كــون أّن القــرارات مل تتطــرق إىل أوضــاع االحتــالل، عــى 
بســبب  وســالمتهّن  الفلســطينيات  النســاء  ألمــن  املســتمر  التهديــد  رغــم 
الفلســطينية اهتاممهــا  النســوية  الحركــة  تُكــرر  بالرغــم مــن هــذا،  االحتــالل. 
عــى  لعملهــا  مهــامً  منطلقــاً  بإعتبــاره  اإلطــار  هــذا  باســتخدام  والتزامهــا 

املســتوينَي الوطنــي والــدويل. 

رؤية االئتالف الوطني الفلسطيني

اإلرسائيــي  االحتــالل  اعتــداءات  مــن  الفلســطينيات  والفتيــات  النســاء  حاميــة 
وانتهاكاتــه، ومســاءلته دوليــاً، وضــامن مشــاركة املــرأة مــن دون متييــٍز يف كافــة 
املحــي  املســتويني  عــى  القــرار  بصنــع  املتعلقــة  واملســتويات  املجــاالت 

والــدويل.

األهداف االسرتاتيجية لالئتالف 

العقــاب،  مــن  اإلفــالت  ومنــع  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مســاءلة  يف  املســاهمة 
يف  الدوليــة  القانونيــة  ومســؤوليته  دوره  بشــأن  الــدويل  املجتمــع  ومســاءلة 
حاميــة النســاء الفلســطينيات مــن انتهــاكات االحتــالل بإســتخدام  اآلليــات الدوليــة 

املختلفــة.

توفــري الحاميــة للنســاء والفتيــات الفلســطينيات مــن خــالل إنفــاذ القــرارات الرشعيــة 
الدوليــة والوطنيــة، وتحقيــق العدالــة الدوليــة لهــن مبوجــب القــرار 1325 والقــرارات 

الالحقــة لــه، وباالســتناد إىل القانــون الــدويل اإلنســاين.

تعزيــز متثيــل النســاء الفلســطينيات يف كافــة مواقــع صنــع القــرار للمســاهمة يف 
تحقيــق أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن عــى املســتويني الوطنــي والــدويل.

وقــف االنتهــاكات املرتكبــة بحــق النســاء والفتيــات الفلســطينيات وتوثيقهــا، واتخــاذ 
تدابــري لتقديــم مرتكبيهــا إىل العدالــة.

http://www.miftah.org/arabic/Publications2020.cfm?ThemeID=8
http://www.miftah.org/arabic/Publications2020.cfm?ThemeID=8
http://www.miftah.org/arabic/Publications2020.cfm?ThemeID=8
http://www.miftah.org/arabic/Publications2020.cfm?ThemeID=8
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جــر الــرر عــن النســاء والفتيــات الغزيــات لللتعــايف نتيجــة العــدوان اإلرسائيــي 
عــى غــزة والحصــار املتواصــل.

2.1 أجندة املرأة والسالم واألمن

يف ترشيــن األول/أكتوبــر عــام 2000، وعــى خلفيــة آثــار النزاعــات العديــدة يف 
العــامل عــى املــرأة التــي ســبقت ذلــك، اســتجاب مجلــس األمــن لنــداءاٍت مــن جهــاٍت 
مختلفــٍة حــول العــامل، خاصــة منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال حقــوق 
املــرأة، وقــام بوضــع بنــٍد جديــٍد عــى جــدول أعاملــه تحــت مســمى »أجنــدة املــرأة 
والســالم واألمــن«، وتبنــى حــني ذلــك قــراره األول رقــم 1325. وتبعــت هــذا القــرار 
تســعة قــرارات أُخــرى حتــى نهايــة 2020 حــول املوضــوع ذاتــه. ركــزت هــذه القــرارات 
عــى نــواٍح متعــددة تتعلــق بتأثــري النزاعــات عــى النســاء والظــروف املؤثــرة عــى 
حقــوق املــرأة قبــل النزاعــات وخاللهــا وبعدهــا، إضافــًة إىل دور النســاء يف هــذه 

األوضــاع والفــرتات. 

تتطــرق القــرارات، أساســاً، إىل أربعــة جوانــب رئيســة أصبحــت تُعــرف بأعمــدة أو 
محــاور أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن، وهــي: 

• محــور الوقايــة: يركــز هــذا املحــور عــى تجنــب الرصاعــات، والوقايــة مــن الجرائــم 	
الواقعــة عــى النســاء والفتيــات قبــل حدوثهــا. 

• محــور الحاميــة: يركــز عــى النواحــي املتعــددة التــي مــن شــأنها أن تســاهم يف 	
زيــادة حاميــة أمــن النســاء والفتيــات يف الفــرتات واألوضــاع املختلفــة وتخفيــف 

تعرضهــن للجرائــم، خاصــة الجرائــم الجنســية.
• محــور اإلغاثــة وإعــادة اإلعــامر: يتعلــق هــذا املحــور باإلجــراءات املتخــذة مــن أجــل 	

تأمــني اإلغاثــة وإعــادة اإلعــامر، وال يُقَصــد هنــا إعــادة إعــامر املبــاين فقــط، وإمنــا 
تشــمل أيضــاً إعــادة إعــامر النظــام القانــوين والقضــايئ بحســب الحاجــة.

• محــور املشــاركة: ويتــم الرتكيــز هنــا عــى أهميــة مشــاركة النســاء يف الجوانــب 	
املفاوضــات  عمليــات  يف  املــرأة  ومشــاركة  الحيــاة،  نواحــي  يف  املختلفــة 

إلحــالل الســالم واإلبقــاء عليــه.

ملخص لقرارات مجلس األمن حول املرأة والسالم واألمن

يشــري هــذا امللخــص، تحديــداً، إىل جوانــب متعلقــة بتطبيــق أجنــدة املــرأة والســالم 
واألمــن عــى املســتوى الوطنــي، مــع العلــم أّن القــرارات تشــري أيضــاً إىل أدوار 

األمــم املتحــدة، مبــن يف ذلــك األمــني العــام.

القرار 1325 )2000(: يشــري إىل أن النســاء واألطفال يشــكلون األغلبية العظمى 
مــن املتأثريــن ســلباً بالنزاعــات، وميثلــون بصــورٍة متزايــدٍة هدفــاً للمقاتلــني والعنارص 
ــد الــدور املهــم ملشــاركة النســاء يف منــع الرصاعــات وحلهــا ويف  املســلحة، ويؤكِّ

بنــاء الســالم واإلبقــاء عليــه.

القــرار 1820 )2008(: يشــري إىل اســتهداف النســاء والفتيــات، بصفــٍة خاصــة، مــن 
ــكاب العنــف الجنــي ألغــراض، منهــا اتخــاذه وســيلًة مــن وســائل الحــرب.  خــالل ارت
ويؤكــد أن االغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف الجنــي ميكــن أن تُشــكِّل جرميــة 
حــرب، أو جرميــًة ضــد اإلنســانية، أو فعــالً منشــئاً لجرميــٍة تتعلــق باإلبــادة الجامعيــة.

القــرار 1888 )2009(: يؤكــد أهميــة وضــع حــدٍّ لإلفــالت مــن العقــاب كأمــٍر أســاٍس 
للمجتمعــات التــي تشــهد نزاعــاً، أو التــي تتعــاىف منــه، مــن أجــل تجــاوز انتهــاكات 
املــايض وملنــع وقــوع هــذه االنتهــاكات يف املســتقبل. بذلــك، يؤكــد أهميــة 
آليــات العدالــة واملصالحــة مــن أجــل تعزيــز املســؤولية الفرديــة عن الجرائم الجســيمة، 
ــا.  وأيضــاً تعزيــز الســالم والوصــول إىل الحقيقــة واملصالحــة وحاميــة حقــوق الضحاي

القــرار 1889 )2009(: يعــرب مجلــس األمــن يف هــذا القــرار عــن قلقــه إزاء اســتمرار 
العقبــات أمــام مشــاركة النســاء الكاملــة نتيجــة العنــف والرتهيــب وانعــدام األمــن 
الفــرتات  يف  والفتيــات  للنســاء  الخاصــة  االحتياجــات  ويؤكــد  الثقــايف.  والتمييــز 
بعــد انتهــاء النــزاع، وأهميــة متويــل االحتياجــات يف مجــال اإلنعــاش املبكــر للنســاء 
والفتيــات. كــام يشــدد مجلــس األمــن عــى أهميــة اعتبــار النســاء أطرافــاً فاعلــة 
وليــس ضحايــا، وبالتــايل يؤكــد أهميــة اتخــاذ التدابــري الالزمــة لتحســني مشــاركتهن.

القــرار 1960 )2010(: يهيــب مجلــس األمــن بأطــراف النزاعــات املّســلحة قطــع 
وتنفيــذ التزامــات محــّددة ملكافحــة العنــف الجنــي، تشــمل إصــدار أوامــر واضحــة، 
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والنــّص عــى حظــر العنــف الجنــي يف مدّونــات قواعــد الســلوك وأدلـّـة العمليــات 
ــاة. ــة التحقيــق يف االعتــداءات ومحاســبة الجن العســكرية، إضافــًة إىل أهمي

القــرار 2106 )2013(: يؤكــد أهميــة متكــني النســاء سياســياً واجتامعيــاً واقتصاديــاً، 
وتحقيــق املســاواة بــني الجنســني، وإرشاك الرجــال والفتيــان يف الجهــود املبذولــة 
ملكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء. كــام يَُذكِّــر الــدول بالنــص الــوارد يف 
معاهــدة تجــارة األســلحة القــايض بأنــه عــى الــدول األطــراف املصــدرة لألســلحة أن 
تضــع يف اعتبارهــا خطــر اســتخدام األســلحة التقليديــة الرتــكاب أعــامل عنــٍف قامئــٍة 
عــى النــوع االجتامعــي، أو أعــامل عنــف خطــرية ضــد النســاء واألطفــال، أو لتيســري 

ارتكابهــا.

القــرار 2122 )2013(: يشــري إىل ضعــف وضــع النســاء يف حــاالت النــزاع املســلح 
وما بعــد انتهــاء النــزاع نتيجــة لعــدم املســاواة يف حقــوق املواطنــة وتطبيــق قوانــني 
تحــول دون تســجيل املعلومــات  التــي  والعراقيــل  اللجــوء بشــكل متحيــز جنســيا 

الخاصــة بهــن رســمياً وحصولهــن عــى وثائــق الهويــة. 

القــرار 2242 )2015(: يرحــب مجلــس األمــن يف هــذا القــرار بالرتكيــز عــى تحقيــق 
التنميــة  خطــة  ســياق  يف  والفتيــات  النســاء  ومتكــني  الجنســني  بــني  املســاواة 
واملســاواة  والفتيــات  النســاء  متكــني  أهميــة  ويؤكــد   ،2030 لعــام  املســتدامة 
بــني الجنســني مــن أجــل منــع نشــوب النزاعــات والجهــود الراميــة إىل صــون الســالم 
واألمــن. كــام يشــري القــرار مــراراً إىل املســاهمة املهمــة التــي يقدمهــا املجتمــع 

املــدين، مبــا يف ذلــك املنظــامت النســائية. 

القــرار 2467 )2019(: يعــرب مجلــس األمــن عــن قلقــه حــول العــدد املتــدين للنســاء 
بالســالم  واملتعلقــة  السياســية  املجــاالت  يف  عليــا  مناصــب  يشــغلن  الــاليت 
واألمــن. ويؤكــد أن العنــف الجنــي يف حــاالت النــزاع يُرتكــب يف ظل سلســلٍة 
مرتابطــٍة ومتكــررٍة من أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات تبــدأ قبــل النــزاع. كــام 
أن النــزاع يــؤدي إىل تزايــد تواتــر أشــكال العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي 
واشــتداد وحشــيتها. ويؤكــد رضورة اتبــاع نهــٍج يركــز عــى حقــوق الناجــني مــن العنــف 
الجنــي يف حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع، ويشــري إىل أّن انتهــاكات الــدول 

املتعلقــة مبعاملــة الضحايــا ميكــن أن ترقــى بذاتهــا إىل درجــة االنتهــاكات الجســيمة 
للقانــون الــدويل. مــن هنــا، يؤكــد القــرار أهميــة تعزيز قــدرة نظاَمي العدالــة املدنية 
والعســكرية مــن أجــل التصــدي للعنــف الجنــي بغيــة تعزيــز املســاءلة، إضافــًة 
إىل أهميــة تعزيــز الترشيعــات، وتحســني التحقيــق يف أعــامل العنــف الجنــي، 
ومحاكمــة مرتكبيهــا، وســن القوانــني لحاميــة الضحايــا والشــهود، وتقديــم املعونــة 
القضائيــة للناجيــات والناجــني، وإنشــاء وحــدات رشطــة ومحاكــم متخصصــة للتصــدي 
لهــذه الجرائــم وإزالــة العقبــات اإلجرائيــة التــي تحــول دون إحقــاق العدالــة لفائــدة 
الضحايــا وتوفــري مرافــق لعقــد جلســات اســتامع مغلقــة. ويؤكــد رضورة اســتثناء 
ســياق  يف  والحصانــة  بالعفــو  املتعلقــة  األحــكام  مــن  الجنــي  العنــف  جرائــم 

عمليــات تســوية النزاعــات.

القــرار 2493 )2019(: يعــر مجلــس األمــن يف هــذا القــرار عــن قلقــه إزاء العقبــات 
التــي تَُحــول دون تنفيــذ القــرار 1325 )2000( تنفيــذاً تامــاً، وإزاء التمثيــل الناقــص 
للنســاء يف العديــد من العمليــات والهيئــات الرســمية ويف املؤسســات الوطنيــة 
واإلقليميــة والدوليــة، ويحــث الــدول عــى تعزيــز جميــع حقــوق املــرأة، مبــا فيهــا 
املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة. ويعيــد مجلــس األمن التأكيد عى الــدور الرئيس 
املنــوط بالــدول األعضــاء فيــام يتعلــق بالتنفيــذ الكامــل لجميــع القــرارات بشــأن املرأة 

والســالم واألمــن. 

ترتبط أجندة املرأة والسالم واألمن بشكٍل مبارٍش بحقوق النساء والفتيات، خاصًة 
املعايري التي تحتوي عليها اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية 

حقوق الطفل. 

3.1 تقييم مخترص ألجندة املرأة والسالم 

عــى الرغــم مــن األهميــة الكبــرية ألجنــدة املــرأة والســالم واألمــن، والتقــدم املحــرز 
مــن خاللهــا، فــإّن هنــاك العديــد مــن جوانــب اإلخفــاق التــي أشــارت إليهــا عــدٌد مــن 
ــن عامــاً  ــة والفلســطينية، مبــا يف ذلــك مبناســبة مــرور العرشي املنظــامت الدولي
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عــى صــدور القــرار األول 1325، يُذكــر منهــا الجوانــب األساســية التاليــة التــي لهــا 
وقــٌع مهــمٌّ بالتحديــد ضمــن اإلطــار الفلســطيني: 

• االحتــالل: ال تــزال قــرارات مجلــس األمــن ال تذكــر االحتــالل ضمــن األوضــاع التــي 	
يــأِت عــى ذكــر كلمــة »االحتــالل« يف أيٌّ مــن  تهــدد األمــن والســالم، ومل 

قــرارات مجلــس األمــن حــول أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن.
• املشــاركة: ركــزت القــرارات يف معظــم األحيــان عــى مشــاركة النســاء يف 	

املفاوضــات السياســية إلنهــاء النــزاع، إال أنــه، حتــى يف هــذا املجــال، أخفقــت 
أطــراف النــزاع واألمــم املتحــدة يف ضــامن مشــاركة النســاء مشــاركًة فعليًة يف 
املفاوضــات بشــكٍل متســاٍو مــع الرجــال. وإضافــة إىل هــذا، ال يتــم التأكيــد يف 
القــرارات عــى أهميــة مشــاركة النســاء والفتيــات يف نواحــي الحيــاة بشــكٍل 
املحــي  املســتوى  عــى  والتمثيــل  والعمــل  التعليــم  ذلــك  يف  مبــا  عــام، 

والوطنــي والــدويل كأدوات مهمــة للوقايــة. 
• ــة: مل يكــن هنــاك اهتــامٌم كاٍف، مبــا يف ذلــك يف املامرســة، لتبنــي 	 الوقاي

إجــراءاٍت وقائيــٍة مــن ِقبَــل الــدول ملنــع حــدوث االنتهــاكات والجرائــم قبــل حدوثها، 
ومل يتــم التشــديد عــى هــذا بشــكٍل كاٍف مــن مجلس األمن وإصــدار التوصيات 

الخاصــة بشــأن ذلــك. 
• دور املجتمــع املــدين النســوي: عــى رغــم إدراك مجلــس األمــن واملجتمــع 	

الــدويل أهميــة عمــل املنظــامت غــري الحكوميــة النســوية، فإنــه مل يتــم التأكيــد 
التــي  االنتهــاكات  وقــف  عــى  والعمــل  دورهــا،  أهميــة  عــى  كاٍف  بشــكٍل 
ــه وقــٌع مــن حيــث إضعــاف  ــذي ل تســتهدف الناشــطات واملؤسســات، األمــر ال
تطبيــق أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن. ولقــد اســتدرك مجلــس األمــن هــذا 

األمــر فقــط مؤخــراً.

كان من املقرر أن يتبنى مجلس األمن قراراً جديداً يف ترشين األول/أكتوبر 2020 
مبناسبة مرور 20 عاماً عى تبني القرار 1325 )2000( خالل رئاسة روسيا االتحادية 

للمجلس، إال أنه مل يتمكن األعضاء من االتفاق عى نص القرار، ولهذا مرت املناسبة من 
دون صدور صوٍت موّحٍد ملجلس األمن!

4.1 هذا الدليل

لقــد رأى االئتــالف الوطنــي الفلســطيني أن هنــاك أهميــًة لالســتفادة مــن الفــرص 
املوجــودة خــالل املحافــل الدوليــة، خاصــًة مــن خــالل األمــم املتحــدة، مــن أجــل 
الضغــط باتجــاه مســاءلة االحتــالل اإلرسائيــي ومنــع االنتهــاكات قبــل حدوثهــا ووقــف 

اســتمرار آثارهــا.   

وحيــث إنــه ال توجــد آليــاٌت ملزمــٌة لتقديــم تقاريــر محــددة مــن الــدول مرتبطــة بأجنــدة 
املــرأة والســالم واألمــن، عــى شــاكلة آليــات حقــوق اإلنســان )كــام ســيتم تفصيلــه 
الحقــاً(، فإنــه ال ميكــن البحــث يف تقاريــر الــدول والجهــات املختلفــة حــول املــرأة 
متخصصــة  املتحــدة  األمــم  يف  مســتقلٍة  أجســاٍم  ِقبَــل  مــن  واألمــن  والســالم 
ومخصصــة ألجنــدة املــرأة والســالم واألمــن. مــن هــذا املنطلــق، يتضــح أنــه يجــب 
اســتخدام الفــرص املتاحــة مــن خــالل اســتخدام أجســام األمــم املتحــدة وآلياتهــا 
عمومــاً، إذ إن هنــاك فرصــاً عديــدة يف األمــم املتحــدة ميكــن اســتخدامها مــن أجــل 

إظهــار وضــع النســاء والفتيــات الفلســطينيات، والدفــع باتجــاه التحــرك. 

	 يهــدف هــذا الدليــل إىل توفــري املعلومــات العمليــة عــن األجســام واآلليــات
يف األمــم املتحــدة التــي ميكــن اســتخدامها والتحــرك مــن خاللهــا، مــن أجــل 
إجــراءاٍت عمليــٍة فعالــٍة  واتخــاذ  االحتــالل اإلرسائيــي  باتجــاه مســاءلة  الدعــم 

بصــدد وضــع حــدٍّ النتهــاكات االحتــالل. 
	 يركــز الدليــل عــى اســتخدام آليــات األمــم املتحــدة مــن أجــل دعــم مجهــودات

والســالم  املــرأة  مجــال  يف  العاملــة  الفلســطينية  والجهــات  املؤسســات 
واألمــن عــى الصعيــد الــدويل. 

	 يُذكــر أنــه عــى رغــم أن هــذا الدليــل كُتــب بالرتكيــز عــى اإلطــار الفلســطيني
الغالبيــة العظمــى مــن املعلومــات املوجــودة فيــه ميكــن أن  تحديــداً، فــإّن 

تُســتخدم ضمــن أّي إطــاٍر وطنــيٍّ آخــر.  
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دولة فلسطني يف األمم املتحدة

يف 29 ترشيــن الثاين/نوفمــر 2012، ومبناســبة اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 
الشــعب الفلســطيني، قامــت الجمعيــة العامــة يف األمــم املتحــدة بتبنــي القــرار 
67/19 الــذي مبوجبــه أكــدت الجمعيــة العامــة حــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر 
املصــري، مبــا يف ذلــك الحــق يف أن تكــون لــه دولتــه املســتقلة؛ فلســطني. وتــم 
أيضــاً التأكيــد عــى رضورة إعــامل مبــدأ املســاواة يف الحقــوق بــني الشــعوب، وعــى 
مبــدأ عــدم جــواز االســتيالء عــى األرايض بالقــوة، كــام هــو منصــوٌص عليــه يف 
ميثــاق األمــم املتحــدة، وأيضــاً انطبــاق اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة بحاميــة املدنيــني 
وقــت الحــرب عــى األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، وعــى 

املعتقلــني الفلســطينيني.

ــري وضــع فلســطني يف األمــم املتحــدة إىل  ــه تغي ــّم مــن حين ــاًء عــى القــرار، ت وبن
دولــة غــر عضــو لهــا صفــة مراقــب. ويعنــي هــذا أن فلســطني تتمتــع بثــالث صفــات: 

هــي دولــة، لكنهــا غــر عضــو يف األمــم املتحــدة، إال أّن لهــا صفــة مراقــب. 

ينص القرار عى أّن الجمعية العامة تقرر:

املراقــب  صفــة  لهــا  عضــو  غــري  دولــة  مركــز  فلســطني  مُتنــح  أن   ...  -2«  
يف األمــم املتحــدة، مــن دون املســاس بحقــوق منظمــة التحريــر الفلســطينية 
الشــعب  ممثــل  بصفتهــا  املتحــدة  األمــم  يف  ودورهــا  وامتيازاتهــا  املكتســبة 
الفلســطيني، وفقــاً للقــرارات ذات الصلــة باملوضــوع واملامرســة املعمــول بهــا 

الشــأن«.  هــذا  يف 

»3- تعــرب عــن األمــل يف أن يســتجيب مجلــس األمــن للطلــب الــذي قدمتــه    
دولــة فلســطني يف 23 أيلول/ســبتمر 2011 مــن أجــل الحصــول عــى عضويــٍة 

املتحــدة«. األمــم  يف  كاملــٍة 

ولقــد أشــارت الجمعيــة العامــة حينــه يف القــرار إىل أن فلســطني حتــى تاريخــه تتمتــع 
العديــد مــن املنظــامت الدوليــة، مبــا فيهــا منظمــة األمــم  بعضويــٍة كاملــٍة يف 
ــة لغــريب آســيا،  ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــة والعلــم والثقافــة واللجن املتحــدة للرتبي

ــة عضــواً يف األمــم املتحــدة.  ــت باعــرتاف 132 دول ــة فلســطني حظي وأن دول

بعــد ذلــك، بــدأت األمــم املتحــدة اســتخدام اســم دولــة فلســطني بوصفهــا »دولــة 
غــري عضــو تلقــت دعــوة دامئــة للمشــاركة بصفــة مراقــب يف دورات الجمعيــة العامــة 

وعملهــا، والحفــاظ عــى بعثــة مراقبــة دامئــة يف املقــر”.

ــة التــي تســمح  ــات الدولي ــة فلســطني االنضــامم إىل االتفاقي ــح بإمــكان دول وأصب
ــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة(.  ــٍة باالنضــامم إليهــا )أي ليــس فقــط ال ألي دول
وبنــاًء عليــه، قامــت فلســطني باالنضــامم إىل عــدٍد كبــريٍ مــن اتفاقيــات حقــوق 
اإلنســان، إذ انضمــت إىل جميــع االتفاقيــات األساســية، مبــا يف ذلــك عــدد مــن 
الروتوكــوالت امللحقــة باتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة، إضافــًة إىل اتفاقيــات 

القانــون الــدويل اإلنســاين )اتفاقيــات جنيــف والروتوكــوالت امللحقــة بهــا(. 

ميكــن الحصــول عــى قامئــٍة بجميــع االتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا فلســطني 
مــن خــالل موقــع وزارة الخارجيــة الفلســطينية املتوفــر: الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط 
اإللكــرتوين: قامئــة باالتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني )حتى 

.)pna.ps(وزارة الخارجيــة واملغرتبــني - )ايولو/ســبتمر 2020

وميكــن الحصــول عــى خلفيــٍة مفصلــٍة حــول وضــع فلســطني يف األمــم املتحــدة 
مــن خــالل موقــع بعثــة دولــة فلســطني الدامئــة يف األمــم املتحــدة يف نيويــورك 
Status of Palestine )pal- :الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين  مــن خــالل

.)estineun.org

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19&Lang=A
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-2020
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-2020
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-2020
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-2020
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-2020
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d9%88%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-2020
https://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/
https://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/
https://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/
https://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/
https://palestineun.org/status-of-palestine-at-the-united-nations/
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2. أجسام األمم املتحدة وآلياتها 

تتألّــف منظمــة األمــم املتحــدة مــن ســتّة أجهــزة رئيســة، وهــي: الجمعيــة العامــة، 
ومجلــس األمــن، واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي، ومجلــس الوصايــة، ومحكمــة 
العــدل الدوليــة، واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة. تنظـّـم املــادة 71 من ميثــاق األمــم 
 املتحدة العالقــات الرســمية بــني منظمــة األمم املتحدة واملنظــامت غري الحكومية.

غــري  املنظــامت  عالقــة  حــول  واضحــًة  تفاصيــل  املــادة  هــذه  تعطــي  ال  ولكــن،   
الحكوميــة باألمــم املتحــدة. لذلــك، قامــت أجســام األمــم املتحــدة املختلفــة بتبنــي 
أنظمــة وآليــات عمــل خاصــٍة بهــا توضــح هــذه العالقــة، ســيتم بحثهــا يف األجــزاء ذات 

ــاه. العالقــة أدن

إال أنــه مــن املفيــد اإلشــارة بدايــًة إىل أنــه مــن أجــل الوصــول إىل العديــد مــن آليــات 

األمــم املتحــدة وأجســامها، يجــب أن تتمتــع املنظمــة غــري الحكوميــة مبــا يســمى 

املركــز االستشــاري لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي. كــام توجــد إمكانيــة 

التواصــل مــع بعــض األجســام مــن دون الحاجــة إىل التمتــع بهــذه الصفــة، كــام ســيتم 

تفصيلــه الحقــاً. 

من الروري التذكُّر أن املركز االستشاري لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي يتيح 
إمكانية وصول املنظامت غري الحكومية ليس إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي 
فحسب، بل أيضاً إىل هيئاته الفرعية العديدة، ومختلف آليات األمم املتحدة لحقوق 

اإلنسان واملناسبات الخاصة للجمعية العامة.

1.2 أجسام األمم املتحدة: الهيكلية

والهيئــات:  األجســام  مــن  نوعــني  إىل  املتحــدة  األمــم  أجســام  تقســيم  ســيتم 
ــان.  ــوق اإلنس ــة بحق ــات املختص ــة، والهيئ ــة، مــن ناحي ــية العام ــام السياس األجس

مــن الــروري التأكيــد هنــا عــى أن هــذا التقســيم ال يعكــس هيكليــة األمــم 
املتحــدة الرســمية، وإمنــا هــو تقســيٌم لهــدف هــذا الدليــل فقــط

العامــة  والجمعيــة  األمــن،  مجلــس  تحتهــا  يقــع  العامــة:  السياســية  األجســام   -
واالجتامعــي.  االقتصــادي  واملجلــس 

- الهيئــات املختصــة بحقــوق اإلنســان: تنقســم إىل نوعــني: الهيئــات التعاقديــة 
والهيئــات غــر التعاقديــة. 

- الهيئــات غــر التعاقديــة: تشــتمل عــى اآلليــات املختلفــة التــي تقــع تحــت 
مجلــس حقــوق اإلنســان )وهــو جســٌم ســيايسٌّ مشــكٌل مــن ممثــي الــدول، ذو 
اختصــاٍص محــدٍد متعلــٍق بحقــوق اإلنســان(. وهنــاك عــدد مــن اآلليــات املنضويــة 
تحــت مجلــس حقــوق اإلنســان، وهــي أساســاً: االســتعراض الــدوري الشــامل، 

املقــررون الخاصــون ومجموعــات العمــل، ولجــان التحقيــق. 

ــع اللجــان املســتقلة املشــكلة مــن  ــة: تشــري هــذه إىل جمي ــات التعاقدي - الهيئ
خــراء مســتقلني، التــي تــم إنشــاؤها لــإلرشاف عــى تنفيــذ اتفاقيــات حقــوق 
اإلنســان )وســركز هنــا لغــرض هــذا الدليــل عــى لجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد املــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل(. 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter
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األمم املتحدة

الهيئات املختصة بحقوق اإلنساناألجسام السياسية العامة

مجلس األمن

   - القرارات والجلسات املتعلقة باملرأة 
والسالم واألمن

   - القرارات والجلسات املتعلقة 
بفلسطني

الهيئات التعاقدية

الهيئات غر 
التعاقدية

الجمعية العامة
مجلس حقوق 

اإلنسان

املجلس االقتصادي االجتامعي

   - لجنة وضع املرأة

- لجنة القضاء عى 
جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة

- املقررون 
الخاصون 

ومجموعات 
العمل

- لجان التحقيق- لجنة حقوق الطفل

- اللجان التعاقدية 
األُخرى ذات العالقة

- االستعراض 
الدوري الشامل

يتضــح مــن هــذا أن هنــاك نوعــني بشــكٍل عــامٍّ مــن املنافــذ التــي ميكــن اســتخدامها 
يف األمــم املتحــدة التــي ســيتم التطــرق إليهــا بالتفصيــل هنــا:

• مــن ناحيــة، هنــاك األجســام السياســية العامــة املشــكَّلة مــن ممثــي الــدول، 	
التــي لهــا صالحيــات عامــة.

• وهــي 	 اإلنســان،  بحقــوق  تتعلــق  محــددة  هيئــات  هنــاك  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 
الــدول )تحديــداً مجلــس حقــوق  مقســمة إىل نوعــني: تلــك املشــكَّلة مــن 
اإلنســان(، وتوجــد تحتــه عــدٌد مــن اآلليــات واإلجــراءات، تُعــرف أيضــاً باآلليــات غــري 

التعاقديــة. والنــوع اآلخــر يتعلــق بالهيئــات التعاقديــة، وهــي تلــك املُنشــأة 
لــإلرشاف عــى تنفيــذ اتفاقيــات حقــوق اإلنســان. 

2.2 دور األمني العام

يُخــّول ميثــاق األمــم املتحــدة األمــني العــام صالحيــة توجيــه انتبــاه مجلــس األمــن 
إىل أّي مســألٍة قــد تهــدد صــون الســلم واألمــن الدوليــني. يقــوم األمــني العــام 
بحضــور دورات أجســام األمــم املتحــدة، والتشــاور مــع قــادة الــدول واملســؤولني 
الحكوميــني وغريهــم. وأحــد أهــم األدوار التــي يضطلــع بهــا األمــني العــام اســتخدام 
»املســاعي الحميــدة« رساً وعلنــاً، مســتفيداً بذلــك مــن اســتقاللية موقعــه وحيــاده 
ونزاهتــه، ملنــع نشــوب النزاعــات الدوليــة أو تصعيدهــا أو انتشــارها. يقــوم األمــني 
ــه يقــودون عمليــات التفــاوض لحــل النزاعــات. كــام  العــام، أيضــاً، بتعيــني ممثلــني ل
أّن هنــاك ممثلــني ومســاعدين لألمــني العــام متخصصــني يف مواضيــع محــددة، 
منهــم: املمثلــة الخاصــة املعنيــة بالعنــف الجنــي يف النزاعــات، واملمثلــة الخاصــة 

ــة باألطفــال والرصاعــات املســلحة.  املعني
تقــوم الجمعيــة العامــة بتعيــني األمــني العــام بنــاًء عــى توصيــة مجلــس األمــن. 
ولذلــك، يخضــع اختيــار األمــني العــام لحــق النقــض مــن جانــب أّي عضــٍو مــن األعضــاء 
الخمســة الدامئــني يف مجلــس األمــن. ويقــدم األمــني العــام تقاريــر ومعلومــات 
ــاًء عــى قــراراٍت تكــون قــد تبنتهــا وطلبــت  إىل مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة بن

ــام بذلــك. ــه القي من

	 قامــت جميــع قــرارات مجلــس األمــن حــول املــرأة والســالم واألمــن بالطلــب مــن
األمــني العــام تقديــم تقاريــر دوريــٍة حــول التقــدم املحــرز يف تطبيــق أجنــدة 
خــالل  املــرأة والســالم واألمــن. وهــو بذلــك يقــوم بتقديــم تقاريــر ســنوياً 

ــدة. ــوح حــول األجن جلســات الحــوار املفت
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3.2 أجسام األمم املتحدة السياسية 

املتحــدة،  األمــم  ميثــاق  بحســب  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  السياســية  األجســام 
هــي األجســام املشــكلة مــن ممثــي الــدول التــي لهــا اختصــاص عــام، وال يتعلــق 
التــي ســيتم  تحديــداً. األجســام  اإلنســان  بحقــوق  اختصاصهــا مبواضيــع متعلقــة 
واملجلــس  العامــة،  والجمعيــة  األمــن،  مجلــس  هــي:  الدليــل  هــذا  يف  تناولهــا 

واالجتامعــي.  االقتصــادي 

للوصــول إىل معلومــاٍت مفصلــٍة حــول أجســام األمــم املتحــدة السياســية، 
يجــب اتبــاع الخطــوات التاليــة:

/gro.nu.www//:sptth ميكــن الدخــول إىل املوقــع الرســمي لألمــم املتحــدة مــن خــالل
ra، وســتظهر الصفحــة التاليــة عنــد الدخــول:

حــني الضغــط عــى تعريــف باملنظمــة ســتظهر قامئــة تشــمل معلومــات تعريفيــة عامــة مبــا 
فيهــا الــدول األعضــاء، دور األمــني العــام ومنظومــة األمــم املتحــدة.

حــني الضغــط عــى األجهــزة الرئيســة يف هــذه القامئــة، تظهــر عى اليســار قامئــٌة بالهيئات 
واملجلــس  األمــن  ومجلــس  العامــة  الجمعيــة  ذلــك  يف  مبــا  املتحــدة،  لألمــم  الرئيســة 

االقتصــادي واالجتامعــي. 

ميكــن الضغــط عــى اســم أيٍّ منهــا، وحينهــا تظهــر صفحــٌة كاملــٌة ومعلومــاٌت مفصلــٌة عــن 
الهيئــة.

1.3.2 مجلس األمن 

عضوية مجلس األمن ومسؤولياته

يُعــّد مجلــس األمــن أحــد األجهــزة الرئيســة لألمــم املتحــدة، ومبوجــب ميثــاق األمــم 
املتحــدة يتــوىل املجلــس املســؤولية الرئيســة عــن صــون الســلم واألمــن الدوليني. 

يتشــكل املجلــس مــن 15 دولــة عضــو، خمســة منهــم أعضــاء دامئــون، هــم: االتحــاد 
الــرويس والصــني وفرنســا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. تنتخــب الجمعيــة 
ــه لضــامن االســتمرارية يف عمــل  ــن ملــدة ســنتني، بحيــث إن العامــة العــرشة اآلخري
املجلــس تنتخــب الجمعيــة العامــة يف كل ســنٍة خمســة دول أعضــاء غــري دامئــني 
)مــن بــني العــرشة أعضــاء( لواليــٍة مدتهــا ســنتان. وتــوزَّع املقاعــد العــرشة غــري الدامئة 
عــى أســاٍس إقليمــيٍّ كاآليت: خمســة مقاعــد للــدول األفريقيــة واآلســيوية، وواحــٌد 
لــدول أوروبــا الرشقيــة، واثنــان لــدول أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي، واثنــان لــدول أوروبــا 

الغربيــة ودول أُخــرى.

https://www.un.org/ar
https://www.un.org/ar
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التصويت

لــكل دولــة عضــٍو صــوٌت واحــد. وقــد ُمنحــت الــدول الخمــس دامئــة العضويــة يف 

مجلــس األمــن قــوًة تصويتيــًة خاصــًة، وهــي املعروفــة باســم »حــق النقــض«، أي 

الفيتــو Veto. مبوجــب ذلــك، حــني يصــوت أي عضــٍو مــن األعضــاء الخمســة الدامئــني 

بالســلب، أي باســتخدام حــق النقــض، ال تتــم املوافقــة عــى القــرار. ولقــد مــارس 

أحــد  آخــر. وإذا كان  أو  النقــض يف وقــٍت  حــق  الدامئــني  الخمســة  جميــع األعضــاء 

األعضــاء الدامئــني ال يتفــق متامــاً مــع القــرار املقــرتح، لكنــه ال يرغــب يف اســتخدام 

ــاع عــن التصويــت، مــا يســمح باعتــامد القــرار إذا حصــل  ــه االمتن حــق النقــض، يجــوز ل

مــرشوع القــرار عــى العــدد املطلــوب املكــون مــن تســعة أصــوات مؤيــدة.

قد يكون من املفيد أحياناً العمل عى إقناع الدول الخمس دامئة العضوية بأن ال تستخدم حق 

النقض، وإمنا تغري تصويتها نحو االمتناع عن التصويت، من أجل السامح للقرار بأن مير. من خالل 
هذا، ال تضطر الدولة املعنية بأن تُغري موقفها السيايس املبديئ من املوضوع، وبهذا أيضاً ال 

يعيق تصويتها تبني القرار املرجّو.

	 الواليــات املتحــدة تصويتهــا مــن معــارٍض إىل االمتنــاع بشــأن يشــكل تغيــري 
القــرارات املتعلقــة باالســتيطان اإلرسائيــي مثــاالً عى أهمية تغيــري التصويت 
ــاًء عــى ذلــك تبنــي قــرار مجلــس  نحــو االمتنــاع بــدالً مــن النقــض، إذ إنــه تــم بن
ــًة مهمــة. )انظــري الحقــاً حــول  ــًة نوعي ــّد نقل األمــن 2334 عــام 2016، الــذي يُع

القــرار 2334(.

أنواع جلسات مجلس األمن أو اجتامعاته 

هناك أنواٌع مختلفٌة من الجلسات واالجتامعات ملجلس األمن. 

الجلسات الرسمية ملجلس األمن 

• الجلســات املفتوحــة والجلســات املغلقــة: كال هــذه الجلســات هــي جلســات 	
الجلســات املغلقــة هــي غــري  أّن  بينهــام  رســمية ملجلــس األمــن. والفــارق 
مفتوحــة لحضــور ممثــي الــدول غــري األعضــاء يف املجلــس حينــه او الجمهــور، 
وال توضــع لهــا محــارض حرفيــة للبيانــات، وإمنــا يُصــدر مجلــس األمــن بالغــاً رســمياً 
يجــوز  لكــن،  أعضــاء مجلــس األمــن.  الجلســة املغلقــة فقــط  يحــر  بشــأنها. 
للمجلــس دعــوة دوٍل غــري أعضــاء يف املجلــس وجهــاٍت أُخــرى للمشــاركة يف 
املناقشــة بنــاًء عــى طلبهــا. يف املقابــل، إضافــًة إىل الــدول األعضــاء يف 
املجلــس ميكــن أن تحــر الجلســَة املفتوحــَة دوٌل أُخــرى مــن غــري األعضــاء يف 
املجلــس، وأفــراٌد آخــرون، مبــن يف ذلــك ممثلــو املجتمــع املــدين، ويُعــد لهــا 

محــٌر رســميٌّ حــريّف، وتغطيهــا وســائل اإلعــالم.1

مــن ضمــن هــذه الجلســات ميكــن للمجلــس أن يُجــري مناقشــًة مفتوحــة. يركــز هــذا 
ــة، ويشــمل عــادًة تنــوع  ــان عــى املســائل املواضيعي ــريٍ مــن األحي الشــكل يف كث
العــام(، وممثلــو  )مثــل األمــني  العامــة  املتكلمــني، مبــن فيهــم: أعضــاء األمانــة 
ــن قــد  ــة، وأعضــاء املجلــس، وغريهــم مــن األشــخاص الذي املنظــامت غــري الحكومي
يقدمــون املســاعدة إىل املجلــس أثنــاء دراســة بنــٍد معــنٍي مــن بنــود جــدول األعامل.

 

1   املحر الحريف هو النص الكامل املنشور كوثيقٍة رسميٍة من وثائق مجلس األمن بجميع اللغات 

الرسمية الست، لجميع البيانات التي يتم اإلدالء بها خالل جلسات املجلس العلنية، فيام ال يصدر محر 

حريف لجلسات املجلس الخاصة كوثيقٍة منشورة، بل يتاح لالطالع عليه عند الطلب. 
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	 يعقدهــا التــي  الســنوية  الجلســة  هــي  املفتوحــة  املناقشــة  أشــكال  أحــد 
مجلــس األمــن تحــت أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن، التــي تقــوم الــدول خاللهــا 
بتقديــم تقاريــر طوعيــة، وتقــوم املنظــامت غــري الحكوميــة بتقديــم مداخــالٍت 

ــم الرتتيــب لهــا مســبقاً. وشــهاداٍت محــددٍة يت

 كــام يقــوم مجلــس األمــن بعقــد جلســاٍت تُســمى جلســات اإلحاطــة. ويُســتخدم 
هــذا الشــكل إلطــالع أعضــاء املجلــس عــى آخــر املســتجدات بشــأن حالــة نــزاٍع يقــوم 

املجلــس مبتابعتهــا. ميكــن أن تكــون جلســات اإلحاطــة مفتوحــًة أو مغلقــة. 

	 ميكــن دعــوة املنظــامت غــري الحكوميــة لتقديــم املداخــالت واملعلومــات ضمــن
إطــار جلســات اإلحاطة.

ويقــوم املجلــس بعقــد جلســات مناقشــة. ويُســتخدم هــذا الشــكل عــادًة للرتكيــز 
عــى النزاعــات أو الحــاالت يف بلــٍد معــني. ويجــوز دعــوة غــري األعضــاء يف املجلــس 
املعنيــني أو املتأثريــن مبــارشًة، أو الذيــن لديهــم اهتــامٌم خــاصٌّ باملســألة قيــد 

النظــر، إىل املشــاركة يف املناقشــة بنــاًء عــى طلبهــم.

االجتامعات غر الرسمية ملجلس األمن

الرســمية  غــر  االجتامعــات  مــن  نوعــني  أساســاً،  األمــن،  مجلــس  يعقــد  كــام 
واملشــاورات  الرســمية  غــري  املشــاورات  وهــي  املجلــس،  وإلغنــاء  للمشــاورات 

فورميــوال. األرييــه  بحســب 

• املشــاورات غــر الرســمية: هــي جلســات غــري رســمية ألعضــاء مجلــس األمــن ال 	
يغطيهــا املرجــع، تُعقــد يف جلســاٍت خاصــٍة غــري رســمية، وتشــمل فقــط أعضــاء 
مجلــس األمــن مــن أجــل إجــراء نقــاٍش غــري رســميٍّ مــع دولــٍة أو أكــر مــن الــدول 
غــري األعضــاء يف املجلــس. ويــرتأس الحــوارات غــري الرســمية رئيــس املجلــس، 
وتُجــَرى هــذه املشــاورات يف غرفــة اجتامعــاٍت غــري قاعــة املجلــس، للداللــة عى 
أنهــا مشــاوراٌت غــري رســمية. إذن، تتســم هــذه املشــاورات مبــا يي: تكــون عادًة 
حــول حالــٍة محــددة، واملشــاركون فيهــا هــم مســؤولون، وعــادًة مــن ذوي الرتــب 

العاليــة يف الــدول، ويدعــو إليهــا رئيــس املجلــس ويقــوم برتأســها، ويحرضهــا 
ــس. وبهــذا، تختلــف هــذه الحــوارات عــن الحــوارات بحســب  ــاء املجل ــط أعض فق
األرييــه فورميــوال )انظــري أدنــاه(. وبينــام يشــتمل التقريــر الســنوي ملجلس 
األمــن املقــدم إىل الجمعيــة العامــة عــى تواريــخ املشــاورات التــي أُجريــت 
بنــود جــدول األعــامل، فإنــه ال يشــتمل عــى مضمــون هــذه  حــول مختلــف 

املشــاورات. 
• ــن أعضــاء مجلــس األمــن 	 ــوال: هــي اجتامعــاٌت غــري رســميٍة مُتّك ــه فورمي األريي

مــن تبــادل اآلراء بشــكٍل رصيــٍح يف إطــاٍر إجــرايئٍّ مــرٍن مــع األشــخاص الذيــن 
يُعتقــد أنــه مــن املفيــد االســتامع إليهــم، وبهــذا تتيــح هــذه االجتامعــات ألعضــاء 
املجلــس املهتمــني فرصــة الدخــول يف حــواٍر مبــارٍش مــع ممثــي الحكومــات 
واملنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع املــدين األُخــرى. وبهــذا، تختلــف 
هــذه االجتامعــات عــن االجتامعــات غــري الرســمية للمجلــس مــن حيــث إن هــذه 
للــدول  ميكــن  الرســمية.  األمــن  مجلــس  أنشــطة  مــن  ليســت  االجتامعــات 
األعضــاء وغــري األعضــاء يف املجلــس تنظيــم هــذه االجتامعــات، كــام أنــه ال 
يرأســها رئيــس مجلــس األمــن. ولقــد اســتُخدمت هــذه االجتامعــات عــى مــر 
الســنني الجتــامع باملنظــامت غــري الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة بدعــوةٍ خاصــة. 

	 ــر أن املشــاورات غــري الرســمية واآلرييــه فورميــوال تُعقــدان مــن الــروري التذكُّ
ملناقشــة أّي موضــوٍع ميكــن أن ينظــر فيــه مجلــس األمــن، أي أنهــا غــري مقتــرصٍة 

عــى أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن. 
	 مــن الــروري التذكــر أّن هنــاك جلســات رســمية ملجلــس األمــن قــد تكــون

الجلســات  حضــور  الحكوميــة  غــري  للمنظــامت  ميكــن  مغلقــة.  أو  مفتوحــًة 
املفتوحــة والتحــدث يف بعــٍض منهــا مــن خــالل ترتيبــاٍت خاصــة، مثــل: النقــاش 
الســنوي املفتــوح حــول أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن، واإلحاطــات اإلعالميــة 
واملناقشــات. ال ميكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة حضــور الجلســات املغلقــة 
إال برتتيبــاٍت خاصــة. مــن ناحيــٍة أُخــرى، يعقــد مجلــس األمن مشــاوراٍت غري رســمية 

ــة حضورهــا.  ــدول األعضــاء، ال ميكــن للمنظــامت غــري الحكومي ــني ال ب
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	 املداخــالت وتقديــم  املشــاورات  حضــور  الحكوميــة  غــري  للمنظــامت  ميكــن 
بحســب اآلرييــه فورميــوال، وأيضــاً يف جلســات فريــق الخــراء غــري الرســمي 

أدنــاه(. )انظــري  واألمــن  والســالم  املــرأة  حــول  األمــن،  ملجلــس 

	 تُســتخدم كلمــة جلســة لإلشــارة إىل جلســٍة رســميٍة ملجلــس األمــن )مفتوحــة
أو مغلقــة(.

	 تُســتخدم كلمــة اجتــامع لإلشــارة إىل اجتــامٍع غــري رســميٍّ ألعضــاء املجلــس
األُخــرى. والــدول 

مواعيد جلسات مجلس األمن

ال توجــد مواعيــد محــددة لعقــد جلســات مجلــس األمــن، وميكــن أن ينعقــد املجلــس 
يف أّي وقــٍت بدعــوٍة مــن الرئيــس متــى اعتــر ذلــك رضوريــاً، ويــرتأس رئيــس املجلس 
اجتامعــاٌت  هنــاك  الرســمية،  الجلســات  إىل  إضافــة  الرســمية.  االجتامعــات  جميــع 

ومشــاوراٌت غــري رســميٍة ألعضــاء مجلــس األمــن طيلــة الســنة. 

عالقة مجلس األمن باملجتمع املدين 

ال توجــد عالقــٌة رســميٌة بــني مجلــس األمــن واملجتمــع املــدين، مبعنــى أّن آليــات 
عمــل املجلــس ال تكــرس اوقاتــاً محــددة يســتمع خاللهــا مجلــس األمنــإىل املجتمــع 
)انظــري  املثــال  ســبيل  عــى  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  خــالف  عــى  املــدين، 
أدنــاه حــول مجلــس حقــوق اإلنســان(. لذلــك، ميكــن للمجتمــع املــدين أن يقــدم 

املعلومــات والبالغــات للمجلــس برتتيبــاٍت خاصــة، وبدعــوٍة مــن املجلــس. 

أنــه ال توجــد قواعــد واضحــة ومنظمــة بشــأن إمكانيــة تقديــم  تجــدر اإلشــارة إىل 
ــة  ــة أمــام املجلــس، إذ إّن هــذه العملي ــل املنظــامت غــري الحكومي الكلــامت مــن ِقبَ
غــري منتظمــة، وال ميكــن معرفتهــا مســبقاً، ويعــود القــرار يف ذلــك  إىل رئيــس 
املجلــس يف الوقــت الــذي تتــم فيــه مناقشــة التقريــر أو القــرار املحــدد، إذ يأخــذ 
رئيــس املجلــس بعــني االعتبــار عــدد املتحدثــني طالبــي الــكالم يف الجلســة، حيــث 
يجــب أن يتــم اتبــاع بروتوكــوٍل محــدٍد مــن ناحيــة أولويــة الحديــث، وتقع عــادًة املنظامت 

ــات املتحدثــني.  ــة يف آخــر قامئــة أولوي غــري الحكومي

	 يف كثــريٍ مــن األحيــان، الوســيلة الوحيــدة لضــامن الســامح للمنظــامت غــري
الحكوميــة بتقديــم الكلمــة أمــام املجلــس هــي مــن خــالل التأثــري عــى الرئيــس. 
ومــن هنــا تكمــن أهميــة معرفــة الدولــة التــي ســتقوم برئاســة مجلــس األمــن، 
لضــامن إمكانيــة تفاعــل املجلــس مبــارشًة مــع منظــامت املجتمــع املــدين مــن 

خــالل االســتامع إىل مداخالتهــا مبــارشة.

املداخــل التــي تســمح للمجتمــع املــدين بــأن يقــدم معلومــاٍت ملجلــس األمــن 
حــول املــرأة والســالم واألمــن

القرار 2242 )2015(
بحســب القــرار 2242 الصــادر يف 13 ترشيــن األول/أكتوبــر 2015 تحــت أجنــدة املرأة 
والســالم واألمــن، أعــرب مجلــس األمــن عــن »اعتزامــه دعــوة املجتمــع املــدين، مبــا 
يف ذلــك املنظــامت النســائية، إىل إطــالع املجلــس عــى االعتبــارات القطريــة 
أصبــح هــذا مدخــالً مهــامً ملجلــس  الصلــة”. ولقــد  واملجــاالت املواضيعيــة ذات 
األمــن لالســتامع إىل املنظــامت غــري الحكوميــة يف إطــار بحثــه يف أجنــدة أعاملــه 
املتعلقــة باملــرأة والســالم واألمــن، التــي تُعقــد ســنوياً عــادًة يف ترشيــن األول/

أكتوبــر مــن كل عــام.

إضافــًة إىل هــذا، وبحســب هــذا القــرار، تــم يف عــام 2016 تأســيس فريــق الخــراء 
UN Security Coun-  غــري الرســمي ملجلــس األمــن  حــول املــرأة والســالم واألمــن

 cil Informal Expert Group on Women, Peace and Security

يتــم يف جلســات هــذا الفريــق البحــث يف أوضــاٍع محــددة، ويُســتمع مــن خاللهــا إىل 
مداخــالٍت مــن املنظــامت غــري الحكوميــة. ولقــد تــم مــن خــالل هــذه اآلليــة البحــث 
مــراراً يف أوضــاع عــدٍد مــن الــدول العربيــة، مثــل: اليمــن وســوريا وليبيــا، إال أنــه حتــى 

أواســط 2021 مل يتــم بحــث الوضــع يف فلســطني.
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	 أصبــح مــن املعهــود مــن خــالل املامرســة أن يقــوم عــدٌد قليــٌل مــن الناشــطات
النســويات بتقديــم شــهاداتهن أمــام مجلــس األمــن خــالل جلســات املناقشــة 
املفتوحــة املتعلقــة باملــرأة والســالم واألمــن، التــي تُجــَرى عــادًة يف ترشيــن 
األول/أكتوبــر مــن كل عــام. وميكــن أن يتــم هــذا بالتنســيق مــع املنظــامت 
التــي  واألمــن،  والســالم  املــرأة  بأجنــدة  املتخصصــة  الدوليــة  الحكوميــة  غــري 
ــورك والخــرة يف عمــل مجلــس األمــن والخــرة  لديهــا وجــوٌد مســتمرٌّ يف نيوي
يف الرتتيبــات العمليــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه اآلليــة ال تســمح بالحــوار 

ــرد عليهــا. الرســمي خــالل جلســة املجلــس، أي أنــه ال يتــم طــرح األســئلة وال

)Penholder( صاحب القلم

هنــاك مامرســٌة غــري رســمية يف مجلــس األمــن تســمَّى penholder، أي »صاحــب 
القلــم«. ويشــري دور »صاحــب القلــم« إىل عضــو املجلــس الــذي يقــود التفــاوض 
ــود جــدول أعــامل املجلــس وصياغــة تلــك  ــٍد معــنٍي مــن بن ــٍق ببن عــى قــراٍر مــا متعل
القــرارات. وال توجــد عــادًة صلــٌة منظمــٌة بــني رئيــس املجلــس و«صاحــب القلــم« يف 
هــذا البنــد مــن جــدول األعــامل. لصاحــب القلــم دوٌر مهــمٌّ جــداً ميكــن اســتخدامه مــن 
أجــل ضــامن الوصــول اىل صياغــٍة للقــرارات تكــون معــرًة عــن الوضــع، ومنصفــًة، وال 

تقلــل مــن املكتســبات الســابقة أو مــن معايــري حقــوق اإلنســان.

	 إذن، مــن الــروري للمنظــامت غــري الحكوميــة أن تعــرف مــن هــي الدولة »صاحبة
القلــم« بالنســبة للموضــوع عــى جــدول األعــامل، أو القــرار الــذي يتــم التفــاوض 
عليــه، يف أي وقــٍت مــن األوقــات تتــم فيــه إحالــة موضــوٍع إىل مجلــس األمــن، 
ــف إجــراء اللقــاءات املســبقة مــع ممثــي هــذه  ويســتدعي هــذا العمــل تكثي
الدولــة، مبــا يف ذلــك عــى جانــب جلســات املجلــس، ومــن خــالل ممثــي هــذه 
الدولــة يف فلســطني، أو مــن خــالل إرســال معلومــات موثقــة قصــرية حــول 

املوضــوع مــن أجــل ضــامن صــدور قــراراٍت منصفــة. 

الحوار مع أعضاء مجلس األمن

مــن املهــم اإلشــارة إىل أن الحــوارات مــع أعضــاء مجلــس األمــن ال تقتــرص عــى إلقــاء 
الكلــامت املبــارشة املســموح بهــا خــالل الجلســات، كــام ورد أعــاله. هنــاك العديــد 
ــرى  ــام بهــا مــع أعضــاء املجلــس، وأيضــاً مــع دوٍل أُخ مــن الحــوارات التــي ميكــن القي
مؤثــرة قــد ال تكــون دوالً أعضــاء يف الفــرتة املعنيــة، إال أّن لهــا تأثــرياً كبــرياً ضمــن 

ــة املختلفــة.  املجموعــات الجغرافي

	 ميكــن عقــد اجتامعــاٍت جانبيــٍة غــري رســميٍة يف أروقــة األمــم املتحــدة عــى
هامــش جلســات املجلــس بــني واحــد أو أكــر مــن ممثــي الــدول واملنظــامت 
غــري الحكوميــة. ال تكــون هــذه االجتامعــات عــادًة يف قاعــاٍت رســمية، وال يعلــن 

عنهــا رســمياً. 
	 ،وميكــن أيضــاً ترتيــب لقــاءاٍت رســميٍة مــع أعضــاء مجلــس األمــن، كلٌّ عــى حــدة

مــن خــالل ترتيــب زيــاراٍت لســفاراتهم يف نيويــورك.
	 ميكــن ايضــاً ترتيــب مثــل هــذه اللقــاءات مــع ســفارات دول مؤثــرة حتــى وإن مل

تكــن دول أعضــاء يف مجلــس األمــن حينــه.
	 كــام ميكــن ترتيــب لقــاءات مــع هيئــات بــني حكوميــة مثــل اإلتحــاد األوريب أو

جامعــة الــدول العربيــة .
	 ميكــن اســتخدام هــذه الطــرق للحــوار مــع صاحــب القلــم أو مــع الــدول األعضــاء

ملدهــم بالحقائــق واملعلومــات. 
	 تلعــب املنظــامت غــري الحكوميــة املتخصصــة بأجنــدة املــرأة والســالم واألمــن

املوجــودة يف نيويــورك، التــي لديهــا الخــرة يف عمــل املجلــس ومواقــف 
الــدول املختلفــة، دوراً مهــامً يف هــذا، إذ ميكــن لهــا أن تُســهل تنظيــم هــذه 

اللقــاءات غــري الرســمية الجانبيــة مــن خــالل عالقاتهــا الســابقة.

رئيس مجلس األمن

يتــوىل رئاســة املجلــس كلٌّ مــن أعضائــه بالتنــاوب ملــدة شــهٍر واحــد، تبعــاً للرتتيــب 
األبجــدي ألســامء الــدول األعضــاء باللغــة اإلنجليزيــة. ميكن الحصول عــى املعلومات 
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بخصــوص أســامء الــدول املنتَخبــة لعضويــة مجلــس األمــن وتلــك التــي ســتتوىل دور 
Secu- :الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين  الرئاســة يف املســتقبل مــن خــالل

.rity Council Presidency | United Nations Security Council

رئاسة مجلس األمن حتى نهاية 2023

نهاية مدة العضوية الشهر/ الرئاسة الرئاسة

31 كانون األول/ديسمر 2022 النيجر كانون األول/ديسمر 2021

31 كانون األول/ديسمر 2022 كانون الثاين/يناير 2022 الرويج

عضو دائم شباط/فراير 2022 روسيا االتحادية 

31 كانون األول/ديسمر 2023 آذار/مارس 2022
اإلمارات العربية 

املتحدة

عضو دائم نيسان/أبريل 2022 اململكة املتحدة

عضو دائم أيار/مايو 2022 الواليات املتحدة 

31 كانون األول/ديسمر 2023 حزيران/يونيو 2022 ألبانيا

31 كانون األول/ديسمر 2023 متوز/يوليو 2022 الرازيل

عضو دائم آب/أغسطس 2022 الصني 

عضو دائم أيلول/سبتمر 2022 فرنسا 

31 كانون األول/ديسمر 2023 ترشين األول/أكتوبر 2022 الغابون 

31 كانون األول/ديسمر 2023 ترشين الثاين/ نوفمر 2022 غانا

31 كانون األول/ديسمر 2023 كانون األول/ديسمر 2022 الهند

مجلس األمن والوضع يف فلسطني

كــام ورد ســابقاً، فلســطني ليســت دولــًة عضــواً يف األمــم املتحــدة، بالتــايل ال 
فلســطني  تقــوم  لهــذا،  األمــن.  مجلــس  يف  عضــواً  دولــًة  تكــون  أن  لهــا  ميكــن 
باالعتــامد عــى الــدول األُخــرى الصديقــة ورئيــس مجلــس األمن واألمــني العام لألمم 
املتحــدة مــن أجــل الدعــوة لعقــد جلســاٍت طارئــٍة للمجلــس يف الحــاالت الطارئــة متى 

دعــت الحاجــة، ولدعــم املوقــف الفلســطيني داخــل املجلــس. 

يُذكــر أنــه منــذ ســنواٍت عــدة، أصبحــت لــدى مجلــس األمــن جلســة مناقشــة شــهرية 
عاديــة بشــأن الوضــع يف الــرشق األوســط، مبــا يف ذلــك املســألة الفلســطينية. 
ويقــوم مجلــس األمــن حينهــا باالســتامع إىل مداخــالٍت مــن املمثليــة الفلســطينية، 

كــام ميكــن خاللهــا تقديــم مداخــالٍت مــن املنظــامت غــري الحكوميــة.   

حــول  أصــدره  الــذي   ،2334 القــرار  يف  األمــن  مجلــس  أكــد  هــذا،  إىل  إضافــًة 
2016، أن »إنشــاء إرسائيــل املســتوطنات يف  املســتوطنات اإلرسائيليــة يف 
األرض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام 1967، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، ليســت 
لــه أي رشعيــة قانونيــة، ويشــكل انتهــاكاً صارخــاً مبوجــب القانــون الــدويل، وعقبــًة 
كــرى أمــام تحقيــق حــل الدولتــني وإحــالل الســالم العــادل والدائــم والشــامل«. 
وقــام املجلــس مــن خــالل القــرار بالطلــب مــن األمــني العــام تقديــم تقاريــر دوريــٍة 
للمجلــس كل ثالثــة أشــهر. لهــذا، يتــم إعــداد التقاريــر مــن مكتــب األمــني العــام يف 
ســكرتارية األمــم املتحــدة يف نيويــورك، ويتــم بعــد ذلــك نقــاش التقاريــر هــذه يف 

جلســٍة مفتوحــٍة ملجلــس األمــن. 

يقــدم األمــني العــام أربعــة تقاريــر ســنوية يف آذار/مــارس وحزيران/يونيــو وأيلــول 
ســبتمر وكانــون األول/ديســمر.

	 تشــكل هــذه التقاريــر فرصــًة جيــدًة للمنظــامت غــري الحكوميــة الفلســطينية
لتزويــد مكتــب األمــني العــام مبعلومــاٍت ُمســبقٍة بشــأن وضــع املــرأة والفتــاة 
الفلســطينيتني، وتأثــري االســتيطان واملســتوطنات واملســتوطنني عليهــن. 
كــام ميكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة القيــام برتتيبــاٍت مبســاعدة املمثليــة 

https://www.un.org/securitycouncil/content/presidency
https://www.un.org/securitycouncil/content/presidency
https://www.un.org/securitycouncil/content/presidency
https://www.un.org/securitycouncil/content/presidency
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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الفلســطينية يف األمــم املتحــدة واملنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة، التــي 
أجــل تقديــم مداخــالٍت مــن قبــل  الخــرة بعمــل مجلــس األمــن، مــن  لديهــا 
املنظــامت غــري الحكوميــة الفلســطينية أمــام املجلــس يف هــذه الجلســات. 

ميكــن الوصــول إىل جميــع قــرارات مجلــس األمــن املتعلقــة بفلســطني من خالل 
الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: مجلــس األمــن - لجنــة األمــم املتحــدة 
un.(املعنيــة مبامرســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــري القابلــة للتــرصف

.)org

معلومات عملية إضافية

• ميكــن الدخــول إىل الصفحــة الرســمية ملجلــس األمــن مــن خــالل الضغــط هنــا، 	
.)un.org( |أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: األمــم املتحــدة - مجلــس األمــن

• ميكــن البحــث عــن قــرارات مجلــس األمــن بحســب الســنة مــن خــالل الضغــط 	
هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: قــرارات مجلــس األمــن | األمــم املتحــدة - 

.)un.org(األمــن مجلــس 
• ميكــن إيجــاد معلومــاٍت بشــأن ســجل التصويــت عــى القــرارات )مــن هــي 	

الــدول التــي صوتــت مــع القــرارات املختلفــة، وتلــك التــي عارضــت القــرار، وتلــك 
التــي امتنعــت عــن التصويــت( مــن خــالل املكتبــة الرقميــة لألمــم املتحــدة مــن 
 United Nations Digital -  :خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين

.Library System
• ــد )مــن خــالل البــث املبــارش أو 	 ميكــن متابعــة جلســات مجلــس األمــن عــن بُع

ســامع تســجيل الجلســات الســابقة( مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط 
.United Nations Media اإللكــرتوين: 

2.3.2 الجمعية العامة

العضوية واألدوار

السياســات األســايس يف األمــم  التــداول ووضــع  العامــة هــي جهــاز  الجمعيــة 
املتحــدة. ولجميــع الــدول األعضــاء الـــ193 يف األمــم املتحــدة متثيــل يف الجمعيــة 
العامــة، مــا يجعــل الجمعيــة العامــة الجهــاز التمثيــي األســايس يف األُمــم املتحــدة. 
للجمعيــة العامــة صالحيــٌة أساســيٌة يف انتخــاب األعضــاء غــري الدامئــني يف مجلــس 
األمــن، وتعيــني األمــني العــام بنــاًء عــى توصيــٍة مــن مجلــس األمــن. ومبوجــب ميثــاق 
األمــم املتحــدة، تحتــل الجمعيــة العامــة موقعــاً مركزيــاً يف األمــم املتحدة. كــام 
تنتخــب الجمعيــة العامــة أعضــاء مجالــس وهيئــات األمــم املتحــدة األُخــرى، مبــا يف 

ذلــك مجلــس حقــوق اإلنســان.

للجمعية العامة ست لجان أساسية، هي: 

• اللجنة األوىل: لجنة نزع السالح واألمن الدويل.	

• اللجنة الثانية: اللجنة االقتصادية واملالية.	

• اللجنة الثالثة: اللجنة االجتامعية واإلنسانية والثقافية.	

• اللجنة الرابعة: لجنة املسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعامر.	

• اللجنة الخامسة: لجنة الشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية.	

• اللجنة السادسة: اللجنة القانونية.	

يتــم متثيــل كل دولــٍة عضــٍو بشــخٍص واحــٍد يف كل لجنــٍة مــن اللجــان الرئيســة الســت، 
وللــدول األعضــاء أن تضــع مستشارين/مستشــارات أو خراء/خبــريات أو مــا شــابه 

يف تلــك اللجــان. 

https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/security-council/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/security-council/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/security-council/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/security-council/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/security-council/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/security-council/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/security-council/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/security-council/
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://www.un.org/securitycouncil/ar
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions
https://digitallibrary.un.org/search?ln=ar&cc=Voting+Data&p=&f=&rm=&ln=ar&sf=&so=d&rg=50&c=Voting+Data&c=&of=hb&fti=0&fct__2=Security+Council&fti=0
https://digitallibrary.un.org/search?ln=ar&cc=Voting+Data&p=&f=&rm=&ln=ar&sf=&so=d&rg=50&c=Voting+Data&c=&of=hb&fti=0&fct__2=Security+Council&fti=0
https://digitallibrary.un.org/search?ln=ar&cc=Voting+Data&p=&f=&rm=&ln=ar&sf=&so=d&rg=50&c=Voting+Data&c=&of=hb&fti=0&fct__2=Security+Council&fti=0
https://digitallibrary.un.org/search?ln=ar&cc=Voting+Data&p=&f=&rm=&ln=ar&sf=&so=d&rg=50&c=Voting+Data&c=&of=hb&fti=0&fct__2=Security+Council&fti=0
https://digitallibrary.un.org/search?ln=ar&cc=Voting+Data&p=&f=&rm=&ln=ar&sf=&so=d&rg=50&c=Voting+Data&c=&of=hb&fti=0&fct__2=Security+Council&fti=0
https://media.un.org/en/search/categories/meetings-events/security-council
https://media.un.org/en/search/categories/meetings-events/security-council
https://media.un.org/en/search/categories/meetings-events/security-council


لة
اء

س
مل

ز ا
زي

ع
لت

ها 
ات

لي
وآ

ة 
د

تح
مل

م ا
ألم

م ا
سا

أج
م 

دا
تخ

س
ل ا

و
 ح

ل
لي

د ساءلة
مل

عزيز ا
ها لت

وآليات
دة 

ملتح
م ا

ألم
م ا

سا
م أج

دا
ستخ

ل ا
و

ل ح
دلي

3839

التصويت

ــٍة مــن الــدول األعضــاء يف الجمعيــة العامــة صــوٌت واحــد، وجميعهــا تتمتــع  لــكل دول
ــرى للــدول  بالحقــوق نفســها عــى الســواء، فــال يوجــد حــق النقــض أو أّي ميــزاٍت أُخ
األعضــاء يف الجمعيــة العامــة. ويتطلــب اســتصدار قــراٍر مــن األمــم املتحــدة بشــأن 
املســائل املهمــة، مثــل الســلم واألمــن وقبــول عضويــة دوٍل جديــدٍة ومســائل 
امليزانيــة، موافقــة أغلبيــة ثلثــي األعضــاء يف الجمعيــة العامــة، فيــام تصــدر القــرارات 
بشــأن القضايــا األُخــرى بتصويــت األغلبيــة البســيطة. وتَنتخب الجمعيــة العامــة ســنوياً 

رئيســاً لدورتهــا، ويشــغل ذلــك املنصــب مــدة ســنٍة واحــدة.

تتمتــع دولــة فلســطني بدعــوٍة عامــٍة لحضــور جلســات الجمعيــة العامــة كدولــٍة غــري 
عضــٍو لهــا صفــة املراقــب. ويعنــي هــذا أنهــا ال تتمتــع بالحقــوق واملزايــا التــي 

يتمتــع بهــا األعضــاء، مبــا يف ذلــك الحــق يف التصويــت. 

الدورات

• كانــون 	 إىل  أيلول/ســبتمرب  العامــة مــن  الجمعيــة  العاديــة: تجتمــع  الــدورات 
األول/ديســمرب مــن كل عــام )الجــزء الرئيــس(، وبعــد ذلــك، مــن كانــون الثــاين/

ــر إىل أيلول/ســبتمر )الجــزء املســتأنف(، حســب االقتضــاء، مبــا يف ذلــك  يناي
إلجــراء مشــاوراٍت غــري رســميٍة بشــأن طائفــٍة واســعٍة مــن املواضيــع الفنيــة عــى 
النحــو الــذي يصــدر بــه تكليــٌف مــن خــالل قراراتهــا. وتنعقــد الجمعيــة العامــة عــادًة 

يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك.
• اســتثنائيٍة طارئــٍة 	 دورٍة  العامــة يف  الجمعيــة  االســتثنائية: وتنعقد  الــدورات 

خــالل أربــعٍ وعرشيــن ســاعًة مــن تلقــي األمــني العــام مــن مجلــس األمــن طلبــاً 
بعقــد مثــل هــذه الــدورة يكــون قــد نــال أصــوات أّي تســعٍة مــن أعضائــه )أي أعضــاء 

مجلــس األمــن(. 
• ــة 	 ــالم(: يجــوز للجمعي ــل الس ــن أج ــدون م ــة )متح ــتثنائية الطارئ ــدورات االس ال

 377 )القــرار  الســالم«  أجــل  مــن  بقرارهــا املُعنــَون »متحــدون  العامــة، عمــالً 
املــؤرخ 3 ترشيــن الثاين/نوفمــر 1950( أن تعقــد »دورًة اســتثنائيًة طارئــة« 
خــالل 24 ســاعة، إذا بــدا أن هنــاك تهديــداً للســالم أو خرقــاً للســالم، أو أّن هنــاك 

عمــالً مــن أعــامل العــدوان، ومل يتمكــن مجلــس األمــن مــن التــرصف بســبب 
تصويــٍت ســلبيٍّ مــن جانــب عضــٍو دائــم )أي باســتخدام حــق النقــض– الفيتــو(، 
حــني ذلــك ميكــن للجمعيــة العامــة أن تنظــر يف املســألة عــى الفــور مــن أجــل 
إصــدار توصيــات إىل األعضــاء باتخــاذ تدابــري جامعيــٍة لصــون أو إعــادة الســالم 
واألمــن الدوليــني. وميكــن أن تنعقــد هــذه الــدورات االســتثنائية الطارئــة بطلــب 
أّي عضــٍو مــن أعضــاء الجمعيــة العامــة وموافقــة أغلبيــة أعضــاء األمــم املتحــدة. 
توصيــات  االســتثنائية  الــدورات  هــذه  عــن  تنتــج  أنــه  عــى  التشــديد  ويجــدر 

وليســت قــرارات.

تم عقد الدورة االستثنائية الطارئة اللجمعية العامة ألول مرة يف نيسان/أبريل 1997 بعد 
سلسلة من جلسات مجلس األمن والجمعية العامة للنظر يف بدء بناء مستوطنة هارهوما يف 

جبل أبو غنيم جنوب القدس الرشقية املحتلة. واُستنفت الدورة االستثنائية الطارئة العارشة 

يف 13 حزيران/يونيه 2018 بناء عى طلب الدول األعضاء للنظر يف قرار حول ’’حامية السكان 

املدنيني الفلسطينيني‘‘.

علنية الجلسات

 تكــون جلســات الجمعيــة العامــة ولجانهــا الرئيســة علنيــًة مــا مل تقــرر الهيئــة املعنيــة 
وجــود ظــروٍف اســتثنائيٍة تقتــي أن تكــون الجلســة رسيــة. وتكــون جلســات اللجــان 
األُخــرى واللجــان الفرعيــة علنيــًة أيضــاً مــا مل تقــرر الهيئــة املعنيــة غري ذلــك. كل قرارات 
الجمعيــة العامــة املتخــذة يف جلســٍة رسيــٍة تُعلـَـن يف جلســٍة علنيــٍة تتلوهــا بوقــٍت 
قريــب. ويجــوز لرئيــس اللجنــة املعنيــة أن يُصــدر بالغــاً بهــا بواســطة األمــني العــام عند 
ــٍة مــن جلســات اللجــان الرئيســة وغريهــا مــن اللجــان واللجــان  انتهــاء كل جلســٍة رسي

الفرعيــة.

يتــم خــالل اجتامعــات الجمعيــة العامــة مــن كل عــاٍم عقــُد جلســاٍت رفيعــة املســتوى 
مخصصــة لرؤســاء الــدول.

https://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/377%28V%29
https://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/377%28V%29
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الرئيس ونواب الرئيس

تنتخــب الجمعيــة العامــة رئيســاً، إضافــًة إىل 21 نائبــاً للرئيس، قبــل ثالثــة أشــهر عــى 
األقــل مــن افتتــاح الــدورة التــي ســيقومون برئاســتها مــا مل يتقــرر خــالف ذلــك. وال 
ميــارس الرئيــس ونــواب الرئيــس املنتخبــون عــى هــذا النحــو وظائفهــم إال يف 
الــدورة.   تلــك  اختتــام  لهــا، ويتولــون مناصبهــم حتــى  انتُخبــوا  التــي  الــدورة  بدايــة 
وتُراعــى يف انتخابهــم كفالــة الطابــع التمثيــي للمكتــب. يقــوم الرئيــس بإعــالن 
افتتــاح كل جلســٍة عامــٍة مــن جلســات الــدورة واختتامهــا، وإدارة املناقشــات يف 
الجلســات العامــة، وكفالــة مراعــاة أحــكام نظــام الجمعيــة العامــة، وإعطــاء الحــق يف 
الــكالم وطــرح األســئلة وإعــالن القــرارات. وهــو يبــتُّ يف نقــاط نظــام. وللرئيــس أن 
يقــرتح عــى الجمعيــة العامــة، أثنــاء مناقشــة بنــٍد مــا، تحديــد الوقــت الــذي يُســَمح بــه 
للمتكلمــني، وتحديــد عــدد املــرات التــي يجــوز لــكل ممثــٍل أن يتكلــم فيهــا، وإغــالق 
قامئــة املتكلمــني أو إغــالق بــاب املناقشــة، ولــه أيضــاً أن يقــرتح تعليــق الجلســة أو 
رفعهــا أو تأجيــل مناقشــة البنــد قيــد البحــث. ال يشــرتك الرئيــس أو نائــب الرئيــس 
الــذي يتــوىل مهــام الرئيــس يف التصويــت، بــل يســمي عضــواً آخــر مــن أعضــاء وفــده 

للتصويــت بــدالً منــه.

الرئيــس  يختــار  أن  ُعرفــاً  أصبــح   ،2005 عــام  ُعقــدت  التــي  الـــ60  الــدورة  ومنــذ 
املنتخب رؤيــًة ذات بُعــٍد عاملــيٍّ للمناقشــة يف الجلســة العامــة املقبلــة للــدورة، 
ويُختــار هــذا العنــوان بنــاًء عــى مناقشــاٍت غــري رســميٍة مــع الــدول األعضــاء ورئيــس 

العــام.  العامــة املنتهيــة واليتــه واألمــني  الجمعيــة 

ميكــن أن تســتخدم املنظــامت غــري الحكوميــة الفلســطينية فرصــة إجــراء الجمعيــة 

بانتهــاكات  املوضــوع  لربــط  العامــة  العامليــة  املواضيــع  عــى  النقــاش  العامــة 

حقــوق النســاء والفتيــات الفلســطينيات، وإلقــاء املداخــالت أمــام الجمعيــة العامــة 

إنــه ميكــن معرفــة هــذه املواضيــع بعــد  بحســب املوضــوع واالقتضــاء. وحيــث 

انتخــاب الجمعيــة العامــة رئيســها وإعالنه/إعالنهــا رؤيته/رؤيتها، األمــر الذي يعني أن 

املنظــامت غــري الحكوميــة الفلســطينية لــن يكــون لديهــا الوقــت الــكايف لإلعــداد 

والســفر، فإنــه ميكــن التنســيق لهــذا املوضــوع مــع منظــامٍت دوليــٍة رشيكــٍة ميكن 

لهــا أن تقــدم املدخــالت بالنيابــة عــن االئتــالف واملؤسســات األعضــاء.

تقوم الجمعية العامة دورياً بالتطرق والبحث يف موضوع املرأة والسالم واألمن من 
خالل برنامج عملها يف الدورات العادية التي تبدأ يف أيلول/سبتمر من كل عام، إذ يتم 

بحث املواضيع من خالل املناقشات حول البلدان واملناقشات املواضيعية. 

معلومات عملية إضافية

• ميكــن إيجــاد معلومــاٍت عامــٍة حــول الجمعيــة العامــة مــن خــالل  الضغــط هنــا، أو 	
.)un.org(فتــح الرابــط اإللكــرتوين: الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة

• ميكــن االطــالع عــى برنامــج الــدورات مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط 	
.)un.org(الســابقة – الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة اإللكــرتوين: الــدورات 

• ميكــن إيجــاد املعلومــات بشــأن التصويــت عــى القــرارات مــن خــالل الضغــط 	
Search Results - United Nations Digi- :أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين ، اهنــ

.tal Library System
• ــد أو مشــاهدة تســجيل جلســاٍت ســابقٍة مــن 	 ميكــن متابعــة الجلســات عــن بُع

.UN Web TV :خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين

ميكــن الوصــول إىل جميــع قــرارات الجمعيــة العامة املتعلقة بفلســطني من خالل 

الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: الجمعيــة العامــة - لجنــة األمــم املتحــدة 

un.(للتــرصف القابلــة  غــري  الفلســطيني لحقوقــه  الشــعب  املعنيــة مبامرســة 

.)org

ــة مبامرســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه  ــم املتحــدة املعني ــة األُم لجن
غــر القابلــة للتــرصف

قامــت الجمعيــة العامــة بإنشــاء لجنة األمــم املتحــدة املعنيــة مبامرســة الشــعب 
الفلســطيني لحقوقــه غــري القابلــة للتــرصف، بحســب القــرار 3376 يف ترشيــن 
أجــل  تنفيٍذ مــن  بوضع برنامــج  تــويص  أن  منهــا  1975، وطلبــت  الثاين/نوفمــر 
متكــني الشــعب الفلســطيني مــن مامرســة حقوقــه غــري القابلــة للتــرصف املتمثلــة 

https://www.un.org/ar/ga/
https://www.un.org/ar/ga/
https://www.un.org/ar/ga/
https://www.un.org/ar/ga/
https://www.un.org/ar/ga/sessions/
https://www.un.org/ar/ga/sessions/
https://www.un.org/ar/ga/sessions/
https://www.un.org/ar/ga/sessions/
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data
https://media.un.org/en/webtv/
https://media.un.org/en/webtv/
https://media.un.org/en/webtv/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/general-assembly/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/general-assembly/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/general-assembly/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/general-assembly/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/general-assembly/
https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/general-assembly/
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ــٍل خارجــّي، ويف االســتقالل والســيادة الوطنيــني،  يف تقريــر املصــري مــن دون تدخُّ
ويف العــودة إىل ديــاره وممتلكاتــه التــي رُشِّد منهــا. وقد أيــدت الجمعيــة العامــة 
العامــة  الجمعيــة  وأنشــأت  لها تقارير ســنوية.  تقــدم  التــي  اللجنــة  توصيــات 
شــعبة حقوق الفلســطينيني لتقــوم مبهــام أمانــة اللجنــة، ووّســعت تدريجيــاً نطــاق 

ــة مبــرور الوقــت. ــة اللجن والي

تتشــكل اللجنــة مــن ممثــي 25 دولــًة إضافــًة إىل عــدٍد مــن الدول املراقبة. وبحســب 
قــراٍر اتخذتــه اللجنــة عــام 1976، ُدعيــت منظمــة التحريــر الفلســطينية، بوصفها ممثالً 
للشــعب الفلســطيني والجهــة الرئيســة يف قضيــة فلســطني، إىل املشــاركة يف 

مــداوالت اللجنــة بصفــة مراقب.

تجتمع اللجنة من أربع إىل ست مرات يف السنة، حسب الحاجة.

تقــوم اللجنــة بتقديــم التقاريــر ســنوياً إىل الجمعيــة العامــة، إذ تقــوم اللجنــة بتقديــم 
فلســطني،  بقضيــة  املتعلــق  الســيايس  الســياق  اســتعراض  حــول  املعلومــات 
اللجنــة وُشــعبة حقــوق الفلســطينيني، مبــا يف ذلــك  اتخذتهــا  التــي  واإلجــراءات 
التوعيــة بقضيــة فلســطني، وحشــد أعضــاء الســلك الدبلومــايس، والتعــاون مــع 
املنظــامت الحكوميــة الدوليــة واملنظــامت غــري الحكوميــة وكيانــات منظومــة األُمــم 

املتحــدة، ومــن ثــم اســتنتاجات اللجنــة وتوصياتهــا. 

كــام يقــوم رئيــس اللجنــة بإلقــاء بيانــات يف الجلســات التــي يعقدهــا مجلــس األمــن 
بشــأن الحالــة يف الــرشق األوســط، مبــا يف ذلــك قضيــة فلســطني، وذلــك كل 

ثالثــة أشــهر.

ُشعبة حقوق الفلسطينيني

مبامرســة  املعنيــة  أمانة اللجنــة  مبهــام  الفلســطينيني  حقــوق  ُشــعبة  تضطلــع 
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــري القابلــة للتــرصف، وتقــوم باملهــام األساســية 

التاليــة:

- تنظيم اجتامعات اللجنة واجتامعات مكتبها يف مقر األُمم املتحدة.

- رصد املستجدات السياسية وغريها من املستجدات ذات الصلة.

- تنظيم برنامج االجتامعات واملؤمترات الدولية.

- تطوير وتغذية نظام األُمم املتحدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطني.

- التعاون مع منظامت املجتمع املدين الناشطة التي تُعنى بهذه املسألة.

- تنظيــم االحتفــال الســنوي باليوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
)29 ترشيــن الثاين/نوفمــر مــن كل عــام(.

- تنظيــم برنامــج تدريــٍب ســنويٍّ يف مقــر األُمــم املتحــدة وعــدة حلقــات عمــل لبنــاء 
القــدرات لفائــدة موظفــي دولــة فلســطني.

لقــد أوكلــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إىل اللجنــة املعنيــة مبامرســة الشــعب 
الفلســطيني لحقوقــه غــري القابلــة للتــرصف مهمــة »التعــاون مع منظــامت املجتمع 
املــدين الفلســطينية وغريهــا مــن منظــامت املجتمــع املــدين ودعمهــا«. وتنفيــذاً 
لهــذه الواليــة، أُنشــئت عــى مــر الســنني شــبكٌة تضــم أكــر مــن 1000 منظمــة مــن 
منظــامت املجتمــع املــدين يف جميــع مناطــق العــامل تُعَنــى بقضيــة فلســطني. 
وتضــم هــذه الشــبكة منظــامت متنوعــة، مــن بينهــا: منظــامٌت غــري حكوميــة وطنيــة 
ودوليــة، ومنظــامٌت مشــاركٌة يف أنشــطٍة سياســيٍة وإنســانية، ومنظــامٌت غــري 
حكوميــة تعمــل عــى تعزيــز حقــوق اإلنســان أو التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، 
وجامعــات تضامــن، وجمعيــاٌت خرييــٌة أو ذات منحــى عمــي، وكنائــس، ومؤسســاٌت 
أكادمييــة، ونقابــات عــامل، وروابــط مهنيــة، ومنظــامٌت تُعنــى بالنســاء واألطفــال 

والالجئــني واملعتقلــني.
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فوائد اعتامد املنظامت غر الحكومية من قبل اللجنة

بحســب املوقــع الرســمي للجنــة، فــإن فوائــد اعتــامد املنظــامت غــري الحكوميــة يف 
اللجنــة تكمــن فيــام يــي: 

االجتامعــات  جميــع  لحضــور  املعتمــدة  املــدين  املجتمــع  منظــامت  »تُدعــى 
واملؤمتــرات الدوليــة ذات الصلــة التــي تُعقــد تحــت رعايــة اللجنــة، وميكنهــا املشــاركة 
يف املناقشــات، وكذلــك اإلدالء ببيانــات، إمــا شــفوياً أو خطيــاً. ويجــوز لهــا تقديــم 
تقاريــر وبيانــات خطيــة وغــري ذلــك مــن الوثائق ذات الصلة بقصــد تعميمها عى أعضاء 
اللجنــة واملراقبــني. وتتــاح أمامهــا فرصــة عــرض منشــوراتها أثنــاء تلــك االجتامعــات بعــد 
أن تفحصهــا األمانــة العامــة بشــكٍل ُمســبق. وتُدعــى منظــامت املجتمــع املــدين 
املعتمــدة أيضــاً إىل تقديــم اقرتاحــاٍت بشــأن تحضــري وتنظيــم مناســبات املجتمــع 

املــدين التــي تُعقــد تحــت رعايــة اللجنــة.

وميكــن ملنظــامت املجتمــع املــدين املعتمــدة أن تســتخدم هــذه االجتامعــات 
الدوليــة منــراً ملناقشــة مبادراتهــا وحمالتهــا وآرائهــا وأفكارهــا. وميكنهــا االتصــال 
الحكومــات  ممثــي  مــع  مقابــالٍت  وإجــراء  أنشــطتها  تنســيق  أجــل  مــن  ببعضهــا 
يقــدم  التــي  النقــاش  حلقــات  حضــور  وميكنهــا  الدوليــة.  الحكوميــة  واملنظــامت 
الفلســطينية  األرض  مــن  ذلــك  يف  مبــا  العــامل،  أنحــاء  جميــع  مــن  خــراء  أثناءهــا 
املحتلــة وإرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــالل، معلومــاٍت وتحليــالٍت عــن عملهــم 

الراهنــة. السياســية واإلنســانية  التطــورات  عــن  وكذلــك 

ــم  وتصــدر تقاريــر االجتامعــات واملؤمتــرات الدوليــة ضمــن منشــورات الشــعبة. وتُعمَّ
منظــامت  شــبكة  عــى  فقــط  ليــس  وذلــك  واســع،  نطــاٍق  عــى  التقاريــر  هــذه 
املجتمــع املــدين املعتمــدة، ولكــن أيضــاً عــى الحكومــات والكيانــات الحكوميــة 
الدوليــة وكيانــات منظومــة األُمــم املتحــدة، وعــى الخــراء الذيــن يشــاركون يف هذه 
املناســبات، وعــى الجهــات األُخــرى املهتمــة بهــذه املســألة. وتُنــرش أيضــاً عــى 

موقــع »قضيــة فلســطني« الــذي تديــره الشــعبة.

منظــامت  مــع  الشــعبة  موظفــو  و/أو  اللجنــة  أعضــاء  يتشــاور  االقتضــاء،  وعنــد 
املجتمــع املــدين املعتمــدة بشــأن املســائل املتصلــة بقضية فلســطني. وتتلقى 
منظــامت املجتمــع املــدين أيضــاً جميــَع املنشــورات التــي تصدرهــا الشــعبة وغريها 

مــن املــواد اإلعالميــة ذات الصلــة«.

مــن املهــم اإلشــارة إىل أّن اعتــامد املنظــامت غــري الحكوميــة لــدى اللجنــة املعنيــة 
مبامرســة الشــعب الفلســطيني حقوقــه غــري القابلــة للتــرصف ال يُعطــي هــذه 
املنظــامت الصفــة االستشــارية لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لألُمــم 
يتبــع  واالجتامعــي  االقتصــادي  املجلــس  مــن  االعتــامد  هــذا  إن  إذ  املتحــدة، 
ــة املعنيــة مبامرســة الشــعب  ــدى اللجن ــري مختلفــة عــن االعتــامد ل إجــراءات ومعاي

الفلســطيني حقوقــه غــري القابلــة للتــرصف. 

)انظري أدناه حول االعتامد لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي(

	 تقــوم ُشــعبة حقــوق الفلســطينيني بنــرش املعلومــات دوريــاً بشــأن أنشــطة
إرســال  ميكــن  بفلســطني.  املتعلقــة  الحكوميــة  غــري  املنظــامت  وأعــامل 
الرابــط  املعلومــات عــر االتصــال بالشــعبة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح 

.)Contact Us - Question of Palestine )un.org اإللكــرتوين: 
	 وتقــوم الشــعبة بإصــدار نــرشٍة شــهريٍة عــن أنشــطة األُمــم املتحــدة ومنظــامت

دوليــة أُخــرى إزاء الشــعب الفلســطيني. ميكــن الحصــول عــى النــرشة مــن 
Monthly Bulletin )Action by UN Sys-  خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط:

 tem and IGOs Relevant to Question of Palestine( - Question of
.Palestine

	 الشــعب لدعــم  واملؤمتــرات  االجتامعــات  مــن  دوريــٍة  بأنشــطٍة  تقــوم  كــام 
الفلســطيني واملنظــامت غــري الحكوميــة. ميكــن الوصــول إىل معلومــاٍت عــن 
أنشــطة الشــعبة القادمــة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: 
Upcoming Events – Question of Palestine )un.org(،  وميكن االنضامم 
إىل الريــد اإللكــرتوين للشــعبة الســتالم املعلومــات دوريــاً مــن الشــعبة مــن 
https://app.mdirector. اإللكــرتوين:  الرابــط  أو فتــح  الضغــط هنــا،  خــالل 
.com/render-subscription-form/empId/84424/formId/2/lang/en

https://www.un.org/unispal/contact-us/
https://www.un.org/unispal/contact-us/
https://www.un.org/unispal/contact-us/
https://www.un.org/unispal/data-collection/monthly-bulletin/
https://www.un.org/unispal/data-collection/monthly-bulletin/
https://www.un.org/unispal/data-collection/monthly-bulletin/
https://www.un.org/unispal/data-collection/monthly-bulletin/
https://www.un.org/unispal/data-collection/monthly-bulletin/
https://www.un.org/unispal/events/list/
https://www.un.org/unispal/events/list/
https://www.un.org/unispal/events/list/
https://app.mdirector.com/render-subscription-form/empId/84424/formId/2/lang/en
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	 املتحــدة األُمــم  نظــام  وطــورت  الفلســطينيني  حقــوق  شــعبة  أنشــأت 
مجموعــٌة  وهــو  فلســطني،  بقضيــة  املتعلقــة  للمعلومــات  اإللكــرتوين 
الحديثــة والقدميــة املتعلقــة بقضيــة فلســطني  وثائــق األمم املتحــدة  مــن 
واملســائل األُخــرى املتصلــة بالحالــة يف الــرشق األوســط ومبســاعي إحــالل 
أساســاً،  اإلنجليزيــة  باللغــة  صــادرًة  نصوصــاً  النظــام  هــذا  ويشــمل  الســالم. 
ــرى لألمــم  ــق الصــادرة باللغــات الرســمية األُخ ــٍد مــن الوثائ إىل جانــب عــدٍد متزاي
املتحــدة. ميكــن الوصــول هنــا إىل نظــام األمــم املتحــدة للمعلومــات املتعلقة 

فلســطني بقضيــة 

ــه  ــطيني لحقوق ــعب الفلس ــة الش ــة مبامرس ــة املعني ــطة اللجن ــى أنش ــال ع مث
غــر القابلــة للتــرصف

معلومات عملية إضافية

• ميكــن االطــالع عــى عمــل اللجنــة ووثائقهــا وأســئلٍة متكــررٍة بشــأن عملهــا مــن 	
خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: الرئيســية - لجنــة األمــم املتحــدة 
un.(املعنيــة مبامرســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــري القابلــة للتــرصف

.)org
• ميكــن االطــالع عــى أســامء الــدول األعضــاء يف اللجنــة والــدول املراقبــة مــن 	

خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: أعضــاء اللجنــة - لجنــة األمــم 
القابلــة  غــري  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  مبامرســة  املعنيــة  املتحــدة 

.)un.org(للتــرصف
• ميكــن اإلطــالع عــى جميــع تقاريــر اللجنــة الســابقة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو 	

فتــح الرابــط اإللكــرتوين: تقرير اللجنة املعنية مبامرســة الشــعب الفلســطيني 
لحقوقــه غــري القابلــة للتــرصف - لجنــة األمم املتحدة املعنية مبامرســة الشــعب 

.)un.org(الفلســطيني لحقوقــه غــري القابلــة للتــرصف
• ميكــن االطــالع عــى معلومــات بشــأن شــعبة حقــوق الفلســطينيني مــن خــالل 	

الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: تعريــف بشــعبة حقوق الفلســطينيني 
- لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة مبامرســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــري 

.)un.org(القابلــة للتــرصف
• لالطــالع عــى نظــام األُمــم املتحــدة للمعلومــات املتعلقــة بقضية فلســطني، 	

مبــا يف ذلــك الوثائــق والخرائــط ومعلومــات عــن تاريــخ املســألة الفلســطينية، 
املتحــدة  األمــم  نظــام  اإللكــرتوين:  الرابــط  فتــح  أو  هنــا،  الضغــط  ميكــن 
املعنيــة  املتحــدة  األمــم  لجنــة   - فلســطني  بقضيــة  املتعلقــة  للمعلومــات 

.)un.org(للتــرصف القابلــة  غــري  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  مبامرســة 
• ميكــن االطــالع عــى معلومــاٍت عــن كيفيــة اعتــامد املنظــامت غــري الحكوميــة 	

مــن قبــل اللجنــة وكيفيــة تقديــم طلــب االعتــامد مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح 
الرابــط اإللكــرتوين: اطلــب االعتــامد - لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة مبامرســة 

.)un.org(الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــري القابلــة للتــرصف
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ــة املعنيــة مبامرســة الشــعب  ــة مــن قبــل اللجن اعتــامد املنظــامت غــر الحكومي
ــة للتــرصف الفلســطيني لحقوقــه غــر القابل

حقــوق  لُشــعبة  اإللكــرتوين  املوقــع  عــى  املتوفــرة  املعلومــات  بحســب 
الفلســطينيني، ينبغــي ملنظــامت املجتمــع املــدين التــي ترغــب يف املشــاركة 
مبامرســة  املعنيــة  رعاية اللجنــة  تحــت  ـم  تُنظَـّ التــي  واالجتامعــات  األنشــطة  يف 

أن: للتــرصف  القابلــة  غــري  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب 

• تكــون منظمــًة غــري ربحيــٍة معرتفــاً بهــا عــى الصعيــد املحــي أو الوطنــي أو 	
الــدويل.

• تدعــم ميثــاق األمــم املتحــدة ومبــادئ القانــون الــدويل وإعــامل حقــوق الشــعب 	
الفلســطيني غــري القابلــة للتــرصف، وأولهــا حقــه يف تقريــر املصــري.

• تُرهــن عــى أّن لديهــا برامــج فعليــة لدعــم إعــامل حقــوق الشــعب الفلســطيني 	
غــري القابلــة للتــرصف، أو أن لديهــا نيــة جــادة يف تنفيــذ برامــج مــن هــذا القبيــل.

• وبــاب املشــاركة مفتــوٌح أمــام املنظــامت غــري الحكوميــة التــي متنعهــا واليتهــا 	
مــن القيــام بأنشــطٍة دعويــة، ولكــن عملهــا يشــمل غايــات وبرامــج إنســانية، مبــا 

يف ذلــك يف مجــال التنميــة، تعــود بالفائــدة عــى الشــعب الفلســطيني. 
• ال 	 أنهــا  آلخــر،  أو  لســبٍب  تعتقــد،  التــي  الحكوميــة  غــري  للمنظــامت  وميكــن 

تســتويف معايــري االعتــامد، لكنهــا مهتمــٌة بقضيــة فلســطني أن تطلــب وضعهــا 
عــى قامئــة العناويــن الريديــة لُشــعبة حقــوق الفلســطينيني مــن أجــل حضــور 

اجتامعــات املنظــامت غــري الحكوميــة بصفــة مراقــب.
• لتقديم الطلب، يجب ملء استامرة االعتامد، ثم إرسالها.	

ميكــن االســتفادة مــن وثائــق األمــم املتحــدة بشــأن القضيــة الفلســطينية يف 
دعــم العمــل حــول أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن، مــن حيــث اســتخدامها واإلشــارة 
ــق رســمية  ــدول، خاصــًة أنهــا وثائ ــات واملداخــالت مــع ال ــل واألدبي إليهــا يف التحلي

لألمــم املتحــدة. 

3.3.2 املجلس االقتصادي واالجتامعي

يتشكل املجلس من 54 دولًة يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة.

دور املجلس االقتصادي واالجتامعي

املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي هــو الجهــاز الرئيس لتنســيق األعــامل االقتصادية 
واالجتامعيــة لألمــم املتحــدة، ومــا يتصــل بهــا مــن أعــامل الــوكاالت املتخصصــة )14 
وكالــة متخصصــة( واملؤسســات األُخــرى. وهنــاك يف املجلــس 9 لجــان »فنيــة«، 
ــًة  ــة العامــة لألمــم املتحــدة بانتخــاب 54 دول ــة. تقــوم الجمعي وخمــس لجــان إقليمي
ــص  وتُخصَّ ســنوات.  ثــالث  منهــا  كلٍّ  مــدة  متداخلــة،  لفــرتات  املجلــس  لعضويــة 
ــص 14 مقعــداً  املقاعــد يف املجلــس عــى أســاس التمثيــل الجغــرايف، إذ تُخصَّ
للــدول األفريقيــة، و11 مقعــداً للــدول اآلســيوية، و6 مقاعــد لــدول أوروبــا الرشقيــة، 
و10 مقاعــد لــدول أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، و13 مقعــداً لــدول 

ــرى. ــا الغربيــة والــدول األُخ أوروب

	 ،ال توجــد يف نظــام األُمــم املتحــدة مجموعــٌة جغرافيــٌة منفصلــٌة للــدول العربيــة
إذ تنقســم الــدول العربيــة بــني املجموعــة اآلســيوية واملجموعــة األفريقيــة.

التنميــة  أجنــدة  يف  مركزيــاً  دوراً  واالجتامعــي  االقتصــادي  املجلــس  يلعــب 
املســتدامة، إذ يتــم ســنوياً عقــد املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى، الــذي تتــم 
مــن خاللــه مناقشــة التقــدم املحــرز يف أجنــدة 2030، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 

أهــداٍف محــددة وأيضــاً مواضيــع محــددة.   عــى  مناقشــاٍت ســنويٍة 

	 )Commission on the Status of Women )CSW تَُعــّد لجنــة وضــع املــرأة
إحــدى اللجــان الفنيــة العاملــة تحــت املجــاس االقتصــادي واالجتامعــي.

	 املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لغــرب آســيا )اإلســكوا( هــو أحــد املجالــس
ــة تحــت املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي. ــة العامل اإلقليمي

https://www.un.org/unispal/ar/about-unispal/committee/
https://www.un.org/unispal/ar/about-unispal/committee/
https://www.un.org/unispal/ar/about-unispal/committee/
https://www.un.org/unispal/ar/about-unispal/committee/
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/unispal/ngo-accreditation-form/
https://www.un.org/unispal/ngo-accreditation-form/
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االقتصــادي  املجلــس  لــدى  الحكوميــة  غــر  للمنظــامت  االستشــارية  الصفــة 
واالجتامعــي

تنــص املــادة 71 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة عــى مــا يــي: »للمجلــس االقتصــادي 
الحكوميــة  غــري  الهيئــات  مــع  للتشــاور  الرتتيبــات املناســبة  يُجــري  أن  واالجتامعــي 
املعنيــة باملســائل الداخلــة يف اختصاصــه. وهــذه الرتتيبــات قــد يُجريهــا املجلــس 
مــع هيئــاٍت دوليــة، كــام أنــه قــد يُجريهــا، إذا رأى ذلــك مالمئــاً، مــع هيئــاٍت أهليــة، وبعــد 

التشــاور مــع عضــو »األمــم املتحــدة« املعنــي بذلــك«. 

متنــح  التــي  الوحيــدة  الرئيســة  الهيئــة  واالجتامعــي  االقتصــادي  املجلــس  يظــل 
الصفــة االستشــارية للمنظــامت غــري الحكوميــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة. 
متنــح هــذه الصفــة الفرصــة لألمــم املتحــدة يف االســتفادة مــن املعلومــات والخــرة 
التــي تتمتــع بهــا املنظــامت غــري الحكوميــة، ويف الوقــت ذاتــه تُعطــي هــذه الفرصــة 
للمنظــامت غــري الحكوميــة فرصــة التعبــري عــن آرائهــا والتأثــري عــى مــداوالت أجســام 

األمــم املتحــدة املختلفــة والتأثــري عــى القــرارات املتخــذة. 

ميكــن ملنظمــٍة غــري حكوميــٍة ذات الصفــة اإلستشــاريٍّة لــدى املجلــس االقتصــادي 
واالجتامعــي أن تـُـديل ببيانــاٍت خطيــٍة وشــفويٍة يف فعاليــات واجتامعــات أجســام 
األمــم املتحــدة وهيئاتهــا، وأن تنظــم أحداثــاً جانبيــة، وتدخــل مقــار األمــم املتحــدة، 

ومتلــك فرصــاً للتواصــل اإللكــرتوين.

ومــن املهــم مالحظــة أّن املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي ال يقــدم أّي متويــٍل 
أو دعــٍم مــايلٍّ مــن أّي نــوٍع إىل أيٍّ مــن املنظــامت الرشيكــة لــه, أي الحاصلــة عــى 

الصفــة االستشــارية.

ميكــن لــكل منظمــٍة غــري حكوميــٍة ذات مركــٍز استشــاريٍّ لــدى املجلــس االقتصــادي 
إمكانيــة  متنحهــم  ســنوية  تصاريــح  عــى  للحصــول  ممثلــني  تعيــني  واالجتامعــي 
الدخــول إىل مقــار األمــم املتحــدة، وهــي ســاريٌة حتــى 31 كانــون األول/ديســمر 
مــن كل عــام. وميكــن لــكل منظمــٍة غــري حكوميــة طلــب مــا يصــل إىل 7 تصاريــح 

ــح  ســنوية كحــدٍّ أقــى ملمثليهــا يف نيويــورك، و7 تصاريــح يف جنيــف، و7 تصاري
يف فيينــا.

خطوات الحصول عى الصفة االستشارية لدى األمم املتحدة

الصفــة  عــى  الحصــول  أجــل  مــن  اتباعهــا  يجــب  عــدة  وإجــراءاٌت  خطــواٌت  هنــاك 
يــي: مــا  أساســاً  وهــي  االستشــارية، 

1- يتــم أوالً تســجيل ملــف املنظمــة عــن طريــق اإلنرتنــت وإرســاله للتدقيــق مــن 
قبــل الفــرع املكلــف يف األمــم املتحــدة.

ــم إعــالم املنظمــة أن  ــٍة بعــد أن يت ــت: كخطــوٍة تالي ــم الطلــب عــى اإلنرتن 2- تقدي
تســجيل ملفهــا تــم قبولــه، يُطلَــب مــن املنظمــة تعبئــة وتقديــم طلــٍب يحتــوي 
عــى االســتبانة عــى اإلنرتنــت وإرســال املســتندات املســاعدة. ال ميكــن أن تُقبَــل 
اســتامرة الطلــب عــر اإلنرتنــت إال يف اثنتــني مــن لغــات عمــل األمانــة العامــة لألُمــم 
املتحــدة، هــام اإلنجليزيــة والفرنســية. هنــاك عــدٌد مــن امللفــات والوثائق األساســية 

املتعلقــة باملنظمــة يجــب إرفاقهــا بالطلــب. 
3- يتــم اســتعراض الطلبــات املقدمــة مــن قبــل فــرع املنظــامت غــري الحكوميــة يف 

املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي الســتعراض املعلومات.
4- عندمــا يصبــح الطلــب كامــالً ويوضــع عــى جــدول أعــامل لجنــة املنظــامت غــري 
الحكوميــة، يتــم إرســال رســالٍة إىل املنظــامت غــري الحكوميــة املعنيــة إلطالعهــا 
بذلــك ودعوتهــا إىل إرســال ممثلــني اثنــني كحــدٍّ أقــى ليكونا حارَضين خــالل الدورة.

5- تجتمــع اللجنــة مرتــني يف الســنة لتقــرر أّي املنظــامت التــي تقدمــت بالطلبــات 
توصياتهــا إىل  بتقديــم  النقــاش  بعــد  وتقــوم  استشــاري،  مركــز  عــى  للحصــول 
املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي. وميكــن للجنــة طــرح األســئلة للمنظمــة غــري 
غــري  املنظــامت  إىل  الفــور  عــى  األســئلة  هــذه  مثــل  إرســال  يتــم  الحكوميــة. 
الحكوميــة مــن قبــل األمانــة العامــة. وينبغــي أن يكــون الــرد مــن قبــل املنظــامت 
غــري الحكوميــة يف أرسع وقــٍت ممكــٍن مــن أجــل املســاعدة يف أخــذ اللجنــة قــراراً 

وتجنُّــب التأجيــل.
6- تقــوم اللجنــة بتبنــي توصياتهــا، ويتــم نــرش توصيــات اللجنــة يف تقريــٍر وتقدميــه 

إىل االجتــامع املقبــل للمجلــس االقتصــادي واالجتامعــي للموافقــة النهائيــة. 
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لــدى  االستشــاري  املركــز  ذات  الحكوميــة  غــري  املنظــامت  عــى  يجــب  أنــه  يُذكــر 
املجلــس أن تقــدم إىل لجنــة املنظــامت غــري الحكوميــة تقريــراً موجــزاً عــن أنشــطتها 
كل أربــع ســنوات ، وتحديــداً حــول املســاهامت التــي قدمتهــا إىل أعــامل األمــم 

املتحــدة.

جميــع املعلومــات املتعلقــة بعمليــة تقديــم الطلبــات واالســتامرات واملعلومــات 
 Welcome :املطلوبــة متوفــرة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين
.to csonet.org | Website of the UN DESA NGO Branch. At your service

لجنة وضع املرأة 

لجنــة وضــع املــرأة هــي إحــدى لجــان املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي الفنيــة، وهي 
بذلــك مشــكلة مــن الـــ54 دولــة )أي أن عضويتهــا هــي عضويــة املجلــس االقتصــادي 
واالجتامعــي نفســها(، تعقــد اللجنــة اجتامعــاً رســمياً عامــاً ســنويا  للمثــي الــدول 
ميكــن أن تحــره املنظــامت غــري الحكوميــة الحاصلــة عــى الصفــة االستشــارية لــدى 
املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي. ويتــم يف هــذا االجتــامع عقــُد جلســاٍت عامــٍة 
وجلســاٍت جانبيــة مواضيعيــة تنظمهــا األمــم املتحــدة ميكــن أن تحرهــا املنظــامت 
 UN Women وتشــكل  خاللهــا.  والتدخــالت  الكلــامت  وتقديــُم  الحكوميــة،  غــري 
ســكرتارية املنتــدى الرســمي.يف عــام 1996، توســعت واليــة لجنــة وضــع املــرأة، إذ 
أصبحــت تضطلــع بــدوٍر رئيــٍس يف رصــد واســتعراض التقــدم املحــرز واملشــاكل يف 
تنفيــذ إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني، ويف تعميــم املنظــور الجنســاين يف أنشــطة 
ــم  ــازات التــي ت ــة كل 5 ســنوات مبراجعــة اإلنج ــه، تقــوم اللجن األمــم املتحــدة. وعلي

تحقيقهــا والتحديــات يف تنفيــذ منهــاج عمــل بيجــني مــن قبــل جميــع الــدول. 

الــدورة الســنوية للجنــة هــي عــادًة ملــدة أســبوعني، يجتمــع  فيهــا ممثلــو الــدول 
األعضــاء يف األمــم املتحــدة ومنظــامت املجتمــع املــدين وكيانــات األمــم املتحــدة 
يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك. وتتــم مناقشــة التقــدم املحــرز والثغــرات 
الــدورة االســتثنائية  لعــام 1995، ونتائــج  إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني  يف تنفيــذ 

الثالثــة والعرشيــن للجمعيــة العامــة التــي ُعقــدت عــام 2000 )بيجــني+5(، فضــالً عــن 
القضايــا الناشــئة التــي تؤثــر عــى املســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة. تتفــق 
الــدول األعضــاء عــى اتخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات لترسيــع التقــدم وتعزيــز متتــع 
املــرأة بحقوقهــا يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة. وتُحــال نتائــج 

كل دورة وتوصياتهــا إىل املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي للمتابعــة.

إضافــة إىل هــذا، يتــم خــالل لجنــة وضــع املــرأة يف كل عــام تنظيــم منتــدى مــواٍز 
للمنظــامت غــري الحكوميــة يســتمر مــدة أســبوعني، وتحــره مئــات املنظــامت 
مــن كافــة انحــاء العــامل. وال تقتــرص املشــاركة يف هــذا املنتــدى عــى املنظــامت 
غــري الحكوميــة الحاصلــة عــى الصفــة االستشــارية، وإمنــا ميكــن أيضــاً ألي منظمــٍة 
التســجيل واملشــاركة يف هذا املنتدى. ويجب التســجيل للمشــاركة فيه مســبقاً 
ــدى املــوازي )gro.wscogn//:sptth/(. كــام  مــن خــالل املوقــع الرســمي للمنت
ميكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة خــالل فــرتة املنتــدى املــوازي تنظيــم النــدوات 
واملناظــرات واملعــارض الفنيــة وغريهــا مــن األنشــطة. منــذ بدايــة جائحــة كورونــا، 
أصبــح مــن املمكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة تنظيــم أنشــطتها عــن بُعــد عــن 
طريــق اإلنرتنــت. وتعقــد اعاملــه باللغــة اإلنجليزيــة. وال تقتــرص املشــاركة يف هــذا 
املنتــدى عــى املنظــامت غــري الحكوميــة الحاصلــة عــى الصفــة اإلستشــارية بــل 
ميكــن ألي منظمــة التســجيل واملشــاركة يف هــذا املنتــدى. ويجــب التســجيل 
//:sptth( للمشــاركة فيــه مســبقاً مــن خــالل املوقــع الرســمي للمنتــدى املــوازي
gro.wscogn/(. ميكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة خــالل فــرتة املنتــدى املــوازي 
النــدوات واملناظــرات واملعــارض الفنيــة وغريهــا مــن األنشــطة. منــذ  تنظيــم 
بدايــة جائحــة كورونــا، اصبــح مــن املمكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة عقــد أنشــطتها 

عــن بعــد عــن طريــق اإلنرتنــت. 

لجنة وضع املرأة– الدورة 66، آذار/مارس 2022

املواضيــع ذات األولويــة: تحقيــق املســاواة بــني الجنســني، ومتكــني جميــع النســاء 
والفتيــات يف ســياق تغــريُّ املنــاخ والسياســات والرامــج البيئيــة والحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث.

http://csonet.org/index.php?menu=156
http://csonet.org/index.php?menu=156
http://csonet.org/index.php?menu=156
http://csonet.org/index.php?menu=156
http://csonet.org/index.php?menu=156
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املتغــري  العمــل  عــامل  يف  للمــرأة  االقتصــادي  التمكــني  االســتعراض:  موضــوع 
والســتني(. الحاديــة  للــدورة  عليهــا  املتفــق  )االســتنتاجات 

تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة  UN Womenمبتابعة جميع جوانب عمل لجنة وضع 
املرأة. وهيئة األمم املتحدة للمرأة هي الجهة املكلفة بتيسري مشاركة املنظامت غري 

الحكومية املعتمدة من املجلس االقتصادي واالجتامعي يف دورات لجنة وضع املرأة.

مشاركة املنظامت غر الحكومية 

• وضــع 	 لجنــة  دورات  أعــامل  يف  املشــاركة  الحكوميــة  غــري  للمنظــامت  ميكــن 
املــرأة الرســمية، ولكــن يقتــرص هــذا عــى املنظــامت املعتمــدة مــن املجلــس 

االقتصــادي واالجتامعــي الحاصلــة عــى الصفــة االستشــارية.
• ميكــن أن تقــدم املنظــامت غــري الحكوميــة املعلومــات الخطيــة، ولكــن يقتــرص 	

هــذا عــى وثيقــٍة واحــدٍة مكتوبــٍة إذا قُدمــت بشــكٍل فــردّي، وال يجــوز أن تتجــاوز 
لــدى  العــام  االستشــاري  املركــز  ذات  املنظــامت  مــن  الخطيــة  املعلومــات 
املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي 2000 كلمــة، مبــا يف ذلــك صفحــة الغــالف.

• ميكــن االشــرتاك واالنضــامم إىل عــدٍد غــري محــدٍد مــن الوثائــق واملعلومــات 	
املشــرتكة بــني املنظــامت غــري الحكوميــة. لذلــك، تشــجع ســكرتارية لجنــة وضــع 
املــرأة املنظــامت غــري الحكوميــة بقــوٍة عــى تقديــم بيانــاٍت مشــرتكٍة بالتعــاون 
مــع منظــامٍت غــري حكوميــٍة أُخــرى ذات مركــٍز استشــاريٍّ مــع املجلــس االقتصــادي 

واالجتامعــي.
• ميكــن تقديــم املعلومــات الخطيــة بإحــدى اللغــات الرســمية لألمــم املتحــدة، 	

ويتــم نــرش املعلومــات عــى املوقــع الرســمي للجنــة وضــع املــرأة  باللغــة 
الــواردة، يف أقــرب وقــٍت إىل الــدورة.

• نــرُش مواعيــد تقديــم املعلومــات واملداخــالت عــدة أشــهٍر قبــل 	 يتــم عــادًة 
الــدورة، وميكــن الحصــول عــى املعلومــات بشــأن املواعيــد مــن خــالل هيئــة 

األُمــم املتحــدة للمــرأة. 

معلوماٌت عمليٌة إضافية 

• ســتتم 	 التــي  الرئيســة  املواضيــع  بشــأن  معلومــات  عــى  الحصــول  ميكــن 
الرابــط  فتــح  أو  هنــا،  الضغــط  خــالل  مــن  املــرأة  لجنــة وضــع  مناقشــتها يف 

.)E/RES/2020/15 )undocs.org اإللكــرتوين: 
• ميكــن الحصــول عــى معلومــاٍت عامــٍة عــن لجنــة وضــع املــرأة والــدورات الســابقة 	

)متوفــرة فقــط باإلنجليزيــة( مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: 
.Commission on the Status of Women | UN Women

• غــري 	 للمنظــامت  املــوازي  املنتــدى  حــول  معلومــات  عــى  الحصــول  ميكــن 
https:// اإللكــرتوين:  الرابــط  فتــح  او  هنــا،  الضغــط  خــالل  مــن  الحكوميــة 

/ngocsw.org
• ميكــن االطــالع عــى اإلعــالن الســيايس مبناســبة الذكــرى الســنوية الخامســة 	

والعرشيــن للمؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة )Beijing+25( مــن خــالل 
https://www.unwomen.org/  :الضغــط هنــا ، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين

.en/csw/csw64-2020
• ــا، أو 	 ميكــن الحصــول عــى إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني مــن خــالل الضغــط هن

https://archive.unescwa.org/sites/www.un- :ــ الرابــط اإللكــرتوين حفت
escwa.org/files/u1281/bdpfa_a.pdf

بالنســاء  تحديــداً  بيجــني  عمــل  ومنهــاج  إعــالن  مــن   149-131 الفقــرات  تتعلــق 
خــالل النزاعــات، وتشــري إىل االحتــالل األجنبــي، كــام يشــري اإلعــالن يف عــدٍد مــن 

الفقــرات األُخــرى إىل االحتــالل األجنبــي.

https://undocs.org/ar/E/RES/2020/15
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/15
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FRES%2F2020%2F15&Language=A&DeviceType=Tablet
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2FRES%2F2020%2F15&Language=A&DeviceType=Tablet
https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.unwomen.org/en/csw
https://ngocsw.org/
https://ngocsw.org/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-ar-fin-web.pdf?la=en&vs=3737
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-ar-fin-web.pdf?la=en&vs=3737
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/bdpfa_a.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/bdpfa_a.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/bdpfa_a.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u1281/bdpfa_a.pdf
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4.2 أجسام األُمم املتحدة وآلياتها املختصة بحقوق اإلنسان

حقــوق  رصــد  عــن  املســؤولة  املتحــدة  األمــم  يف  الهيئــات  مــن  نوعــان  هنــاك 
اإلنســان: مــن ناحيــة، توجــد الهيئــات القامئــة عــى ميثــاق األمــم املتحــدة، إذ إنــه تــم 
إنشــاؤها بقــراٍر مــن الجمعيــة العامــة، وتُعــرف أيضــاً بالهيئــات غــري التعاقديــة. وضمــن 
هــذه املجموعــة، يوجــد عــدٌد مــن اإلجــراءات والهيئــات الواقعــة تحــت مجلــس حقــوق 
اإلنســان. ومــن ناحيــة أُخــرى، هنــاك الهيئــات املؤلفــة مــن خــراء مســتقلني مكلفــني 
برصــد مــدى امتثــال الــدول األطــراف اللتزاماتهــا التعاقديــة بحســب املعاهــدات التــي 

هــم اطــراف فيهــا، وتُعــرف عــادًة بالهيئــات التعاقديــة. 

	 ــات التــي تقــع تحــت ــة: وهــي عــدد مــن األجســام والهيئ الهيئــات غــري التعاقدي
واإلجــراءات  الشــامل،  الــدوري  االســتعراض  منهــا:  اإلنســان،  حقــوق  مجلــس 
ــة، واإلجــراءات الخاصــة املتعلقــة بالبلــدان، ولجــان التحقيــق.  الخاصــة املواضيعي
متصلــة  لكنهــا  معينــة،  مبعاهــدات  تتعلــق  ال  ألنهــا  تعاقديــة  غــري  وتســمى 

بواليــاٍت تــم تأسيســها مبوجــب الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.
	 الــدول تنفيــذ  ومراقبــة  بــاإلرشاف  مكلفــٌة  لجــاٌن  هــي  التعاقديــة:  الهيئــات 

أيضــاً  تُعــرف  التــي  اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  االتفاقيــات  بحســب  التزاماتهــا 
باملعاهــدات. وتوجــد لــكل واحــدٍة مــن االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 

تنفيذهــا.  عــى  تــرشف  مســتقلة  خاصــٌة  لجنــٌة  العــرش 

الهيئات الخاصة بحقوق اإلنسان

الهيئات غر التعاقدية

مجلس حقوق اإلنسان

ويقع تحته:

الهيئات التعاقدية

10 لجان، واحدة لكل معاهدة

أمثلة:

-لجنة القضاء عى التمييز ضد املرأة )CEDAW(.-االستعراض الدوري الشامل.

-لجنة حقوق الطفل.-اإلجراءات الخاصة املواضيعية.

-اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. -اإلجراءات املتعلقة بالبلدان.

-لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.-لجان التحقيق.

تعمل مفوضية األُمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان عى تقديم أفضل الخرات 
والدعم إىل اآلليات املختلفة لرصد حقوق اإلنسان يف منظومة األُمم املتحدة. 

للوصــول إىل معلومــاٍت مفصلــٍة عــن أجســام األُمــم املتحــدة املختصــة 
بحقــوق اإلنســان يجــب اتبــاع الخطــوات التاليــة:

1. ميكــن الدخــول إىل موقــع مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 
https://www.ohchr.org/ar/ohchr_ :مــن خــالل فتــح الرابــط اإللكــرتوين

.home

2. ميكــن الوصــول اىل معلومــات مفصلــة حــول الصكــوك الدوليــة وهيئــات 
https://www.ohchr. :حقــوق اإلنســان مــن خــالل فتــح الرابــط اإللكــرتوين

جميــع  الصفحــة  هــذه  تشــمل    org/ar/instruments-and-mechanisms
آليــات حقــوق اإلنســان

اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  الصكــوك  جميــع  قامئــة  اىل  الوصــول  ميكــن   .3
https://www.ohchr.org/ar/instru- اإللكــرتوين: الرابــط  فتــح  خــالل   مــن 

.ments-listings

اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  الصكــوك  جميــع  قامئــة  اىل  الوصــول  ميكــن   .4
https://www.ohchr.org/ar/instru- اإللكــرتوين: الرابــط  فتــح  خــالل   مــن 

.ments-listings

1.4.2 مجلس حقوق اإلنسان

مجلــس حقــوق اإلنســان هــو هيئــة حكوميــة دوليــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة. 
تــم إنشــاء املجلــس بقــراٍر مــن الجمعيــة العامــة يف آذار/مــارس 2006. ويقــوم 

املجلــس بتبنــي قــرارات، ويقــوم مبراجعــة تنفيذهــا بحســب املقتــى.
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عضوية املجلس

 يتألــف املجلــس مــن 47 دولــًة عضــواً تنتخبهــا أغلبيــة أعضــاء الجمعيــة العامــة لألمــم 
ــالث ســنوات،  ــارش والــرسي. وفــرتة والية أعضــاء املجلس ث املتحــدة باالقــرتاع املب
وال تجــوز إعــادة انتخابهــم مبــارشًة بعــد شــغل واليتــني متتاليتــني. تســتند عضويــة 

املجلــس إىل التوزيــع الجغــرايف، إذ يتــم توزيــع املقاعــد كــام يــي:

الدول األفريقية: 13 مقعداً.. 1

الدول اآلسيوية: 13 مقعداً.. 2

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 8 مقاعد.. 3

دول أوروبا الغربية ودول أُخرى: 7 مقاعد.. 4

دول أوروبا الرشقية: 6 مقاعد.. 5

يتألــف مكتــب املجلــس مــن خمســة أشــخاص، هــم: الرئيــس وأربعــة نــواب للرئيــس، 
ميثلــون املجموعــات اإلقليميــة الخمــس. ويشــغلون مواقعهــم مــدة ســنة، وفقــاً 

لــدورة املجلــس الســنوية.

مسؤولية املجلس

ــز جميــع جوانــب حقــوق اإلنســان وحاميتهــا  مســؤولية املجلــس الرئيســة هــي تعزي
يف أنحــاء العــامل كافــة. مــن هنــا، يتضــح أنــه ال يرتبــط عمــل املجلــس بتنفيــذ إحــدى 
اتفاقيــات حقــوق اإلنســان تحديــداً. ويشــارك يف جلســات املجلــس ممثلــو الــدول 
بصفتهــم الرســمية )أي ليــس كخــراء مســتقلني يف مجــال حقوق اإلنســان(. ميتلك 
ويعقــد  اإلنســان،  بحقــوق  املتعلقــة  املواضيــع  كل  مناقشــة  صالحيــة  املجلــس 
جلســاته يف األمــم املتحــدة يف جنيــف. يجتمــع املجلــس دوريــاً، وهنــاك بعــض 
ــع  ــر اإلجــراءات الخاصــة )حــول مواضي ــدورات، منهــا نقــاش تقاري ــة يف ال ــود الثابت البن

ــدان(.  وبل

دورات املجلس

يعقــد مجلــس حقــوق اإلنســان ثــالث دوراٍت عاديــة يف الســنة، لفــرتاٍت مجموعهــا 
عــرشة أســابيع عــى األقــل. وهــي تُعقــد يف آذار/مــارس )أربعــة أســابيع( وحزيــران/

يونيــو )ثالثــة أســابيع( وأيلول/ســبتمرب )ثالثــة أســابيع(. 

ميكــن ملجلــس حقــوق اإلنســان أن يعقــد دورًة اســتثنائيًة يف أّي وقــٍت لتنــاول 
أوضــاع طارئــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان، ويف هــذه الحالــة ينعقــد املجلــس 

ــه.  بطلــب ثلــث الــدول األعضــاء في

تــّم ســابقاً عقــد العديــد مــن الــدورات االســتثنائية للمجلــس للنظــر يف أوضــاع 
متفاقمــة يف فلســطني املحتلــة، مبــا فيهــا يف أيار/مايــو 2021، حيــث تــم عقــد 
الــدورة االســتثنائية الثالثــني ملجلــس حقــوق اإلنســان حــول الوضع الخطــري لحقوق 
اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة عــى 
خلفيــة الوضــع املتفاقــم يف الشــيخ جــراح والهجــوم عــى غــزة. ميكــن الحصــول 
 OHCHR :عــى وثائــق الــدورة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين
 | Session30 30th special session of the Human Rights Council on the
 grave human rights situation in the Occupied Palestinian Territory,

.including East Jerusalem – 27 May 2021

القرارات

ــا حقــوق  يقــوم املجلــس يف جلســاته بتبنــي قــرارات. وتركــز القــرارات عــى قضاي
اإلنســان الخاصــة بالبلــدان أو  قــرارات مواضيعيــة. ميكــن أن تــؤدي القــرارات إىل 
اتخــاذ إجــراءاٍت تســاعد عــى معالجــة هــذه القضايــا. عــى ســبيل املثــال، ميكــن مــن 
خــالل القــرارات الدعــوة إىل إجــراء تحقيقــات، أو الدعــوة إىل إصــدار تقاريــر مــن مكاتب 
األمــم املتحــدة أو مســؤوليها. يســعى مجلــس حقــوق اإلنســان إىل إصــدار قراراتــه 
بالتوافــق، ويف الحــاالت التــي ال ميكــن فيهــا تحقيــق هــذا، يتــم التصويــت عــى 

القــرار وتبنيــه باألغلبيــة. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session30/Pages/30thSpecialSession.aspx
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ــة التــي تبناهــا املجلــس قــرار مجلــس حقــوق  ــة عــى القــرارات العملي مــن األمثل
عليــه  بنــاًء  وتــم   ،2016 آذار/مــارس   24 يف  تبنيــه  تــّم  الــذي   ،36/31 اإلنســان 
بيانــاٍت  قاعــدة  بإصــدار  اإلنســان  لحقــوق  الســامي  املفــوض  مكتــب  تكليــف 
A/( للــرشكات التجاريــة التــي لهــا أنشــطٌة تجاريــٌة تــم تحديدهــا بحســب التقريــر
ــار  ــق للتحقيــق يف اآلث ــة املســتقلة لتقــي الحقائ ــة الدولي HRC/22/63( للبعث
املرتتبــة عــى املســتوطنات اإلرسائيليــة يف مجــال الحقــوق املدنية والسياســية 
أنحــاء  جميــع  يف  الفلســطيني  للشــعب  والثقافيــة  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 
األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة. ولقــد حــدد تقريــر بعثــة 
تقــي الحقائــق حينهــا عــرشة أنشــطة مدرجــة يف الفقــرة 96 مــن التقريــر، وتــم 
ــات  ــر األول لقاعــدة البيان ــم تقديــم التقري ــات بحســبها. ولقــد ت إنشــاء قاعــدة بيان
يف 2018، حيــث وردت فيــه أســامء لعــدٍد مــن الكيانــات املتورطــة يف الجرائــم 
بحســب القانــون الــدويل املتعلقــة ببنــاء املســتوطنات اإلرسائيليــة وبنــاء الجــدار. 
ملزيــد مــن املعلومــات ميكــن االطــالع مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط 
| مفوضيــة  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  املتحــدة  األمــم  اإللكــرتوين: مفوضيــة 
األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق االنســان تصــدر تقريــراً عــن االنشــطة التجاريــة 

.)ohchr.org( املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  يف  باملســتوطنات  املتعلقــة 

	 حينــام يصبــح واضحــاً أنــه ســيتم التصويــت عــى أّي قــرار، مــن الــروري القيــام
بالعمــل املنســق مــن أجــل إقنــاع الــدول املختلفــة بدعــم املوقــف واملطلــب 
غــري  املنظــامت  بــني  املشــرتك  التنســيق  هــذا  ويقتــي  الفلســطينيني. 
الحكوميــة الحــارضة، واالســتفادة مــن االتصــاالت والعالقــات التــي تتمتــع بهــا 
املنظــامت الدوليــة الصديقــة، وعقــد اجتامعــاٍت جانبيــٍة غــري رســمية مــع ممثــي 

الــدول إلمدادهــم باملعلومــات املطلوبــة وإقناعهــم باملوقــف.   

الفلســطينية  األرايض  يف  اإلنســان  حقــوق  حالــة  حــول  الخــاص  املقــرر 
1967 منــذ  املحتلــة 

املقــرر الخــاص حــول حالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة هــو 
أحــد املقرريــن الخاصــني القطريــني ملجلــس حقــوق اإلنســان، أي أّن اختصاصــه يتعلــق 

ببلــٍد وليــس مبوضــوع. يقــوم املقــرر الخــاص بإصــدار تقريــٍر ســنويٍّ إىل مجلــس 
العامــة لألمــم املتحــدة حــول حالــة حقــوق اإلنســان.  حقــوق اإلنســان والجمعيــة 
الخــاص  يقــوم املقــرر  العــام،  خــالل  اإلنســان  حالــة حقــوق  وإضافــًة إىل مراقبــة 
بإصــدار بيانــاٍت صحافيــٍة حــني الحاجــة حــول تطــوراٍت متعلقــٍة بحالــة حقــوق اإلنســان أو 
حــول أحــداٍث معينــة. ويســتند املقــرر الخــاص يف تقريــره أساســاً إىل املعلومــات 
األمــم  ووكاالت  املــدين  املجتمــع  وممثلــو  والشــهود  الضحايــا  يقدمهــا  التــي 
املتحــدة. ويشــدد املقــرر الخــاص عــى أن إرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــالل، 
ــه  ــة، عــى رغــم طلبات ــداً بالدخــول إىل األرض الفلســطينية املحتل ــه أب مل تســمح ل
املتكــررة، لهــذا يلتقــي املقــرر الخــاص املنظــامت غــري الحكوميــة خــارج فلســطني، 

ــة الوضــع كــام هــي عــى األرض.  وال يســتطيع االطــالع عــى حال

يف الســنوات املاضيــة بــدأ املقــرر الخــاص الرتكيــز عــى موضــوع املســاءلة بشــأن 

جرائــم االحتــالل.

منــذ ســنوات طويلــة، ُوضــع عــى أجنــدة جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان بنــٌد ثابــت )البنــد 
رقــم 7( حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة )تعارضــه باســتمرار 
فلســطني،  يف  األوضــاع  بحــث  البنــد  هــذا  تحــت  ويتــم  املتحــدة(.  والواليــات  إرسائيــل 
الفلســطينية  األرض  يف  اإلنســان  حقــوق  حــول  الخــاص  املقــرر  تقريــر  ذلــك  يف  مبــا 
املحتلــة. ويعطــي هــذا البنــد فرصــًة للــدول واملؤسســات والجهــات املختلفــة لتقديــم 
هــذا  يرتبــط  ال  املحتلــة.  فلســطني  يف  اإلنســان  حقــوق  أوضــاع  بشــأن  املعلومــات 
محــددة.  اتفاقيــٍة  أي  تطبيــق  باســتعراض  أو  الشــامل،  الــدوري  باالســتعراض  البنــد 
لذلــك، ميكــن مــن خاللــه إثــارة أّي موضــوٍع أو وضــعٍ يتعلقــان بانتهــاكات حقــوق اإلنســان 
فلســطني  حــول  القــرارات  تبنــي  األحيــان  معظــم  يف  وتــم  املحتلــة.  فلســطني  يف 
الــدورات االســتثنائية(. عــن  نتجــت  التــي  القــرارات  تلــك  عــدا  )مــا  البنــد  نهايــة هــذا  يف 

لجنة التحقيق الدولية املستقلة املستمرة

يف 27 أيار/مايو 2021، عقد مجلس حقوق اإلنســان دورًة اســتثنائيًة بشــأن “الحالة 
الخطــرية لحقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس 
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الرشقيــة”، واعتمــد املجلــس يف نهايــة الــدورة  القــرار: »ضــامن احــرتام القانــون 
الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف األرض الفلســطينية 
ــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، ويف إرسائيــل«. وقــام املجلــس يف هــذا  املحتل
ــنّي  ــٍة مســتقلٍة مســتمرٍة، يُع ــٍق دولي ــة تحقي القــرار عــى وجــه الرسعــة بتشــكيل لجن
أعضاءهــا رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان، إذ ســيكون دور هــذه اللجنــة التحقيــق 
وداخــل  الرشقيــة،  القــدس  فيهــا  مبــا  املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  داخــل 
إرسائيــل« يف جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الــدويل اإلنســاين، وجميــع 
االنتهــاكات والتجــاوزات املزعومــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان التــي ســبقت 
13 نيســان/أبريل 2021 ووقعــت منــذ هــذا التاريــخ، وجميــع األســباب الجذريــة الكامنة 
وراء التوتــرات املتكــررة وعــدم االســتقرار وإطالــة أمــد النــزاع، مبــا يف ذلــك التمييــز 
والقمــع املنهجيــان عــى أســاس الهويــة الوطنيــة أو اإلثنيــة أو العرقيــة أو الدينيــة«. 

تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة خــراء ســيقومون بتقديــم تقاريرهــم إىل مجلــس حقــوق 
اإلنســان. وســوف يقــوم الخــراء بحســب القــرار بتحديــد الوقائــع والظــروف التــي قــد 
ترقــى إىل انتهــاكات، وجمــع األدلــة وتوحيدهــا وتحليلهــا، وتحديــد هويــة املســؤولني 
متــى أمكــن بغيــة ضــامن مســاءلة مرتكبــي االنتهــاكات، وتحديــد أمنــاط االنتهــاكات 
مبــرور الوقــت، وتقديــم توصيــات، ال ســيام بشــأن تدابــري املســاءلة، وايضــاً تقديــم 
احــرتام  الثالثــة لضــامن  الــدول  تتخذهــا  أن  ينبغــي  التــي  التدابــري  توصيــات بشــأن 

ــة.  ــون الــدويل اإلنســاين يف األرض الفلســطينية املحتل القان

 يف 27 أيار/مايــو 2021، قــام مجلــس حقــوق اإلنســان بتبنــي قــراره 1/30 الــذي 
تــم مــن خاللــه تكليــف لجنــة تحقيــٍق مســتمرٍة مســتقلٍة ودامئــٍة يف انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة. لالطــالع عــى نــص القــرار 
A/HRC/RES/S-30/1 )un- اإللكــرتوين:  الرابــط  فتــح  أو  هنــا،  الضغــط   ميكــن

.)docs.org

يُذكــر أنــه ســبق أن قــام مجلــس حقــوق اإلنســان يف عديــد مــن الحــاالت يف 
الســابق بتشــكيل لجــان تحقيــٍق للنظــر يف أوضــاع محــددة، إال أن هــذه اللجنــة 
مختلفــٌة مــن نــواٍح عــدة، مبــا يف ذلــك أنهــا مســتمرة، أي أنهــا ال تتعلــق بحــدٍث 
معــنٍي فقــط، وأن لديهــا صالحيــة النظــر يف الجــذور، تســمية الجنــاة وايضــاً النظــر 

ارسائيــل.  داخــل  اإلنتهــاكات  يف 

حضور جلسات املجلس

ميكــن للمنظـّـامت غــري الحكوميّــة التــي لديهــا الصفــة االستشــارية لــدى املجلــس 
وتقديــم  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  جلســات  حضــور  واالجتامعــي  االقتصــادي 
املعلومات الشــفهية والخطية، واملشــاركة يف املناقشــات، والحوارات التفاعليّة، 

ومناقشــات الخــراء يف االجتامعــات غــري الرســميّة.

	 اإلستشــارية الصفــة  لديهــا  ليســت  التــي  الفلســطينية  للمنظــامت  ميكــن 
أن تتعــاون مــع منظــامٍت فلســطينيٍة أو إقليميــٍة أو دوليــٍة أُخــرى لديهــا هــذه 
الصفــة، مــن أجــل تأمــني مشــاركتها يف مجلــس حقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع 

هــذه املؤسســات.
	 عــى هامــش جلســات املجلــس الرســمية، ميكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة

تنظيــم لقــاءاٍت جانبيــٍة موازيــة )parallel side event( حــول قضايــا ذات أهميــٍة 
اللقــاءات فرصــاً مهمــًة لتقديــم  خاصــٍة وأولويــٍة يف املرحلــة. تشــكل هــذه 
املعلومــات والتحليــل واإلجابــة عــن تســاؤالت الحضــور. ولتنظيــم هــذه اللقاءات 
يجــب حجــز القاعــات رســمياً، ونــرش املعلومــات عــن اللقــاءات مــن أجــل ضــامن 
حضــوٍر واســع. ومــن املفيــد جــداً يف هــذه الحــاالت عقــد لقــاءاٍت مشــرتكٍة يتــم 
ــل أكــر مــن مؤسســة. كــام أنــه مــن املفيــد جــداً التحــاور  التنظيــم لهــا مــن ِقبَ
مــع منظــامٍت ذات خــرٍة يف عمــل املجلــس واملمثليــة الفلســطينية مــن أجــل 
االعتــامد عــى مســاعدتها ورأيهــا بشــأن كيفيــة تنظيــم اللقــاءات واإلجــراءات 

العمليــة.
	 مــن ناحيــٍة أُخــرى، ميكــن أيضــاً تنظيــم عــدٍد مــن اللقــاءات الجانبيــة غــري الرســمية

الفرديــة مــع ممثــي الــدول مــن أجــل التعمــق معهــم باملعلومــات، وإعطائهــم 
عــى  التصويــت  حيــال  توجهاتهــم  يف  مناقشــتهم  أو  مفصلــة،  معلومــاٍت 
التنســيق لهــذه  الشــبيهة. ويتــم  القــرارات املزمعــة وغــري ذلــك مــن األُمــور 
االجتامعــات مبــارشًة مــع الجهــة املعنيــة، ويكــون ذلــك يف كثــريٍ مــن األحيــان 
حكوميــٍة  غــري  منظــامٍت  مبســاعدة  أو  الفلســطينية،  املمثليــة   مبســاعدة 

إقليميــٍة أو دوليــٍة صديقــة. 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2FS-30%2F1&Language=A&DeviceType=Tablet
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-30/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-30/1
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2FS-30%2F1&Language=A&DeviceType=Tablet
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2FS-30%2F1&Language=A&DeviceType=Tablet
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ــل املنظــامت الفلســطينية عــى  يجــدر االنتبــاه إىل أنــه يجــب أن ال يقتــرص تدخُّ
جــدول األعــامل املتعلــق بفلســطني فقــط، بــل ميكــن لهــا التدخــل تحــت جــداول 
أعــامل أُخــرى، بحســب املعلومــات املتوفــرة )مثــالً، ميكــن تقديــم معلومــات حــول 
ــة املجلــس  ــخ(، حيــث يقــع تحــت مظل العنــف ضــد املــرأة، أو حقــوق األطفــال... إل
عــدٌد مــن اآلليــات الخاصــة مــن املقرريــن الخاصــني املواضيعيني ومجموعــات العمل 
يقدمــون تقاريــر دوريــًة حولهــا، مبــا يف ذلــك تقاريــر ســنوية )انظــري أدنــاه(، كــام أن 
هنــاك نقاشــاٍت مواضيعيــًة توَضــع باســتمراٍر عــى جــدول أعــامل املجلــس. لذلــك، 
مــن الــرورّي اســتغالل جميــع الفــرص واســتخدامها لنــرش املعلومــات املتوفــرة 

بشــأن األوضــاع يف فلســطني. 

معلوماٌت إضافيٌة عملية

• ميكــن الحصــول عــى معلومــات خلفيــة حــول مجلــس حقــوق اإلنســان مــن خــالل 	
الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية 

.)Home )ohchr.org لحقــوق اإلنســان | مجلــس حقــوق اإلنســان
• والــدورات 	 العاديــة  الــدورات  عــن  إضافيــٍة  معلومــاٍت  عــى  الحصــول  ميكــن 

اإللكــرتوين:  الرابــط  فتــح  أو  هنــا،  الضغــط  خــالل  مــن  للمجلــس  االســتثنائية 
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان | مجلــس حقــوق اإلنســان 

.)ohchr.org(الــدورات
• ميكــن الحصــول عــى معلومــاٍت بشــأن مشــاركة املنظــامت غــري الحكوميــة 	

اإللكــرتوين:  الرابــط  فتــح  أو  هنــا،  الضغــط  خــالل  مــن  املجلــس  أعــامل  يف 
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان | مجلــس حقــوق اإلنســان 
الوطنيــة  واملؤسســات  الحكوميــة  غــري  باملنظــامت  املتعلقــة  املعلومــات 

.)ohchr.org(اإلنســان لحقــوق 
• الجانبيــة 	 للقــاءات  الغــرف  حجــز  كيفيــة  عــن  معلومــاٍت  عــى  الحصــول  ميكــن 

 OHCHR | HRC :املوازيــة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين
.Room reservation

• للحصــول عــى دليــٍل عمــيٍّ حــول مشــاركة املنظــامت غــري الحكوميــة يف عمــل 	
Cov- :الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين  مجلــس حقــوق اإلنســان، ميكــن

.)erpractical_guide_NGO_Arabic.indd )ohchr.org

• أو 	 مبــارشًة  إمــا  بُعــد،  عــن  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  جلســات  متابعــة  ميكــن 
الرابــط  فتــح  هنــا، أو  االســتامع إىل الجلســات املســجلة مــن خــالل الضغــط 

.UN Web TV اإللكــرتوين: 
• ميكــن الحصــول عــى معلومــاٍت مختلفــٍة عــن عمــل آليــات حقــوق اإلنســان 	

بخصــوص فلســطني املحتلــة مــن خــالل الضغــط هنــا )تــرد الوثائــق باللغــات 
 .)Pages - )ohchr.org اإللكــرتوين:   الرابــط  فتــح  أو  املختلفــة(، 

• املســتقلة 	 الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  حــول  معلومــاٍت  عــى  الحصــول  ميكــن 
 OHCHR | :املســتمرة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين
 CoIOPT-Israel The United Nations Independent International
Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, in-

.cluding East Jerusalem, and Israel

االستعراض الدوري الشامل

االســتعراض الــدوري الشــامل هــو آليــٌة ملجلــس حقــوق اإلنســان يتــم مــن خاللهــا 

اســتعراض ســجالت حقــوق اإلنســان لجميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة 

البالــغ عددهــا 193 دولــة. ويقــود عمليــة االســتعراض الــدول نفســها، أي أنَّ العمليــة 

ال تقودهــا مجموعــٌة مــن الخــراء املســتقلني. ويتــم االســتعراض الــدوري الشــامل 

خــالل مجلــس حقــوق اإلنســان وبرعايتــه. 

ــع ســنوات. ويقــوم باالســتعراض مــا  ــٍة مــرًة كل أرب ــكل دول يتــم هــذا االســتعراض ل
ــق العامــل املعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل«، ويتألــف هــذا  يســمى »الفري
مــن جميــع أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان البالغــني 47 عضــواً، إال أنــه ميكــن ألي 
دولــٍة عضــٍو يف األمــم املتحــدة أن تشــارك يف املناقشــات/ الحــوار مــع الدولــة قيــد 

االســتعراض، أي أن النقــاش ال يقتــرص عــى أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان. 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
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https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
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ميكــن خــالل االســتعراض الــدوري الشــامل مناقشــة أي وضــعٍ أو موضــوٍع لهــام عالقٌة 
بحقــوق اإلنســان، إذ إّن االســتعراض ال يقتــرص فقــط عــى تنفيــذ اتفاقيــاٍت محــددٍة 
تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا. وميكــن خــالل االســتعراض النظــر يف تطبيــق قانــون 
حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين. وتتــم إثــارة مواضيــع متعلقــة بأجنــدة 

املــرأة والســالم واألمــن، وأيضــاً أجنــدة التنميــة املســتدامة خــالل االســتعراض.

يتم تسهيل االستعراض من ِقبل فريٍق من ثالث دول، يُعرف باسم »الرتويكا«، يتوىل 
القيام مبهمة املقرر. ويتم اختيار الرتويكا الخاصة بكل دولٍة من خالل إجراء قرعٍة رسية. 

مــن املفيــد معرفــة مــن هــي الــدول التــي ســتكون اعضــاء يف املجلــس حــني 
الصديقــة منهــم مبعلومــات موثقــة وعقــد  الــدول  تزويــد  اجــل  مــن  اإلســتعراض 
لقــاءات جانبيــة معهــم مــن اجــل البحــث يف طرحهــم لقضايــا معينــة خــالل عمليــة 

اإلســتعراض.

يســتند االســتعراض إىل عــدٍد مــن الوثائــق، هــي: 1( معلومــات مقدمــة مــن الدولــة 
قيــد االســتعراض بشــكل »تقريــر وطنــي«. 2( معلومــات واردة يف تقاريــر اآلليــات 
املســتقلة لحقــوق اإلنســان وهيئــات املعاهــدات وكيانــات األمــم املتحــدة األُخــرى، 
يتــم ٍ اعــداد ملخــٍص لهــا مــن قبــل مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان. 3( 
معلومــات مــن مــا يســمى »أصحــاب املصلحــة اآلخريــن«، مــن بينهــم املنظــامت غــري 
ــل  الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي يتــم تلخيصهــا مــن ِقبَ

مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان.

يجــرى االســتعراض مــن خــالل مناقشــاٍت تفاعليــٍة بني الدولة قيد االســتعراض وغريها 
مــن الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة. وميكــن ألي دولــٍة تشــارك يف املناقشــات 
التفاعليــة أن تشــري إىل املعلومــات التــي تقدمهــا منظــامت املجتمــع املــدين أثنــاء 
االســتعراض. كــام ميكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة أن تحــر الجلســات التــي يتــم 
فيهــا عــرض االســتعراض يف جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان، وتســتطيع تقديــم 
املعلومــات واملداخــالت الشــفهية التــي يتــم تنظيمهــا مســبقاً بحســب إجــراءاٍت 

محــددٍة تتعلــق بكيفيــة أخــذ الكلمــة ومتــى ميكــن ذلــك، ومــدة املداخلــة... إلــخ.

بعــد االســتعراض، يتــم الخــروج بوثيقــٍة نهائيــٍة تحمل ملخــص التوصيات التــي قدمتها 
الــدول املختلفــة إىل الدولــة املعنيــة قيــد االســتعراض. تقــوم بعــد ذلــك الدولــة 
ــات التــي تقبلهــا أو تلــك التــي ترفضهــا، أو  ــد االســتعراض باإلعــالن عــن التوصي قي

التــي تأخذهــا قيــد املالحظــة.

وهنــاك إرشــاداٌت وتعليــامٌت محــددٌة أصدرهــا مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق 
اإلنســان بشــأن الشــكل واملحتــوى للوثائــق مــن ِقبَــل املجتمــع املــدين التــي يتــم 
التعليــامت ال  أّن هــذه  )أي  اآلخريــن«  إدراجهــا يف معلومــات »أصحــاب املصلحــة 
تتعلــق باملداخــالت الشــفهية خــالل عمليــة االســتعراض(. وتشــمل هــذه اإلرشــادات 

مــا يــي:

• الحكوميــة 	 غــري  مــن املنظــامت  الوثيقــة املقدمــة  يتجــاوز طــول  أن ال  يجــب 
بشــكٍل فــرديٍّ 2815 كلمــة. أمــا الوثائــق املقدمــة مــن قبــل أكــر مــن مؤسســة 
بشــكٍل مشــرتك، فيجــب أن ال تتجــاوز الوثيقــة 5630 كلمــة. وميكــن إضافــة 

املالحــق إىل الوثائــق األساســية.
• يجــب االلتــزام مبواعيــد تقديــم املعلومــات، حيــث يتــم اإلعــالن مســبقاً مــن 	

اســتقبال  مواعيــد  عــن  اإلنســان  لحقــوق  الســامي  املفــوض  مكتــب  ِقبَــل 
الوثائــق مــن املجتمــع املــدين.

• االســتعراض 	 بشــأن  الوثائــق  جميــع  إىل  الوصــول  املــدين  للمجتمــع  ميكــن 
الســابق للبلــد، وتقديــم املعلومــات حــول حالــة حقــوق اإلنســان باإلشــارة أيضــاً 

إىل االســتعراض الســابق.

معلوماٌت عمليٌة إضافية

• ــٍد مــن خــالل 	 ميكــن االطــالع عــى وثائــق االســتعراض الــدوري الشــامل ألّي بل
الضغــط هنــا ، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية 

.)ohchr.org(لحقــوق اإلنســان | االســتعراض الــدوري الشــامل الوثائــق
• ســتقوم 	 التــي  اإلنســان،  حقــوق  مجلــس  عضويــة  عــى  االطــالع  ميكــن 

الرابــط  فتــح  أو  هنــا،  الضغــط  خــالل  مــن  الشــامل،  الــدوري  باالســتعراض 
اإللكــرتوين: مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان | مجلــس 
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.)ohchr.org(اإلنســان حقــوق  مجلــس  عضويــة  اإلنســان  حقــوق 
• وثائــق 	 مــع  مســاهامتها  املــدين  املجتمــع  منظــامت  تســجيل  أجــل  مــن 

اإللكــرتويّن  التســجيل  »نظــام  اتبــاع  يجــب  الشــامل،  الــدوري  االســتعراض 
للمســاهامت الخاصــة باالســتعراض الــدوري الشــامل« املتوفّــرة عــى الرابــط 

.  org.ohchr.uprdoc//:https:التــايل
• يجــب عــى الجهــات املعنيّــة أن تطبّــق املبــادئ التوجيهيّــة املتعلّقــة باســتخدام 	

الــدوري  باالســتعراض  الخاصــة  املســاهامت  لتســجيل  اإللكــرتويّن  النظــام 
الشــامل املتوفــرة إلكرتونيّــاً.

• إذا واجهــت املنظّــامت مشــاكل تقنيّــة عنــد اســتخدام النظــام اإللكــرتويّن، 	
اإللكــرتويّن  العنــوان  لهــا مراســلة مكتــب املســاعدة املختــّص عــى  ميكــن 

.uprsubmissions@ohchr.org التــايل: 
• 	 )uprreprisals@ohchr.org( يجــب إبــالغ أمانــة االســتعراض الــدوري الشــامل

لحقــوق  الســامية  للمفوضيّــة  التابــع  االنتقاميــة  باألعــامل  املعنــّي  والفريــق 
انتقــاٍم  أو  مضايقــٍة  أعــامل  أّي  عــن  فــوراً   )reprisals@ohchr.org( اإلنســان 
تُرتَكــب بحــّق كّل َمــن يتعــاون مــع الهيئــات املعنيّــة ضمــن ســياق االســتعراض 

الــدوري الشــامل.

يف  باالحتــالل  القامئــة  الســلطة  إلرسائيــل،  الشــامل  الــدوري  االســتعراض  ســيُجَرى 

.2023 أيار/مايــو  نيســان/أبريل- 

ولقــد جــرى االســتعراض األخــري إلرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــالل يف كانــون الثاين/

يناير 2018.

ميكــن الحصــول عــى جميــع الوثائــق املتعلقــة باالســتعراض الــدوري الشــامل إلرسائيــل، 

الســلطة القامئــة باالحتــالل، واالســتامع إىل تســجيل النقــاش يف الجلســات، مــن خــالل 

الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق 

ohchr.(اإلنســان | االســتعراض الــدوري الشــامل االســتعراض الــدوري الشــامل - إرسائيــل
.)org

اإلجراءات الخاصة املواضيعية 

اإلجــراءات الخاصــة املواضيعيــة ملجلــس حقــوق اإلنســان، املعروفــة أيضــاً بالواليــات 
ــة، هــي مجموعــة مــن الخــراء املســتقلني يف مجــال حقــوق اإلنســان  املواضيعي
ــر والتدخــل بشــأن حقــوق اإلنســان مــن منظــور مواضيعــي.  ــم تقاري مكلفــٌة بتقدي
لحقــوق  املتحــدة  األمــم  آليــات  يف  أســايسٌّ  عنــرٌص  الخاصــة  اإلجــراءات  ونظــام 
واالجتامعيــة  والسياســية  املدنيــة  اإلنســان  حقــوق  جميــع  ويغطــي  اإلنســان، 
واالقتصاديــة والثقافيــة. يتــم تعيــني الخــراء يف اإلجــراءات الخاصــة لواليــٍة مدتهــا 3 
ســنوات، وميكــن تجديدهــا مــدة ثــالث ســنوات إضافيــة. حتــى أيلول/ســبتمر 2020 
ــة مواضيعيــة. وتضــم اإلجــراءات الخاصــة أشــكاالً مختلفــًة مــن  ــاك 44 والي كانــت هن

اآلليــات، منهــا املقــررون الخاصــون، ومجموعــات العمــل... إلــخ.

ال يُعَنــى عمــل اإلجــراء الخــاص فقــط بوضــعٍ طــارئ، ولكــن ميكــن له/هــا رصــد وضــعٍ 
قائــٍم وتقديــم التقريــر بشــأنه، ويتضمــن ذلــك املعلومــات واألوضــاع التــي تــم 
رصدهــا وتوصيــاٍت بشــأنها. ميكــن لآلليــات هــذه اســتالم البالغــات واملعلومــات 
بشــأن حــاالٍت لالنتهــاكات، وميكنهــا التدخــل مبــارشًة لــدى الحكومــات بشــأنها، مبــا 
يف ذلــك مــن خــالل توجيــه رســائل تتضمــن نــداءاٍت عاجلــًة حــني الحاجــة. تتعلــق 
أو  ارتكابهــا،  يجــري  أو  اإلنســان حدثــت فعــالً،  لحقــوق  بانتهــاكاٍت  التدخــالت  هــذه 
يوجــد احتــامٌل كبــرٌي لحدوثهــا. وميكــن أن تتعلــق التدخــالت هــذه بانتهــاكاٍت مرتبطــٍة 

واملامرســة. بالقوانــني 

تتعلق الجوانب األساسية بعمل اإلجراءات الخاصة بـ:

 1( زيــارة البلــدان )أي القيــام بالبعثــات(، وتقديــم التقاريــر حــول كل واحــدٍة مــن هــذه 
الزيــارات.

2( التدخــل يف أحــداٍث طارئــٍة وإصــدار البيانــات الصحافيــة، وأيضــاً القيــام بالتدخــل 
الطــارئ لــدى الحكومــات. 

3( إصدار تقارير مواضيعية سنوية.

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx
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إمــا  والنــداءات،  العاجلــة  والبيانــات  الرســائل  وإرســال  التدخــل  الخاصــة  لإلجــراءات  ميكــن 
منفــردًة أو مــن خــالل نــداءاٍت مشــرتكٍة لعــدٍد مــن اإلجــراءات الخاصــة، بنــاًء عــى معلومــاٍت 
يتــم اســتالمها مبــارشًة مــن املجتمــع املــدين. وال يقتــرص عملهــا عــى الزيــارات. وميكــن 
ملنظــامت املجتمــع املــدين إرســال املعلومــات إىل واحــٍد مــن اإلجــراءات الخاصــة عــى 
حــدة، أو إىل مجموعــٍة منهــم بشــكٍل مشــرتك، إذ يعتمــد هــذا عــى طبيعــة االنتهــاكات أو 

اإلجــراءات املتخــذة وآثارهــا.

تقاريــر  أنــواع  بإصــدار  يقــوم  الخاصــة  اإلجــراءات  مــن  أن كل واحــٍد  يتضــح مــن هــذا 
مختلفــة، وهــي: تقريــر ســنوي حــول عمله/هــا، وتقاريــر حــول كل واحــدٍة مــن الزيــارات 
الُقطريــة املختلفــة التــي قــام/ت بهــا، وتقريــٌر ســنويٌّ موضوعــيٌّ يتــم التعمــق فيــه 

بجوانــب مــن القانــون الــدويل متعلقــة يف إطــار عملهــم.

إمــا  الخاصــة،  اإلجــراءات  مــن  عــدٌد  قــام  الســابقة،  املناســبات  مــن  العديــد  يف 
منفرديــن أو مجتمعــني، بإصــدار البيانــات أو طلبــات التحــرك العاجــل يف عــدٍد مــن 

باألوضــاع يف فلســطني. الحــاالت املتعلقــة 

ــة للتحقيــق،  ــارة الــدول املعني ــارات، يجــب عــى اإلجــراء الخــاص طلــب زي ــام بالزي للقي
أن  خــاصٍّ  إجــراٍء  للزيــارة. وال ميكــن ألي  بإصــدار دعــوٍة  تقــوم  الدولــة  وإذا وافقــت 
يقــوم بزيــارٍة ألّي بلــٍد مــن دون املوافقــة املســبقة والحصــول عــى دعــوة. تقــوم 
بعــض البلــدان بإصــدار مــا يســمى »الدعــوة الدامئــة«. والدعــوة الدامئــة هــي دعــوٌة 
مفتوحــٌة توجههــا الحكومــة إىل جميــع اإلجــراءات الخاصــة املواضيعيــة. وبتوجيــه دعــوٍة 
دامئــٍة تعلــن الدولــة أنهــا ســتقبل دامئــاً طلبــات الزيــارة املقدمــة مــن جميــع اإلجــراءات 

الخاصــة.

مل تقــم إلرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــالل بتوجيــه دعــوٍة دامئــٍة لإلجــراءات 

الخاصــة، وهــي ترفــض باســتمرار طلبــات الزيــارة املوجهــة مــن الخــراء املســتقلني 

املكلفــني باإلجــراءات الخاصــة.

ال ترتبــط اإلجــراءات الخاصــة مبتابعــة تطبيــق اتفاقيــٍة معينــة، أي أنــه، عــى ســبيل املثــال، 
تقــوم املقــررة الخاصــة حــول العنــف ضــد املــرأة مبتابعــة املوضــوع يف جميــع الــدول، بغــض 
النظــر إذا مــا كانــت قــد صادقــت الدولــة عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد املــرأة أم ال.

قامئة بإجراءاٍت خاصٍة متعلقٍة بأجندة املرأة والسالم واألمن

هنــاك العديــد مــن اإلجــراءات الخاصــة املواضيعيــة التــي ميكــن اســتخدامها خــالل 
ــر منهــا مــا يــي، وهــي اإلجــراءات  العمــل ضمــن إطــار املــرأة والســالم واألمــن، يُذكَ

ــارٍش باملوضــوع: املتعلقــة بشــكٍل مب

- املقررة الخاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، أسبابه وعواقبه.

- الفريق املعنّي بـ التمييز ضد النساء والفتيات.

- املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان )مالحظــة: الصفحــة 
األساســية متوفــرة باإلنجليزيــة(.

ــرياً مــن اإلجــراءات الخاصــة التــي ميكــن أن تتعلــق مبوضــوع  ــاك عــدداً كب كــام أّن هن
املــرأة والســالم واألمــن بشــكٍل مبــارٍش أو غــري مبــارش، وميكــن االســتفادة منهــا، 

ــّم تحليــل اإلجــراءات املتخــذة وتأثريهــا عــى املــرأة والســالم واألمــن. خاصــًة إذا ت

- مجموعة العمل حول االعتقال التعسفي.

- املقررة الخاصة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

- املقرر الخاص املعني بالحق يف التعليم.

- املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان والبيئة.

- املقرر الخاص املعني بالحق يف الغذاء.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
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- املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري.

- املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

- املقرر الخاص املعنّي بالحق يف الصحة البدنية والعقلية.

- املقــرر الخــاص املعنــّي بـــ الســكن الالئــق كعنــرٍص مــن عنــارص الحــق يف مســتوًى 
معيــيٍّ مناســب، وبالحــق يف عــدم التمييــز يف هــذا الســياق.

- املقــرر الخــاص املعنــّي بحــق اإلنســان يف الحصــول عــى ميــاه الــرشب املأمونــة 
وخدمــات الــرصف الصحــي.

تقديم املؤسســات النســوية املعلومات لإلجراءات الخاصة ال يهدف فقط إىل تزويدهم 
بالحقائــق، ولكــن أحيانــاً مــن الــرورة التواصــل معهــم مــن أجــل تزويدهــم بالتحليــل إلظهــار 

البُعــد الجنــدري آلثــار اإلجــراءات عــى أمــن وســالمة النســاء والفتيــات.

البالغات املقدمة من اإلجراءات الخاصة

أو  الحكومــات  الخاصــة إىل  اإلجــراءات  توّجههــا  عــن رســائل  كنايــٌة  »البالغــات هــي 
غريهــا مــن األطــراف املعنيــة األُخــرى، عــى غــرار الهيئــات الحكوميــة الدوليــة ورشكات 
األعــامل والجيــش والــرشكات األمنيــة. ويف هــذه الرســائل، يبلـّـغ الخراء عــن انتهاكاٍت 

مزعومــٍة لحقــوق اإلنســان تلّقــوا تقاريــر بشــأنها، وتتعلّــق مبــا يــي:

• انتهاكات سابقة لحقوق اإلنسان- عر توجيه رسالة اّدعاء.	

• انتهاكات جارية أو ممكنة لحقوق اإلنسان- عر توجيه نداء عاجل.	

• مخــاوف تتعلّــق مبــرشوع قانــوٍن أو ترشيــعٍ أو سياســٍة أو مامرســٍة ال متتثــل 	
للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ومعايــريه.

عنــد  بشــأنها.  توضيحــاٍت  ويطلــب  االّدعــاءات،  الرســالة  يف  الخبــري  ويعــرض 
االقتضــاء، يطلــب الخــراء مــن الســلطات املعنيــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملنــع 

أو وقــف االنتهــاك والتحقيــق فيــه، وتقديــم املســؤولني إىل العدالــة، والتأكــد 
مــن توفُّــر ســبل االنتصــاف للضحايــا وذويهــم. كــام يُذكّــر الخــراء بأحــكام حقــوق 

اإلنســان املعمــول بهــا يف هــذه الرســائل«. 

»تسمح البالغات لإلجراءات الخاصة بـ:

• االنتهــاكات 	 إىل  األُخــرى  الجهــات  مــن  وغريهــا  الحكومــات  انتبــاه  تلفــت  أن 
اإلنســان. لحقــوق  املزعومــة 

• أن تطلب منع االنتهاكات أو إيقافها أو التحقيق فيها أو معالجتها.	

• أن ترفــع تقريــراً إىل مجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن البالغــات املرســلة والــردود 	
الــواردة، وبالتــايل أن توّعــي الــرأي العــام بالقضايــا الفرديــة والجامعيــة، فضــالً 

عــن التطــورات الترشيعيــة والسياســاتية التــي تناولتهــا خــالل فــرتة معينــة«.

)املصــدر: مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، املعلومــات متوفــرة 
مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: مفوضيــة األمــم املتحــدة 

.)ohchr.org(الســامية لحقــوق اإلنســان | البالغــات

تقديم املعلومات لإلجراءات الخاصة

بحســب مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، يجــب توفُّــر املواصفــات 
التاليــة يف املعلومــات املقدمــة إىل اإلجــراءات الخاصــة:

• أالّ تكــون البالغــات بــال أســاٍس عــى نحــٍو واضــح، وأال تكــون مقدمــًة بدوافــع 	
سياســية.

• أن تتضّمن البالغات وصفاً لوقائع االنتهاكات املزعومة لحقوق اإلنسان.	

• أالّ تكون لغة البالغ ُمسيئة.	

• أن يستند البالغ إىل معلوماٍت موثوقٍة ومفصلة.	

• أال تستند البالغات حرصاً إىل تقارير منشورٍة يف وسائل اإلعالم.	

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
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ميكــن ألّي فــرٍد أو جامعــٍة أو منظّمــٍة مــن املجتمــع املــدين وأّي هيئــٍة حكوميــٍة 

اإلجــراءات  إىل  املعلومــات  تقديــم  اإلنســان  لحقــوق  وطنيــٍة  وهيئــٍة  دوليــٍة 

الخاصــة.

ال يشــرتط يف تقديــم املعلومــات )املعروفــة ايضــاً بالبالغــات( ان تكــون الجهــة املقدمــة 
للمعلومــات حاصلــة عــى الصفــة اإلستشــارية لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي. 

وبهــذا ميكــن ألي احــد تقديــم املعلومــات.

	 ــم املعلومــات ان تكــون الجهــة ــه ال يشــرتط يف تقدي ومــن املهــم اإلشــارة ان
املجلــس  لــدى  اإلستشــارية  الصفــة  عــى  حاصلــة  للمعلومــات  املقدمــة 

املعلومــات. تقديــم  احــد  ألي  ميكــن  وبهــذا  واإلجتامعــي.  اإلقتصــادي 

معلوماٌت عمليٌة إضافية

• مــن أجــل تقديــم املعلومات/البالغــات إلكرتونيــاً إىل اإلجــراءات الخاصــة )يجــب 	
أن تكــون البالغــات باللغــة اإلنجليزيــة أو باللغــة الفرنســية– ال تُقبــل املعلومــات 
 Office of the :باللغــة العربيــة(، ميكــن الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين
 High Commissioner for Human Rights - Submission of information

.)to Special Procedures )ohchr.org
• مــن أجــل الحصــول عــى معلومــاٍت عامــٍة حــول اإلجــراءات الخاصــة، ميكــن الضغــط 	

هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق 
.)ohchr.org( اإلنســان | اإلجــراءات الخاصــة

• أيضــاً 	 املعروفــة  الخاصــة،  اإلجــراءات  بجميــع  قامئــٍة  عــى  الحصــول  أجــل  مــن 
مبُســمى الواليــات املواضيعيــة، الزيــارات القطريــة للمكلفــني بواليــات يف 

)gro.rhcho( الخاصــة  اإلجــراءات  إطــار 
• مــن أجــل الحصــول عــى قامئــٍة بجميع تقارير وبيانــات اإلجــراءات الخاصة املتعلقة 	

بانتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــي، ميكــن الضغــط هنا، أو فتح الرابــط اإللكرتوين: 
.)ohchr.org(مفوضية األمم املتحدة الســامية لحقوق اإلنســان | إرسائيل

2.2.4 هيئات املعاهدات

ــاك تســع معاهــداٍت أساســية لحقــوق اإلنســان ميكــن اســتخدامها جميعــاً  هن
حــني  باملــرأة والســالم واألمــن، وذلــك  تتعلــق  نــواٍح  عــى  الضــوء  لتســليط 
ــع  ــواردة فيهــا مبواضي اســتخدام املعاهــدات كإطــاٍر للتحليــل وربــط الحقــوق ال
يجــري الرتكيــز عليهــا ضمــن أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن. مــن هنــا، يتضــح أنــه 
ال يقتــرص العمــل عــى أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن عــى اســتخدام اتفاقيــة 
التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل،  القضــاء عــى جميــع أشــكال 
ولكــن لهاتــني االتفاقيتــني أهميــة خاصــة الرتباطهــام املبــارش بحقــوق النســاء 

والفتيــات.

	 أّي يف  طرفــاً  الدولــة  تصبــح  حــني  قانونــاً.  ملزمــة  وثائــق  هــي  املعاهــدات 
معاهــدٍة مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان، تقبــل أنواعــاً مختلفــًة مــن االلتزامــات 
حــول مــا يجــب أن تفعلــه إلحقــاق هــذه الحقــوق. وتقــوم لجــاٌن مشــكلة مــن 
الخــراء املســتقلني )أي أنهــم ليســوا ممثلــني للــدول( مبراقبــة كيفيــة ترجمــة 
الــدول الحقــوق املنصــوص عليهــا يف املعاهــدة والتزامــات الــدول إىل واقــعٍ 

فعــّي.
	 .بروتوكــول أو  عهــد،  اتفاقيــة،  منهــا:  للمعاهــدات،  مختلفــة  أســامء  هنــاك 

فيهــا. طرفــاً  الدولــة  أصبحــت  متــى  نفســه  القانــوين  األثــر  ولجميعهــا 
	 ميكــن للدولــة أن تصبــح طرفــاً يف اتفاقيــٍة دوليــٍة لحقــوق اإلنســان مــن خــالل

التصديــق أو االنضــامم، وتصبــح يف هــذه الحــاالت عــى الدولــة واجبــاٌت رســميٌة 
قانونيــٌة يجــب احرتامهــا لتطبيــق املعاهــدة. والواجبــات القانونيــة يف حــاالت 
التصديــق واالنضــامم هــي متطابقــة. أمــا التوقيــع، فهــو تعبــرٌي مبــديئٌّ عــن 

قبــول املعاهــدة، ولكــن ال يتبعــه األثــر القانــوين نفســه عــى الدولــة.

دور لجان املعاهدات

لــكّل واحــدٍة مــن املعاهــدات لجنــٌة مختصــٌة بــاإلرشاف عى تطبيــق املعاهدات. 
األعضــاء  جميــع  أّن  إال  أُخــرى،  إىل  واحــدٍة  مــن  اللجــان  أعضــاء  عــدد  ويختلــف 
هــم خــراء مســتقلون يتمتعــون بالخــرة ذات العالقــة باملعاهــدة املعنيــة. 
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املســؤوليات األساســية للجــان املعاهــدات هــي:

• مراقبة تنفيذ املعاهدات بعد النظر يف تقارير الدول.	

• تفسري نصوص املعاهدات عر إصدار تعليقاٍت عاّمٍة أو توصيات.	

• أو 	 التــي يرفعهــا األفــراد  النظــر يف الشــكاوى  اللجــان لديهــا صالحيــة  بعــض 
جامعــاٌت بشــأن االنتهــاكات، ولكــن لــن يتــم التطــرق إىل هــذه هنــا لعــدم اتصالهــا 

مبوضــوع هــذا الدليــل.

قامئــٌة باللجــان املعنيــة برصــد تنفيــذ املعاهــدات  )الرتتيــب بحســب 
تاريــخ تبنــي املعاهــدة(

اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ترصــد تنفيــذ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية )1966(.

لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ترصــد تنفيــذ العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة )1966(.

ــة للقضــاء  ــة الدولي ــذ االتفاقي ــز العنــرصي ترصــد تنفي ــة القضــاء عــى التميي لجن

عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــرصي )1965(.

اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء 

عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )1979( وبروتوكولهــا االختيــاري )1999(.

لجنــة مناهضــة التعذيــب ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن 

رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة )1984(.

لجنــة حقــوق الطفــل ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989( وبروتوكوليهــا 

االختياريني )2000(.

املهاجريــن ترصــد تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة  بالعــامل  اللجنــة املعنيــة 

.)1990( العــامل املهاجريــن وأفــراد أرُسهــم  حقــوق جميــع 

اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ترصــد تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة 

لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )2006(.

الدوليــة  االتفاقيــة  تنفيــذ  ترصــد  القــرسي  االختفــاء  بحــاالت  املعنيــة  اللجنــة 

.)2006( القــرسي  االختفــاء  مــن  األشــخاص  جميــع  لحاميــة 

دور اللجان يف النظر يف التقارير الدورية من ِقَبل الدول األطراف

مــن حيــث آليــة عملهــا، تقــوم اللجــان باســتالم التقاريــر بشــكٍل دوريٍّ مــن الــدول 
للمنظــامت  يتــم وضعــه لســنواٍت مســبقة. وميكــن  أعــامٍل  جــدول  بحســب 
التحليــل،  وإضافــة  األُمــور  لتوضيــح  بديلــًة  تقاريــر  تقــدم  أن  الحكوميــة  غــري 
وتســليط الضــوء عــى جوانــب معينــة، وتصحيــح معلومــاٍت وردت يف تقريــر 
الدولــة. تقــوم اللجنــة بعــد ذلــك بإرســال قامئــة أســئلٍة إىل الدولــة لالســتيضاح 
وطلــب املعلومــات اإلضافيــة )تســمى قامئــة املســائل(، وكثــرياً مــا تقــوم 
ــواردة مــن  ــاء هــذه األســئلة عــى أســاس املعلومــات ال لجــان املعاهــدات ببن
املنظــامت غــري الحكوميــة. بعــد هــذا، يُجــَرى حــواٌر بــني اللجنــة املعنيــة والوفــد 
الرســمي للدولــة، وميكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة حضــوره، ولكــن ال ميكــن 
لهــا التدخــل يف النقــاش مــن الناحيــة الرســمية. مــن ثــم يتــم إصــدار مالحظــاٍت 
ختاميــٍة وتوصيــاٍت مــن اللجنــة يُطلَــب مــن الدولــة العمــل عــى تطبيقهــا. وتتــم 
إعــادة الــدورة مــن جديــٍد بعــد عدٍد من الســنوات، إذ تقوم اللجــان مبراقبة تطبيق 

ــات الســابقة. ــذ التوصي ــة التقــدم املحــرز يف تنفي ــة، وأيضــاً مراقب االتفاقي
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	 الحــوار خــالل  التدخــل  الحكوميــة  غــري  للمنظــامت  ميكــن  ال  أنــه  رغــم  عــى 
الرســمي بــني اللجنــة ووفــد الدولــة، فــإّن هنــاك فرصتــني مهمتــني للمنظــامت 
غــري الحكوميــة لإلســهام بعمــل اللجــان املتعلــق برصــد التقاريــر، وهــام كــام يــي:

1. تقــوم اللجــان باإلعــالن عــن موعــد الجلســة التــي تســبق جلســة الحــوار. ويف 
حالــة لجنــة القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة تكــون هنــاك عــادًة دورتــان قبــل دورة 
الحــوار الرســمي مــع الدولــة. ويتــم يف هــذه الجلســة تحديــد قامئــة املســائل. 
هــذه  املكتوبــة يف  املعلومــات  تقديــم  الحكوميــة  غــري  للمنظــامت  ميكــن 
املرحلــة، وميكــن لهــا الحضــور، حيــث يُعقــد لقــاٌء رســميٌّ يتــم خاللــه إجــراء حــوار 
بــني اللجنــة واملنظــامت غــري الحكوميــة، ويســاهم هــذا بشــكٍل كبــريٍ يف تحديــد 

قامئــة املســائل.
2. تخّصــص معظــم اللجــان أوقاتــاً منفصلــًة للنقــاش بــني منظّــامت املجتمــع 
هــذه  املعنيــة  الدولــة  بعثــة  تحــر  وال  املتحــدة،  األُمــم  وهيئــات  املــدين 
املناقشــات. بالتحديــد، تقــوم لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــرصي بتنظيــم 
مثــل هــذا اللقــاء مــع املنظــامت غــري الحكوميــة. ويســمح ذلــك ألعضــاء هيئــات 
اإلرشاف عــى املعاهــدات بفهــم الوضــع بشــكٍل معّمــق، مــا يحملهــم عــى 

طــرح أســئلٍة محــّددٍة أثنــاء الحــوار مــع ممثّــي الدولــة.
	 ــدول أو الجلســة ــر ال يجــب التســجيل مســبقاً لحضــور جلســات النظــر يف تقاري

التــي تســبق الحــوار، ومــن دون هــذا ال ميكــن دخــول مقــر األُمــم املتحــدة. 
يتــم عــادًة اإلعــالن عــن مواعيــد التســجيل وكيفيتــه مــن خــالل مكتــب املفــوض 
عــن  اإلعــالن  حــني  متوفــرًة  املعلومــات  وتكــون  اإلنســان،  لحقــوق  الســامي 

مواعيــد الجلســة الســابقة وجلســة الحــوار.

	 ــة التــي تقــدم ــه ال يشــرتط ان تكــون املنظــامت غــري الحكومي تجــدر اإلشــارة ان
املعلومــات للجــان املعاهــدات حاصلــة عــى الصفــة اإلستشــارية.

دورة النظــر يف تقاريــر الــدول مــن قبــل آليــات املعاهــدات ودور املنظامت 
غــر الحكوميــة يف هــذه العملية

دور املنظامت غر دور الدولة الطرفدور اللجنة
الحكومية 

تعلن اللجنة موعد 
تقديم التقرير من ِقبَل 

الدولة، وموعد تقديم 
التقارير البديلة. 

تعلن اللجنة موعد 
الجلسة التي تسبق 

مناقشة التقرير.

تقوم الدولة الطرف 
بتقديم التقرير.

تقوم املنظامت غري 
الحكومية بتقديم التقرير 
املوازي. ويحتوي التقرير 

عى: 

- معلومات وحقائق 
وتحليل. 

- إثارة تساؤالٍت ميكن 
للجنة األخذ بها يف قامئة 

املسائل.

- التوصيات.

تقوم اللجنة بإصدار 
قامئة املسائل.

تقوم الدولة بالرد عى 
قامئة املسائل.

تقوم املنظامت غري 
الحكومية بتزويد اللجنة 

باملعلومات اإلضافية بناًء 
عى قامئة املسائل.

يتم إجراء الحوار البَّناء بني 
اللجنة والدولة الطرف.

تقوم الدولة بحضور 
الحوار مع اللجنة من 

خالل وفٍد رسمّي، ويتم 
الرد عى األسئلة التي 

يطرحها أعضاء اللجنة.

ميكن للمنظامت غري 
الحكومية الحضور، ولكن ال 

ميكن لها التدخل رسمياً 
أو إلقاء الكلامت.
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تقوم اللجنة بإصدار 
توصياتها النهائية.

تقوم الدولة بتنفيذ 
التوصيات.

تقوم املنظامت غري 
الحكومية باملتابعة 

ومراقبة تنفيذ التوصيات.

بعد عدٍد من السنوات، 
يتم اإلعالن عن موعد 
تقديم التقرير الجديد.

- تطلب اللجنة من الدولة 
تقديم املعلومات عن 

املستجدات، إضافًة إىل 
املعلومات بشأن تنفيذ 

التوصيات السابقة.

تقوم الدولة باإلجراءات 
نفسها أعاله.

- إضافًة إىل معلوماٍت 
جديدة، يتوجب تقديم 
معلوماٍت بشأن تنفيذ 

التوصيات السابقة 
للجنة.

تقوم املنظامت غري 
الحكومية باإلجراءات 

نفسها أعاله.

- إضافًة إىل معلوماٍت 
جديدة، يتم تقديم 

معلوماٍت بشأن تنفيذ 
التوصيات السابقة للجنة.

يوضــح الشــكل أدنــاه دورة النظــر يف املعلومــات مــن ِقبَــل لجــان املعاهــدات ودور 
املجتمــع املــدين فيهــا:

دورة التقارير ألصحاب املصالح
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هيئــات  حــول  القــدرات  بنــاء  برنامــج  مــن  املعــدة  التدريــب  حزمــة  املرجــع: 
املعاهــدات التابــع للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، الجلســة 4: آليــة تقديــم 
اال  اإلنجليزيــة فقــط،  باللغــة  الرئيســية متوفــرة  الصفحــة   .4.2 الرشيحــة  التقاريــر، 
ــح الرابــط  ــا، أو فت ــة مــن خــالل الضغــط هن ــب متوفــرة باللغــة العربي ــع التدري ــه جمي ان
 OHCHR | OHCHR Training Package on Reporting to the :اإللكــرتوين

.United Nations Human Rights Treaty Bodies

يتضــح مــن هــذا أّن هــذه اآلليــات توفــر مســاحاٍت مهمــًة مــن أجــل محاســبة االحتــالل 
كلــام متــت مراجعــة تقاريــر إلرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــالل أمام هــذه اآلليات، 
إذ إن دولــة االحتــالل ملزمــٌة بحســب القانــون الــدويل بتطبيــق قانون حقوق اإلنســان 
الــدويّل يف املنطقــة الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة. ويُذكــر 
التقاريــر واملعلومــات  ترفــض تقديــم  باالحتــالل  القامئــة  الســلطة  أن إلرسائيــل، 
حــول تطبيقهــا التزاماتهــا يف األرض املحتلــة، األمــر الــذي تنتقــده اآلليــات التعاقديــة 

باســتمرار.

ــة  ــات التعاقدي ــة، تتطــرق اآللي ــر الدول ــاب املعلومــات يف تقري ــه عــى رغــم غي إال أن
يف مالحظاتهــا الختاميــة والتوصيــات إىل الوضــع يف فلســطني. وتقــوم اآلليــات 
غــري  املنظــامت  تقدمهــا  التــي  املعلومــات  عــى  أساســاً  هــذا  ببنــاء  التعاقديــة 
الحكوميــة لهــذه اآلليــات بشــكل تقاريــر موازية. ولقد نجحت املنظامت الفلســطينية 
والدوليــة، مبــا فيهــا املنظــامت النســوية، يف إبــراز العديــد مــن جوانــب انتهــاكات 
االحتــالل وآثارهــا عــى النســاء والفتيات الفلســطينيات مــن خالل تقاريرهــا املوازية، 

ولقــد أخــذت لجــان املعاهــدات بعــدٍد كبــريٍ مــن هــذه املعلومــات والتوصيــات.

	 لقــد بــدأت مؤخــراً جميــع هــذه اآلليــات بالنظــر يف موضــوع املــرأة والســالم
واألمــن، تحديــداً مــن منطلــق التــزام الــدول بتطبيــق املعاهــدات ذات العالقــة. 
لذلــك، هنــاك أهميــٌة الســتخدام اآلليــات التعاقديــة مــن أجل تقديــم املعلومات 

والتحليــل بشــأن أمــن املــرأة الفلســطينية وســالمها أينــام ُوجــدت.
	 ومــن املهــم اإلشــارة هنــا، تحديــداً، إىل أّن لجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال

التمييــز ضــد املــرأة تطلــب مــن الــدول تقديــم املعلومــات حــول كيفيــة تطبيقها 
أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن مــن منطلــق اتفاقيــة القضــاء عى جميع أشــكال 

التمييــز ضــد املــرأة، خاصــًة اســتناداً إىل التوصيــة العامــة رقــم 30 للجنــة املعنية 
بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )انظــري أدنــاه( »بشــأن وضــع 
املــرأة يف ســياق منــع نشــوب النزاعــات ويف حــاالت  النــزاع ومــا بعــد انتهــاء 
النــزاع«. تطلــب اللجنــة إدمــاج هــذه املعلومــات يف تقريــر الدولــة، وأيضــاً يُتوقــع 
مــن املنظــامت غــري الحكوميــة إدمــاج هــذه املعلومــات أو الرتكيــز عليهــا أساســاً 

يف تقاريرهــا املوازيــة.

حــني تقــدم منظــامت املجتمــع املــدين التقاريــر البديلــة، ليــس بالــرورة أن يقــوم تقريرهــا 
بتغطيــة كافــة نواحــي املعاهــدة وموادهــا، بــل ميكــن الرتكيــز فقط عــى نواٍح معينــٍة تتعلق 
بتخصــص املؤسســة. كــام أنــه ليــس بالــرورة للمؤسســة أن تقــوم بالتعليــق عــى تقريــر 
ــة املختصــة مبعرفــة مواطــن الخلــل يف  ــة، إال أن هــذا محبــذ، إذ سيســمح هــذا للجن الدول
تقريــر الدولــة، إال أن هــذا ال يعنــي أّن عــى املنظمــة غــري الحكوميــة التعليــق عــى جميــع 
أجــزاء تقريــر الدولــة، بــل يجــب الرتكيــز فقــط عــى الجوانــب املتعلقــة بتخصــص املؤسســة 
واملعلومــات املتاحــة لديهــا. كــام يحبــذ أنــه مــن املفيــد جداًاإلشــارة إىل مســائل ميكــن 
للجنــة طلــب املعلومــات حولهــا يف قامئــة املســائل. ومــن الــروري جــداً إعطــاء توصيــاٍت 

واضحــٍة ومحــددٍة لتســتفيد اللجنــة منهــا.

التعليقات والتوصيات العامة من ِقَبل لجان املعاهدات

إضافــًة إىل دورهــا األســايّس يف مراقبــة تنفيــذ املعاهــدات مــن قبــل الــدول ، 
تُصــدر لجــان املعاهــدات التعليقــات العامــة )أو التوصيــات العاّمــة بحســب املســمى 
ــة  املعتمــد مــن لجنــة القضــاء عــى التمييــز ضــّد املــرأة(. تشــّكل التعليقــات العاّم
ــة،  ــة باملعاهــدة املعني هــذه تفســرياٍت مهمــًة ملســائل حقــوق اإلنســان املتعلّق
وذلــك ملســاعدة الــدول عــى االلتــزام بشــكٍل أفضــل لواجباتهــا. قــد تقــوم اللجــان 
يف التعليقــات العاّمــة عــى تفســري مــادٍة معيّنــٍة مــن املعاهــدة، أو قــد توضــح 
ارتبــاط مــواد االتفاقيــة مبوضــوٍع معــني )عــى ســبيل املثــال التعليــق العــام 30 
للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة املتعلــق بوضــع املــرأة يف ســياق 
منــع نشــوب النزاعــات ويف حــاالت  النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع(. وميكــن أيضــاً 
أن تصــدر لجنتــان أو أكــر تعليقــاً عاّمــاً بشــكٍل مشــرتك، إذ ترتبــط هــذه التعليقــات 

بشــكٍل أســايسٍّ مبوضــوٍع يشــّكل اهتاممــاً مشــرتكاً ملعاهدتــني أو أكــر.

https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
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توصياٌت عامٌة مختارة من لجنة القضاء عى التمييز ضد املرأة

انتهــاكات  مــن ناحيــة  التاليــة لهــا عالقــٌة بالوضــع الفلســطيني تحديــداً  التوصيــات 
االحتــالل اإلرسائيــي. وهــذه ليســت التوصيــات العامــة الوحيــدة ذات العالقــة، بــل 
هنــاك عــدد مــن التوصيــات العامــة األُخــرى مــن لجنــة القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة 
أو مــن لجــان أُخــرى يتــم مــن خاللهــا تســليط الضــوء عــى نــواٍح عــدٍة متعلقــٍة بوضــع 

النســاء والفتيــات ضمــن إطــار أجنــدة املــرأة والســالم واألمــن.

العنــف الجنســاين ضــد املــرأة، الصــادرة تحديثــاً  العامــة رقــم 35 بشــأن  التوصيــة 
للتوصيــة العامــة رقــم 19 )ميكــن الحصــول عــى نــص التوصيــة العامــة مــن خــالل 
Treaty bodies Download )ohchr. :هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين الضغــط 

.))org

التوصيــة العامــة رقــم 31 للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة والتعليــق 
العــام رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل الصــادران بصفــٍة مشــرتكة، بشــأن املامرســات 
الضــارة )ميكــن الحصــول عــى التوصيــة العامــة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط 

.))Treaty bodies Download )ohchr.org :اإللكــرتوين

التوصيــة العامــة 30 املتعلقــة بوضــع املــرأة يف ســياق منــع نشــوب النزاعــات ويف 
حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع )ميكــن الحصــول عــى نــص التوصيــة العامــة 
 Treaty bodies Download :ــط اإللكــرتوين ــح الراب ــا، أو فت مــن خــالل الضغــط هن

.)))ohchr.org

التوصيــة العامــة 28 بشــأن االلتزامــات األساســية للــدول األطــراف مبوجــب املــادة 2 
مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ميكــن الحصــول عــى 
 Treaty :ــط اإللكــرتوين ــا، أو فتــح الراب نــص التوصيــة العامــة مــن خــالل الضغــط هن

.))bodies Download )ohchr.org

التوصيــة العامــة 23 حــول الحيــاة السياســية والعامــة )ميكــن الحصــول عــى نــص 
التعليــق العــام مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين: املكتبــة العربيــة 

.))umn.edu(لحقــوق اإلنســان بجامعــة منيســوتا

	 باملواضيــع الفهــم  تعميــق  أجــل  مــن  العامــة  التوصيــات  اســتخدام  ميكــن 
التــي تغطيهــا االتفاقيــات، إضافــًة إىل تعميــق التحليــل والربــط بــني األمــور  
التقريــر  الدوليــة مثــل  اآلليــات  التقاريــر املقدمــة إىل  واســتخدام هــذا يف 
املقــدم لإلســتعراض الــدوري الشــامل او املداخــالت امــام مجلــس حقــوق 
اإلنســان، وأيضــاً يف تقاريــر الرصــد والتحليــل العامــة التــي تصدرهــا منظــامت 
املجتمــع املــدين. أي أنــه ال يقتــرص اســتخدام التعليقــات والتوصيــات العامــة 
بــل  التقاريــر واملداخــالت املقدمــة إلجســام وآليــات األمــم املتحــدة،  عــى 
لهــا أهميــٌة أوســع مــن ذلــك. اال انــه يجــب االلتفــات اىل انــه ليــس بالــرورة 
اإلقتبــاس مبــارشة مــن التوصيــات او التعليقــات العامــة يف املداخــالت امــام 
عــدد  اجســام وآليــات األمــم املتحــدة، حيــث ان هــذا ســيؤدي اىل تقليــص 
الكلــامت املتبقيــة لتغطيــة املوضــوع ذات العالقــة، حيــث انــه بالعــادة يوجــد 
عــدد كلــامت محــدد للمداخــالت او التقاريــر البديلــة كــام ذكــر ســابقاً. ولكن ميكن 
اإلســتفادة مــن التوصيــات العامــة لإللتفــات لجوانــب مختلفــة ميكــن اثارتهــا مــن 

قبــل املنظــامت غــري الحكوميــة. 

معلوماٌت عمليٌة عامة

	 املعلومــات حــول عمـــل اللجـــان املختصــة برصــد املعاهــدات الدوليــة األساســية
لحقــوق اإلنســان متوفـــرة مـــن خـــالل الضغـــط هنــا او فتــح الرابــط اإللكــرتوين: 
inter--core-monitoring/bodies-treaty/ar/org.ohchr.www//:https

 treaties-rights-human-national
ميكــــن الحصــــول عـلـــى قامئة بجميــــع التوصيــــات العامــــة للجنــــة القضــــاء عـلـــى  	
الرابـــط اإللكــرتوين:  خـــالل الضغــط هنـــا، أو فتـــح  التمييـــز ضـــد املــرأة مـــن 
treatybodyexter-/15/layouts_/org.ohchr .tbinternet//:https
                 11 =DocTypeID &3 =TreatyID &ar =Lang ?aspx .TBSearch /nal
القامئة متوفــــرة باللغــــة اإلنجليزية، ولكــــن حيـــن الضغـــط علـــى كل واحـــدة مـــن 
التوصيـــات العامـــة يف هــذه القامئــة، ســـتفتح صفحــــة لنــــص هــــذه التوصيــــة 
بلغــــات مختلفــــة مــــن بينهــــا اللغــــة العربيــــة. ميكــــن حينهـــا الضغـــط عـى النـص 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr23.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr23.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr23.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr23.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr23.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr23.html
https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/monitoring-core-international-human-rights-treaties
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=11
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باللغـــة العربيـــة ومـــن خـــال ذلـــك الحصـول علـى نـــص التوصيــــة املطلوبة باللغــة 
ــة. العربيــ

	 حــول هيئــات املعاهــدات القــدرات  بنــاء  برنامــج  التدريــب املعــدة مــن  حزمــة 
التابــع للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، متوفــر باللغــة العربيــة مــن خــالل 
الضغــط هنــا )تظهــر الصفحــة األساســية باللغــة اإلنجليزيــة، ولكــن جميــع الوثائــق 
املشــمولة فيهــا متوفــرة بالعربيــة(، أو ميكنكــم/ن فتــح الرابــط اإللكــرتوين: 
 OHCHR | OHCHR Training Package on Reporting to the United

.Nations Human Rights Treaty Bodies

3. توصيات عامة 

يتضح من املعلومات السابقة أّن هناك عدداً من األُمور التي يجب االنتباه إليها:

- تقديــم التقاريــر واملعلومــات إىل اآلليــات الدوليــة وأجســام األمــم املتحــدة  ليــس 
هدفــاً بحــد ذاتــه، بــل يجــب القيــام بــه ضمــن اســرتاتيجيٍة واضحــٍة كأدواٍت للوصــول إىل 
أهــداف االســرتاتيجية. لذلــك، يجــب أن ال تكــون هــذه العمليــة غــري منتظمــة وغــري 

مرتابطــة.

ــٍل  ــٍق وتحلي ــة توثي ــة يجــب أن تســتند إىل عملي ــات الدولي ــة التواصــل مــع اآللي - عملي
مســتمرة، أي أنــه يجــب تقديــم مداخــالت أو تقاريــر تســتند إىل معلومــاٍت موثوقــٍة 

وموثقــٍة وواضحــة التحليــل مــن أجــل الحصــول عــى أكــر قــدٍر مــن التأثــري.

- التنســيق مــع وزارة الخارجيــة والســفارات واملمثليــات الفلســطينية يف جنيــف 
ونيويــورك لــه أهميــٌة كبــريٌة يف إنجــاح العمــل، خصوصــاً أّن املمثليــات الفلســطينية 
يف األمــم املتحــدة لديهــا خــرٌة طويلــٌة وعالقــاٌت مــع دوٍل صديقــٍة وأجســام األمــم 
لــدى  أّن  كــام  يجــب االســتفادة منهــا.  غــري حكوميــة صديقــة  املتحــدة ومنظــامت 
املمثليــات الفلســطينية معلومــاٍت عمليــًة بشــأن طريقــة عمــل األجســام واآلليــات 

املختلفــة.

العمــل  ضــامن  أجــل  مــن  الســنوات  متعــددة  عمــٍل  خطــة  وضــع  الــروري  مــن   -
املنســق، عــى رغــم أّن الوضــع أحيانــاً قــد يتطلــب تســليط الضــوء عــى تصاعــٍد يف 

ــل االحتــالل اإلرسائيــي وآثــاره املبــارشة  انتهــاكاٍت محــددة، ولكــن جوهريــة، مــن ِقبَ
فلســطني. يف 

اتبــاع  يجــب  أجــل تقديــم املعلومــات والتقاريــر  أنــه مــن  التذكُّــر  الــروري  - ومــن 
إجــراءاٍت فنيــٍة مــن حيــث موعــد تقديــم املعلومــات، وشــكل املعلومــات، ومحتويــات 
التقاريــر املقدمــة، مــا يتطلــب رضورة معرفــة هــذه التفاصيــل والتقيــد بهــا لضــامن 
قبــول هــذه التقاريــر مــن قبــل الهيئــات ذات العالقــة. ولتســهيل هــذا العمــل، مــن 
الــرورّي التنســيق مــع واستشــارة مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 

يف فلســطني بشــكٍل دوريٍّ ومنســٍق ومســتمر.

- كــام يتضــح مــن املعلومــات الســابقة، فــإّن حضــور الجلســات وتقديــم املداخــالت 
بحاجــٍة، عــادًة، إىل التحضــري والتنســيق املســبَقني. لذلــك مــن الــروري القيــام بهــام 

بالتعــاون مــع مؤسســاٍت دوليــٍة أو إقليميــٍة أو محليــٍة ذات خــرٍة يف هــذا املجــال.

- وال تســمح جميــع األجســام بتقديــم املداخــالت واملعلومــات مــن قبــل املنظامت 
غــري الحكوميــة بشــكل عــام، وإمنــا يقتــرص هــذا يف العديــد مــن األجســام عــى 
االقتصــادي  املجلــس  لــدى  االستشــارية  بالصفــة  تتمتــع  التــي  املؤسســات 
واالجتامعــي لألُمــم املتحــدة، مــا يســتوجب التنســيق لذلك بالتعاون مع مؤسســاٍت 
حقوقيــٍة فلســطينيٍة تتمتــع بهــذه الصفــة، أو مــن خــالل مؤسســاٍت أو شــبكاٍت 

حقوقيــة او نســويٍة إقليميــٍة أو دوليــٍة داعمــة.

- خــالل جلســات مجلــس حقــوق اإلنســان ولجنــة وضــع املــرأة واملنتــدى الســيايس 
رفيــع املســتوى ألجنــدة التنميــة املســتدامة، ميكــن عقــد اجتامعــاٍت عــى هامــش 
 parallel side(جلســات هــذه األجســام واآلليــات والهيئــات ذات العالقــة معروفــٍة بـــ
events(. وميكــن اســتخدام عقــد اللقــاءات الجانبيــة هــذه لتســليط الضــوء عــى 
أحــداٍث أو عــى أوضــاٍع محــددٍة وتأثريهــا عــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات. 
ــام بهــا مســبقاً مــن  ــم القي ــاع إجــراءاٍت محــددٍة يت ــه يجــب اتب ــر أن ومــن املهــم التذكُّ

أجــل حجــز القاعــات وعقــد هــذه الجلســات.

- هنــاك أهميــٌة كبــريٌة إليجــاد طــرٍق لعقــد اجتامعــاٍت مبــارشٍة مــع ممثــي الحكومــات. 
ميكــن تبنــي آليــٍة ثالثيــة األبعــاد لتحقيق هــذا: 1( االجتامع مع املمثليات والســفارات 

https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
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يف فلســطني مــن خــالل لقــاءاٍت مبــارشٍة ومســتمرٍة معهــا. 2( عقــد اللقــاءات يف 
عواصــم هــذه الــدول مــن خــالل التواصــل مــع الســفارات واملمثليــات الفلســطينية 
فيهــا. 3( عقــد اللقــاءات يف نيويــورك او جنيــف مــن خــالل املمثليــة الفلســطينية 
يف هــذه املــدن، او بالتنســيق مــع مؤسســات إقليميــة ودوليــة حقوقيــة او نســوية 
األجســام  إطــار  يف  خصوصــاً  اللقــاءات،  هــذه  وتهــدف   . والعالقــات  الخــرة  ذات 
املشــكلة مــن ممثلــني للحكومــات، إىل التأثــري عــى توجهاتهــم يف التصويــت حــول 
القــرارات ذات العالقــة، ومــن أجــل متابعــة تطبيــق بلدانهــم النتائــج والتوصيــات. ومــن 
املهــم الرتكيــز يف هــذه اللقــاءات ليــس فقــط عــى الــدول الغربيــة، وإمنــا أيضــاً 
دول مــن آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة وأوروبــا الرشقيــة. وأهميــة هــذا التنويــع 
ــة أو حاســامً مــن حيــث  ــة األهمي ــدان قــد يكــون يف غاي ــت هــذه البل هــي أّن تصوي
إنــه يتــم تبنــي القــرارات يف معظــم األحيــان بأغلبيــٍة بســيطة )مثــالً يف مجلــس 
حقــوق اإلنســان، واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي، ولجنــة وضــع املــرأة، وأيضــاً 
يف مجلــس األمــن مــا مل تتــم معارضــة القــرار واســتخدام حــق الفيتــو يف التصويــت 
ــان توجــد دوٌل لديهــا اهتــامٌم محــدٌد  مــن أحــد األعضــاء الدامئــني(. ويف بعــض األحي
الــرأي، أو التنميــة املســتدامة، أو املدافعــني عــن  مبواضيــع معينــة )مثــل: حريــة 
حقــوق اإلنســان... إلــخ(، وبذلــك يتــم التوجــه إليهــا أساســاً للتنســيق األويل انطالقــاً 

مــن هــذه املواضيــع وربطهــا بوضــع املــرأة الفلســطينية.

-  كــام أنــه مــن املهــم عقــد اجتامعــاٍت مبــارشٍة مــع خــراء حقــوق اإلنســان للتباحــث 
معهــم بشــأن كيفيــة تناولهــم وضــع النســاء الفلســطينيات ضمــن عملهــم. مــن 
املهــم جــداً عــدم االفــرتاض أن كافــة آليــات حقــوق اإلنســان املكونة من الخــراء لديها 
خــرٌة معمقــٌة يف الوضــع يف فلســطني، أو يف وضــع النســاء الفلســطينيات، أو 
يف تأثــري انتهــاكات االحتــالل عــى النســاء والفتيــات الفلســطينيات. ميكــن عقــد 
عــدٍد مــن هــذه اللقــاءات عــى هامــش مجلــس حقــوق اإلنســان، وبشــكٍل خــاصٍّ 
حينــام تقــوم هــذه اآلليــات بتقديــم تقاريرهــا. عــى ســبيل املثــال، ميكــن عقــد لقــاٍء 
مــع املقــرر الخــاص حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة، 
ــل النســوي يف  ــه إدمــاج التحلي ــر االحتــالل عــى النســاء، والطلــب من ومناقشــة أث
تقاريــره، وتحديــداً إصــدار تقريــٍر مواضيعــيٍّ يركــز عــى انتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــي 

عــى حقــوق النســاء.

ملحق 1: أجندة االجتامعات والدورات ألجسام األُمم املتحدة

دورات مجلس حقوق اإلنسان

دورة عادية

)أيلول– ترشين 
األول(

- البند السابع 
حول حالة حقوق 

اإلنسان يف 
فلسطني 
واألرايض 

العربية املحتلة 
األُخرى.

دورة عادية

)حزيران- متوز(

- البند السابع حول حالة حقوق 
اإلنسان يف فلسطني 

واألرايض العربية املحتلة األُخرى.

- تقرير املقرر الخاص املعنّي 
بحالة حقوق اإلنسان يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة.

- لجنة التحقيق الدولية املستقلة 
املستمرة املنشأة من مجلس 

حقوق اإلنسان 

)التقرير السنوي إىل مجلس 
حقوق اإلنسان(.

دورة عادية 

)شباط- آذار(

- البند السابع حول حالة 
حقوق اإلنسان يف 

فلسطني واألرايض 
العربية املحتلة األُخرى.

- التقرير السنوّي ملفّوضة 
األمم املتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان وتقارير 

املفوضية السامية 
واألمني العام )قد تشمل 

معلومات عن األرض 
الفلسطينية املحتلة(.

دورات غر عادية

)ميكن أن تُعقد بشأن وضعٍ ما يف أّي وقٍت عى مدار السنة(.
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جلسات مجلس األمن واجتامعاته

طيلة السنة:

- جلسات مجلس األمن املفتوحة واملغلقة )مبا يف ذلك جلسة مناقشٍة 
شهرية بشأن الوضع يف الرشق األوسط/ فلسطني(.

- ميكن لفريق الخراء غري الرسمي )املرأة والسالم واألمن( أن يجتمع يف أّي 
وقٍت من السنة للبحث يف أوضاع بلدان.

- ميكن تنظيم اجتامعاٍت بصيغة اآلرييه فورميوال أو املشاورات غري الرسمية 
يف أّي وقٍت من السنة.

- نقاش 
تقرير األمني 

العام حول 
املستوطنات، 

الربع 1 )آذار(.

- نقاش تقرير 
األمني العام حول 

املستوطنات، 
الربع 2 )حزيران(.

- نقاش تقرير 
األمني العام حول 

املستوطنات، 
الربع 3 )أيلول(.

- نقاش تقرير 
األمني العام حول 

املستوطنات، الربع 4 

)كانون األول(.

- جلسة مجلس 
األمن/ املناقشة 

املفتوحة حول املرأة 
والسالم واألمن 

)ترشين األول(.

دورات الجمعية العامة

طيلة السنة:

- الدورات االستثنائية.

- الدورات االستثنائية الطارئة )متحدون من أجل السالم(.

)4-6( مرات سنوياً حسب الحاجة:

- لجنة األُمم املتحدة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني حقوقه غر 
القابلة للترصف.

دورات عادية للجمعية العامة )أيلول– كانون األول(.

حقــوق  مــن مجلــس  الدوليــة املســتقلة املســتمرة املنشــأة  التحقيــق  لجنــة   -
اإلنســان 

)التقرير السنوي املقدم للجمعية العامة( )أيلول(.

اجتامعات املجلس االقتصادي واالجتامعي

لجنة وضع املرأة )آذار(.

طيلة السنة:

- اجتامعات األجسام واللجان املختلفة.
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ملحق 2

ــان يف  ــوق اإلنس ــة بحق ــامها متعلق ــدة وأجس ــم املتح ــات األم ــر لهيئ تقاري
األرض الفلســطينية املحتلــة

تحتوي هذه التقارير عى معلوماٍت وتحليٍل وتوصياٍت بعد النظر يف وضع حقوق 
اإلنسان يف فلسطني من قبل هيئات اإلرشاف عى املعاهدات او اليات غري 

تعاقدية 

باالحتــالل،  القامئــة  الســلطة  إرسائيــل،  العنــرصي  التمييــز  عــى  القضــاء  لجنــة   -
الرابــط  فتــح  أو  هنــا،  الضغــط  خــالل  مــن  متوفــرة   ،2020 الختاميــة،  املالحظــات 

.)Treaty bodies Download )ohchr.org اإللكــرتوين: 

- لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة/ إرسائيــل/ املالحظــات الختاميــة، 
 Treaty bodies :2019، متوفــرة مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين

.)Download )ohchr.org

- لجنــة القضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة إرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــالل، 
الرابــط  فتــح  أو  هنــا،  الضغــط  خــالل  مــن  متوفــرة   ،2017 الختاميــة،  املالحظــات 

.)Treaty bodies Download )ohchr.org اإللكــرتوين: 

- االســتعراض الــدورّي الشــامل إرسائيــل، الســلطة القامئة باالحتــالل، 2018، متوفر 
.OHCHR | UPR UPR - Israel :مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين

- املقــررة الخاصــة املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه، البعثــة إىل األرض 
الفلســطينية املحتلــة، 2016، التقريــر متوفــٌر مــن خــالل الضغــط هنــا، أو فتــح الرابــط 

.)A/HRC/35/30/Add.2 )undocs.org :اإللكرتوين

إىل  البعثــة  وعواقبــه،  وأســبابه  املــرأة  ضــد  بالعنــف  املعنيــة  الخاصــة  املقــررة   -
إرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــالل، 2016، التقريــر متوفــر مــن خــالل الضغــط 

.OHCHR | Country visits اإللكــرتوين:  الرابــط  فتــح  أو  هنــا، 

- تقاريــر املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية 
https:// :هنــا، أو فتــح الرابــط اإللكــرتوين املحتلــة، متوفــرة مــن خــالل الضغــط 

www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-palestine

- صفحــة لجنــة األمــم املتحــدة الدوليــة املســتقلة للتحقيــق يف األرض الفلســطينية 
املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، ويف إرسائيــل، الســلطة القامئــة باالحتــالل، 
.ohchr.www//:https :متوفــرة مــن خــالل الضغــط هنــا، او فتــح الرابــط اإللكــرتوين

 index/israel-co/hrc/bodies-hr/en/org

)بالعربيــة( متوفــرة مــن خــالل  تحتــوي الصفحــة عــى دعــوة لتقديــم املعلومــات 
/2022-01/files/default/sites/org.ohchr.www//:https :اإللكــرتوين الرابــط 

pdf.AR-Submissions-for-Call

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/ISR/CO/17-19&Lang=En
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/ISR/CO/17-19&Lang=En
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