


 

 تصدرها مفوضية األمم صحائف الوقائع عن حقوق اإلنسانهذه السلسلة من   
وتتناول السلسلة جمموعة . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مبكتب األمم املتحدة يف جنيف

  .خمتارة من مسائل حقوق اإلنسان قيد الدراسة الفعلية أو اليت حتظى بأمهية خاصة
 هو مساعدة مجهور أوسع على صحائف الوقائع عن حقوق اإلنسانواهلدف من   

حسن إدراك حقوق اإلنسان األساسية، والتعريف مبا تفعله األمم املتحدة من أجل تعزيزها 
 هذه وصحائف الوقائع. ومحايتها، وباآللية الدولية املتاحة للمساعدة على إعمال تلك احلقوق

  . جمانية وتوزع يف كل أحناء العامل
  :وجه االستفسارات إىل العنوان التايلت

  
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva 
8-14, avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 

 

New York Office: 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
United Nations 
New York 10017 
United States of America 

Printed at United Nations, Geneva   ISSN 1014-5583 
GE.  

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
8–14, Avenue de la Paix
CH–1211 Geneva 10
Switzerland

New York Office:
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations
New York, NY 10017
United States of America

Printed at United Nations, Geneva  ISSN 1014-5583
GE.13-13352–January 2014–1,308



53

53

  جلنة مناهضة التعذيب  ١٧رقم 
  )١التنقيح (اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ١٦رقم 
  )١التنقيح (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان : احلقوق املدنية والسياسية  ١٥رقم 
  اصرةأشكال الرق املع  ١٤رقم 
  القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان  ١٣رقم 
  جلنة القضاء على التمييز العنصري  ١٢رقم 
  )١التنقيح (حاالت اإلعدام بال حماكمة أو اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة   ١١رقم 
  )١التنقيح (حقوق الطفل   ١٠رقم 
  )١التنقيح (حقوق السكان األصليني   ٩رقم 
كاوى الفردية مبوجب معاهدات األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان    إجراءات الش   ٧رقم 

  )٢التنقيح (
  )٣التنقيح (حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي   ٦رقم 
  )١التنقيح (مكافحة التعذيب   ٤رقم 
  )١التنقيح (اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان   ٣رقم 
  ) ١التنقيح (اإلنسان الشرعة الدولية حلقوق   ٢رقم 
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  *صحائف الوقائع عن حقوق اإلنسان
  احلق يف املياه  ٣٥رقم 
   الكايف احلق يف الغذاء  ٣٤رقم 
  أسئلة يتكرر طرحها بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ٣٣رقم 
  حقوق اإلنسان، اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب   ٣٢رقم 
  احلق يف الصحة   ٣١رقم 
  ) ١التنقيح ( نظام معاهدات حقوق اإلنسان -األمم املتحدة   ٣٠رقم 
  اع عن حقوق اإلنسانمحاية حق الدف: املدافعون عن حقوق اإلنسان  ٢٩رقم 
  أثر أنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير مصريها  ٢٨رقم 
  سبعة عشر سؤاالً يتكرر طرحها بشأن املقررين اخلاصني لألمم املتحدة  ٢٧رقم 
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  ٢٦رقم 
  حاالت اإلخالء القسري وحقوق اإلنسان  ٢٥رقم 
  )١التنقيح (ية املعنية بالعمال املهاجرين وجلنتها االتفاقية الدول  ٢٤رقم 
  املمارسات التقليدية الضارة اليت تؤثر يف صحة النساء واألطفال  ٢٣رقم 
  االتفاقية واللجنة: التمييز ضد املرأة  ٢٢رقم 
  )١التنقيح (احلق يف السكن الالئق   ٢١رقم 
  حقوق اإلنسان والالجئون  ٢٠رقم 
  عزيز ومحاية حقوق اإلنساناملؤسسات الوطنية لت  ١٩رقم 
  )١التنقيح (حقوق األقليات   ١٨رقم 

ـــــــــ
وميكن االطالع على مجيع .  مل تعد تصدر٨ ورقم ٥ ورقم ١صحائف الوقائع رقم   *

.www.ohchr.org: صحائف الوقائع يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت



52

53

  جلنة مناهضة التعذيب  ١٧رقم 
  )١التنقيح (اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ١٦رقم 
  )١التنقيح (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان : احلقوق املدنية والسياسية  ١٥رقم 
  اصرةأشكال الرق املع  ١٤رقم 
  القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان  ١٣رقم 
  جلنة القضاء على التمييز العنصري  ١٢رقم 
  )١التنقيح (حاالت اإلعدام بال حماكمة أو اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة   ١١رقم 
  )١التنقيح (حقوق الطفل   ١٠رقم 
  )١التنقيح (حقوق السكان األصليني   ٩رقم 
كاوى الفردية مبوجب معاهدات األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان    إجراءات الش   ٧رقم 

  )٢التنقيح (
  )٣التنقيح (حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي   ٦رقم 
  )١التنقيح (مكافحة التعذيب   ٤رقم 
  )١التنقيح (اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان   ٣رقم 
  ) ١التنقيح (اإلنسان الشرعة الدولية حلقوق   ٢رقم 

52 

  *صحائف الوقائع عن حقوق اإلنسان
  احلق يف املياه  ٣٥رقم 
   الكايف احلق يف الغذاء  ٣٤رقم 
  أسئلة يتكرر طرحها بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ٣٣رقم 
  حقوق اإلنسان، اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب   ٣٢رقم 
  احلق يف الصحة   ٣١رقم 
  ) ١التنقيح ( نظام معاهدات حقوق اإلنسان -األمم املتحدة   ٣٠رقم 
  اع عن حقوق اإلنسانمحاية حق الدف: املدافعون عن حقوق اإلنسان  ٢٩رقم 
  أثر أنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير مصريها  ٢٨رقم 
  سبعة عشر سؤاالً يتكرر طرحها بشأن املقررين اخلاصني لألمم املتحدة  ٢٧رقم 
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  ٢٦رقم 
  حاالت اإلخالء القسري وحقوق اإلنسان  ٢٥رقم 
  )١التنقيح (ية املعنية بالعمال املهاجرين وجلنتها االتفاقية الدول  ٢٤رقم 
  املمارسات التقليدية الضارة اليت تؤثر يف صحة النساء واألطفال  ٢٣رقم 
  االتفاقية واللجنة: التمييز ضد املرأة  ٢٢رقم 
  )١التنقيح (احلق يف السكن الالئق   ٢١رقم 
  حقوق اإلنسان والالجئون  ٢٠رقم 
  عزيز ومحاية حقوق اإلنساناملؤسسات الوطنية لت  ١٩رقم 
  )١التنقيح (حقوق األقليات   ١٨رقم 

ـــــــــ
وميكن االطالع على مجيع .  مل تعد تصدر٨ ورقم ٥ ورقم ١صحائف الوقائع رقم   *

.www.ohchr.org: صحائف الوقائع يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت



51

51

خبـالف  ( صـفحة  ٥٠هل عدد صفحات بالغك ال يتجاوز احلد األقصى البـالغ             
  ؟)رفقاتامل
 ٥ صفحة، هل أدرجت مـوجزا قـصريا ال يتجـاوز            ٢٠إذا كان بالغك يتجاوز       

  صفحات؟ 

  كيف تتصل هبيئات املعاهدات؟

  :للبالغات الفردية، توجه املراسالت واالستفسارات إىل العناوين التالية  
 Petitions and Inquiries Section   :العنوان الربيدي

Office of the High Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland  

  )ال سيما للمسائل العاجلة (9022 917 22 41 +   :الفاكس
petitions@ohchr.org   :الربيد اإللكتروين
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)  مطبوعـاً  ويفضل أن يكـون   ( بطريقة مقروءة    ، ومكتوباً هل قدمت بالغك خطياً     
  ؟وموقعاً

هل قدمت البيانات الشخصية األساسية مثل االسم واجلنسية وتاريخ امليالد والعنوان             
  الربيدي وعنوان الربيد اإللكتروين؟

اإلسبانية، اإلنكليزيـة، الروسـية،     (هل تقدم بالغك بإحدى لغات األمم املتحدة          
  ؟)الصينية، العربية، الفرنسية

؟ وهـل قـدمت، يف حـال    ) د(ع الوثائق املهمة لبالغـك هل قدمت نسخا من مجي   
(الضرورة، ترمجة إىل إحدى لغات األمم املتحدة

 ه

  ؟)ه
هل رتبت مجيع الوثائق حسب التاريخ ورقمتها بالتسلسل وأرفقـت هبـا وصـفا                

  موجزا؟ 
هل تتصرف بالنيابة عن شخص آخر؟ وهل حـصلت علـى إذن كـاف للقيـام                  

   تصرفك دون هذا اإلذن؟؟ أم هل يوجد ما يربر) و(بذلك
إذا كنت ال ترغب يف الكشف عن هويتك يف القرار النهائي، هل أوضحت ذلك يف                 

  البالغ؟
هل أشرت إىل أنواع اجلرب الذي تود احلصول عليه من الدولـة الطـرف يف حـال       

  خلصت اللجنة إىل وقوع انتهاك حلقوقك؟
لـزمين، مجيـع الوقـائع    هل تدعم شكواك بأدلة كافية؟ هل قدمت، وبالترتيـب ا      

  واملعلومات ذات الصلة اليت يستند إليها البالغ؟
هل أوضحت سبب اعتبارك أن الوقائع الواردة يف بالغك تشكل انتهاكا للمعاهـدة       

  املعنية؟ وهل تتوافق شكواك مع أحكام تلك املعاهدة؟

ـــــــــ
.تقدم نسخ فقط من الوثائق، ال األصول  )د (
.ال يلزم أن تكون الترمجة رمسية، وجيوز أن توجز الوثائق  )ه(
.ال يلزم تقدمي استمارة حمددة لذلك  )و(
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  املرفق اخلامس
  هيئات معاهدات األمم املتحدة البالغات الفردية إىلقائمة مرجعية لتقدمي 

  هل ذكرت الدولة الطرف اليت تقدم البالغ ضدها؟   
هل صدَّقَت الدولة اليت تقدم البالغ ضدها على املعاهدة املعنيـة؟ وهـل اعترفـت             

  باختصاص اللجنة بتلقي البالغات من األفراد والنظر فيها؟
  ؟)أم الشخص الذي تقدم الشكوى نيابة عنه(هل أنت ضحية االنتهاك املزعوم   
  ؟) أ(هل بالغك مقدم يف املهلة الزمنية احملددة مبوجب املعاهدة املعنية  

؟ وهـل ذكـرت بالتفـصيل       ) ب(هل استنفدت مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة        
اخلطوات املتخذة الستنفاد سبل االنتصاف احمللية املتاحة يف الدولة الطـرف الـيت             

   شكواك ضدها؟قدمت
هل قدمت معلومات عما إذا كانت دعواك قد قدمت إىل جهة أخرى من جهـات                 

  التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؟ 
هل تتعلق شكواك بأحداث وقعت بعد دخول آلية الشكاوى حيز النفـاذ بالنـسبة                

  ؟) ج(لدولتك

ـــــــــ
ينطبق ذلك على البالغات املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز                 )أ (

.العنصري وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
لية إذا كان املضي يف تلـك الـسبل         قد ال يكون لزاما عليكم استنفاد سبل االنتصاف احمل          )ب (

مطوال بشكل غري معقول، أو إذا كانت سبل االنتصاف غري فعالة على حنو واضح أو غـري          
.متاحة ألي سبب آخر

كقاعدة، ال تنظر اللجان يف الشكاوى املقدمة عن فترة قبل هذا التـاريخ، حيـث تعتـرب                  )ج (
ولكـن هنـاك    . اص الـزمين  شكواك من الناحية القانونية غري مقبولة من حيث االختص        

.استثناءات، مثال، إذا تسببت آثار احلدث موضع النظر يف انتهاك مستمر للمعاهدة
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  التاريخ والتوقيع -ثامناً

  :املكان/التاريخ
......................................................................................  

  :أو الضحية/توقيع صاحب البالغ و
......................................................................................  

  )يرجى إرسال النسخ فقط، ال األصول(ائمة الوثائق املرفقة ق -تاسعاً

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

يطلب من صاحب البالغ التأكد، قبل إرسال استمارة البالغ، من أن مجيع العناصر               
  .وسيسمح هذا بالنظر يف الدعوى على حنو أكثر سالسة. املطلوبة املذكورة أعاله مدرجة
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......................................................................................  
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......................................................................................  
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......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  
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و اللجنة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان والـشعوب،         ، أ احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    أو
  ؟)احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أو

     ال     نعم   
  :إذا كان األمر كذلك، فريجى تقدمي تفاصيل  

  _________________:ما هو نوع اإلجراء الذي اُتبع، أو اجلاري اتباعه  •
___________________________________________  

  __________________________:ما هي االدعاءات الذي قدمتها  •
___________________________________________

  ________________________________:مىت قدمت شكواك  •
___________________________________________

  _________________________):إن ُوجدت(ماذا كانت النتيجة   •
___________________________________________

). هائية، مثالً بالغك، والنتيجة الن  (إرفاق نسخ من الوثائق ذات الصلة       املرجو  : مالحظة مهمة 
 .وال ترسل الوثائق األصلية

  )اختياري(طلب اختاذ التدابري املؤقتة  -سابعاً

جيب أن تبني صراحة إن كنت ترغب يف أن تطلب اللجنة من الدولة املعنية اختـاذ                  
ويف هـذه   . للحيلولة دون إحلاق ضرر يتعذر تداركه بضحية االنتهاك املزعـوم         تدابري مؤقتة   

  : يلياحلالة، يرجى ما
وصف اخلطر الشخصي على الضحية؛  •
حتديد الضرر احملتمل الذي يتعذر تداركه؛  •
حمتمل يتعـذر   وقوع ضرر   ذكر ما ميكن أن تتخذه الدولة املعنية من تدابري لتفادي             •

  .تداركه، إن أمكن
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______________________________________:التواريخ  •
______________________________________:األماكن  •
____________________________:جراءالشخص الذي بدأ اإل  •
________________________:السلطة أو اهليئة اليت جرت خماطبتها  •
__________________):إن ُوجدت(اسم احملكمة اليت استمعت للقضية   •
  ___________________________):إن ُوجدت(النتيجة /احملصلة  •

___________________________________________  
وليس من الضروري استنفاد سبل االنتصاف احمللية إذا كان تطبيقها سيستغرق وقتاً              

وإذا مل  . إذا كانت غري متاحـة لك    ستفتقر إىل الفعاليـة، أو     طويالً دون مربر، أو إذا كانت       
ُتسَتنفَد سبل االنتصاف هلذه األسباب، أو ألي سبب آخر، فريجى شـرح هـذه األسـباب     

  __________________________________________ :بالتفصيل
________________________________________________  
________________________________________________  
________________________________________________  
________________________________________________  

من قبيل القرارات اإلدارية (إرفاق نسخ من مجيع الوثائق ذات الصلة يرجى : مالحظة مهمة
   .وال ترسل الوثائق األصلية). قرارات احملاكم  أو

   تقدمي الشكوى إىل إجراءات دولية أخرى-ادساًس

  الدويل التحقيقهل قُدمت املسألة نفسها للبحث يف إطار إجراء آخر من إجراءات              
مثل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أو جلنة مناهضة التعذيب أو غريها من            (الدولية؟  أو التسوية   

حلقوق اإلنسان؛ أو آليات إقليمية مثـل       اللجان اليت ترصد تنفيذ املعاهدات الدولية األساسية        
، حمكمة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان        أو   ،جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    
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حتديد القوات أو اجلهة أو اجلماعة التابعة للدولة أو املدعومة من الدولة، اليت             )و(
  :ء، إذا أمكن ذلكُيعتقد أهنا مسؤولة عن االختفا

إذا كان من املعتقد أن اجلناة عمالء للدولة، فريجى حتديد وذكر مـن هـم،               ' ١'
 -واملرجو توخي الدقة قدر اإلمكان      . والسبب وراء االعتقاد أهنم املسؤولون    

إن كانوا من اجليش، أو الشرطة، أو أشخاصاً بزي موحد أو بـزي مـدين،               
ينتمون إليها، ورتبهم ومهـامهم،      يف أجهزة األمن، والوحدة اليت       موظفني أو

  _____________________واهلويات اليت قدموها، وغري ذلك       
_______________________________________  

 كعمالء للدولة، فريجى حتديد وذكر اجلماعـة أو         هويتهمإذا تعذر حتديد    '٢'
 ذكر إن كان أفرادها قـد تـصرفوا         واملرجو. اجلهة اليت ُيعتقد أهنا املسؤولة    

أن السلطات  ويرجى تفسري سبب االعتقاد     . بإذن الدولة أو دعمها أو قبوهلا     
  ____: احلكومية أو أشخاصاً هلم صلة هبا قد يكونوا مسؤولني عن احلادث      

______________________________________  
______________________________________  

يرجى اإلشـارة إىل أي معلومـات       . تقدمي معلومات إضافية بشأن القضية      )ز(
  _____________________________: أخرى ذات صلة وقد تكون مفيدة  

________________________________________________  
________________________________________________  
________________________________________________  

  استنفاد سبل االنتصاف احمللية الفعالة املتاحة -خامساً

 اختذه الشخص املدعى أنه ضحية، أو اُتخذ بالنيابة عنه          املرجو وصف اإلجراء الذي     
ومن أمثلـة ذلـك،     .  املزعومة تيف الدولة املعنية من أجل احلصول على اجلرب عن االنتهاكا         

  :أو القانونية، مبا يف ذلك ما يلي/اإلجراءات اإلدارية و
________________________________:أنواع اجلرب امللتَمس  •
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اشرح كيفية اعتبارك أن الوقائع والظروف املبينة انتهكت احلقوق املنصوص عليهـا              •
وإذا كان البالغ يشري إىل أكثر من حكم واحد، فريجى وصف كـل             . يف االتفاقية 

.مسألة على حدة
إرفاق نـسخ مـن الوثـائق ذات الـصلة          و مالحظة أنه ُيوصى بشدة      املرج: مالحظة مهمة 

   .وال ترسل الوثائق األصلية. بادعاءاتك
  لشخص ما، فريجى إدراج املعلومات     إذا كان بالغك يشري إىل حالة اختفاء قسري         

  ):إذا أمكن ذلك(التالية يف إطار الوقائع 
  _________________:تاريخ االعتقال أو االختطاف أو االختفاء     )أ(
املرجـو  (املكان الذي حدث فيه االعتقال أو االختطـاف أو االختفـاء                )ب(

أي معلومـات أخـرى     ذكر الشارع واملدينة واملقاطعة و    ويرجى  . الدقة قدر اإلمكان   توخي
  __________________________________________؛ )صلة ذات

________________________________________________  
التاريخ الذي ُشوهد فيه الشخص آخر مرة، إذا كان خمتلفاً عـن تـاريخ                )ج(

، إذا ُشوهد يف السجن بعد مـرور أشـهر علـى            على سبيل املثال  (االعتقال أو االختطاف    
  _______________________________): االعتقال أو االختطاف األويل 

إذا كان خمتلفـاً عـن مكـان        (املكان الذي ُشوهد فيه الشخص آخر مرة          )د(
على سبيل املثال، إذا ُشوهد يف السجن بعد مـرور أشـهر علـى              . االعتقال أو االختطاف  

واملرجو ذكـر الـشارع    . ة قدر اإلمكان  ويرجى توخي الدق  ): االعتقال أو االختطاف األويل   
  ______________________: واملدينة واملقاطعة وأي معلومات أخرى ذات صلة    

________________________________________________  
  _______وصف كامل للطريقة اليت جرى هبا االختفاء، إذا أمكن ذلك؛        )ه(

________________________________________________  
________________________________________________  
________________________________________________  
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شخص ما، يرجى أيضاً تقدمي املعلومـات        ل إذا كان بالغك يشري إىل اختفاء قسري        
  ):اختياري(تالية عن الضحية، إن ُوجدت ال

_______________________أمساء أخرى ميكن أن يكون معروفاً هبا  •
_______________________أي نشاط آخر ذي صلة/الوظيفة/املهنة  •
_______________________اسم األب  •
________________________اسم األم  •
اخللفية العرقية، واالنتماء إىل شعب أصلي أو أقلية، واالنتماء الديين، والعـضوية يف               •

  ر ذلك مناسباًتماعية، إذا كان ذكجمموعة سياسية أو اج
_____________________________

جواز السفر، بطاقة اهلوية الوطنية، بطاقة الناخب، أو أي بطاقة هويـة       (وثيقة اهلوية     •
__________________)وطنية أخرى مناسبة

 عاماً من العمر وقت االختفاء؟١٨هل كان الشخص يبلغ أقل من   •

     ال      نعم   
______________ /  ______________األطفال/احلالة الزوجية  •

   ال    نعم    حامل؟ الضحيةهل 

  وإذا كانت الضحية حامالً، فريجى ذكر عدد أشهر احلمل وقت اختفائها إذا أمكن  

_________________________

  الوقائع املتعلقة بالبالغ واملواد املزعوم انتهاكها  -رابعاً

يرجى تقدمي تفاصيل، حسب التسلسل الزمين، عن وقـائع وظـروف االنتـهاكات               •
.لتك اخلاصة والنظر فيهااملزعومة، وإدراج مجيع املسائل اليت قد تكون مهمة لتقييم حا

.حدد مواد االتفاقية املزعوم انتهاكها، إذا أمكن ذلك  •
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إذا كنت تتصرف بعلم وموافقة الضحية، فُيرجى تقدمي إذن ذلك الشخص لك بأن               •
 أوتقدم هذه الشكوى؛

  ___:إذا مل يكن لديك اإلذن بذلك، فُيرجى شرح طبيعة عالقتك بالشخص املعين         •
وتقدمي تفاصيل بشأن ما يربر اعتبارك أن من         __________________
  :عنه املالئم تقدمي هذه الشكوى بالنيابة

___________________________________________
 القرار النهائي للجنة بشأن بالغك؟هل ترغب يف الكشف عن هويتك يف   •

     ال      نعم   

  معلومات عن الشخص املدعى أنه ضحية  -ثالثاً

إذا كانت هناك جمموعة أفراد يدعى أهنم ضحايا، فريجى تقدمي معلومات أساسية   
  .عن كل فرد منهم

  _______________________اسم العائلة  •
______________________االسم األول  •
_______________________نوع اجلنس  •
______________________ريخ امليالدتا  •
____________________مكان وبلد امليالد  •
______________املواطنة)/اجلنسيات(اجلنسية   •
  ________________________________عنوان اإلقامة املعتادة  •

___________________________________________
   :هل ترغب يف الكشف عن هوية الضحية يف القرار النهائي للجنة بشأن بالغك؟  •

     ال      نعم   
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  املرفق الرابع
حلماية مجيـع    استمارة منوذجية لتقدمي البالغات مبوجب االتفاقية الدولية      

  األشخاص من االختفاء القسري
 أال يتعـدى    وينبغي. يرجى تقدمي املعلومات ذات الصلة مقابل البنود الواردة أدناه          

  ).خبالف املرفقات( صفحة ٥٠البالغ 

  املعلومات املتعلقة بالدولة الطرف املعنية  -أوالً

اليت ُيزعم أهنا ارتكبت االنتهاك) البلد(اسم الدولة الطرف   •
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء يف اليت تكون طرفاً   •

  القسري
 من االتفاقية٣١اً للمادة وفققدمت اإلعالن تكون قد و  •

  املعلومات املتعلقة بصاحب البالغ  -ثانياً

_____________ :االسم األول •  ____________ :اسم العائلة  •
  _______________________________:عنوان اإلقامة املعتادة  •

__________________________________________
  ):إذا كان خمتلفاً عن العنوان احلايل(العنوان الربيدي ألغراض املراسالت السرية   •

__________________________________________  
__________________________________________

  ):جدإن ُو(عنوان الربيد اإللكتروين /رقم اهلاتف  •
_______________/________________  
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  :إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى توضيح ما يلي  
  .....................................................: نوع اإلجراءات املتخذة  •
..........................................: اهليئة أو اهليئات اليت ُرفع إليها األمر     •
...................................................................:التواريخ  •
...................................................................:األماكن  •
  .........................................................) إن ُوجدت (النتائج   •

...........................................................................
  . مجيع الوثائق ذات الصلةيرجى إرفاق نسخ من: مالحظة

  سبل اجلرب/الطلبات احملددة  -ثامناً

  .....:يرجى إيراد بيان مفصل لطلبات اجلرب احملددة املعروضة على اللجنة لدراستها         
......................................................................................  
......................................................................................  

  التاريخ واملكان والتوقيع  -تاسعاً

  ...............................................................: تاريخ البالغ  •
  .........................................................: البالغ مكان توقيع   •
  .........................: أو الشخص املدعى أنه ضحية   /توقيع صاحب البالغ و    •

  قائمة بالوثائق املرفقة  -عاشراً

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . يرجى إرسال النسخ فقط، ال األصول: مالحظة
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  . يرجى إرسال النسخ فقط، ال األصول: مالحظة
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..........................................: السلطة أو اهليئة اليت ُرفع إليها األمر     •
  ..............................): إن ُوجدت (اسم احملكمة اليت نظرت يف القضية      •

...........................................................................
...................................................................:التواريخ  •
...................................................................:األماكن  •
  ..........................: الشخص الذي بدأ اإلجراء أو سعى للتوصل إىل حل       •

...........................................................................
 القرار النهائي الصادر عن السلطة أو اهليئة أو احملكمة اليت ُرفـع  النقاط الرئيسية يف   •

  .................................................................: إليها األمر
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................

  :يف حالة عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، يرجى توضيح األسباب بالتفصيل  •
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................

يرجى إرفاق نسخ من مجيع الوثائق ذات الصلة، مبا يف ذلك نسخ مـن              : مالحظة  
 ملخـصات   دارية أو التشريعات احمللية املتصلة بالقضية أو      القرارات القضائية أو اإل   

اإلسبانية، اإلنكليزيـة،   (هلذه القرارات أو التشريعات بإحدى لغات عمل األمانة         
  ).الروسية، الفرنسية

  اإلجراءات الدولية األخرى  -سابعاً

ء يرجى بيان ما إذا كانت املسألة نفسها كانت أو ال تزال قيد البحث يف إطار إجرا  
  ؟آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

     ال     نعم   
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طبيعة االنتهاكات املزعومة  -خامساً

  :مي معلومات مفصلة تدعم الدعوى باألدلة، مبا يشمليرجى تقد  
وصف االنتهاكات املزعومة، مع حتديد حاالت الفعل أو التقصري الـيت أدت إىل               •

  ...............................................................: تقدمي البالغ
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  

  .......................................:بيان هوية مرتكيب االنتهاكات املزعومة     •
...........................................................................  
...........................................................................  

...................................................................:التواريخ  •
...................................................................:األماكن  •

ويف حالـة  . هاكها من االتفاقيـة يرجى، قدر اإلمكان، حتديد األحكام املزعوم انت        
  ....................... إشارة البالغ إىل أكثر من حكم، يرجى عرض كل مسألة على حدة      

......................................................................................  

......................................................................................

  اخلطوات املتخذة الستنفاد سبل االنتصاف احمللية -سادساً

يرجى بيان اإلجراءات اليت اختذت الستنفاد سبل االنتصاف احمللية يف الدولة الطرف              
ة للحقوق احملمية مبوجـب االتفاقيـة، مثـل حمـاوالت       اليت وقعت فيها االنتهاكات املزعوم    

فأي شكوى ُتعرض على اللجنة ينبغي أن تكون قد         . االنتصاف بالوسائل القانونية أو اإلدارية    
  . عرضت أوال على احملاكم والسلطات الوطنية للنظر فيها

  :ويرجى بصفة خاصة بيان ما يلي  
نه ضحية الستنفاد سبل االنتصاف     أنواع اإلجراءات اليت اختذها الشخص املدعى أ        •

  ............................................: احمللية، مثل قرارات احملاكم احمللية 
...........................................................................  
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  ................................: اسم العائلة  •
  ...............................:االسم األول  •
  ..........................................................: تاريخ وحمل امليالد  •
  ............................: املواطنة/اجلنسية  •
  ................................: نوع اجلنس  •
يرجى، إذا اعتربمت ذلك مالئما، بيان ما إذا كان الشخص املدعى أنه ضحية لديه                •

  :إعاقة، وبيان طبيعة هذه اإلعاقة
...........................................................................  

إذا مل تتوفر أي من     (أي بيانات هامة أخرى تتعلق بتحديد هوية الشخص املذكور            •
  ......................................................): لبيانات الواردة أعاله ا

...........................................................................  
..............................................................: العنوان احلايل  •
  ..): إذا كان خمتلفاً عن العنوان احلايل    (العنوان الربيدي ألغراض املراسالت السرية     •

...........................................................................
.....................................):إن ُوجد  (رقم اهلاتف الثابت أو احملمول     •
..........................................): إن ُوجد (عنوان الربيد اإللكتروين    •
....................................................): إن ُوجد (رقم الفاكس   •

عة من األشخاص يّدعون أهنم ضـحايا، يرجـى تقـدمي           إذا تعلق البالغ مبجمو     
.املعلومات األساسية عن كل فرد منهم، وفقاً لبنود القائمة الواردة أعاله

  املعلومات املتعلقة بالدولة الطرف املعنية  -ثالثاً

  .............................................................): البلد (اسم الدولة الطرف 

  موضوع البالغ  -رابعاً
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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  املرفق الثالث
التفاقية  استمارة منوذجية لتقدمي البالغات مبوجب الربوتوكول االختياري      

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  معلومات عن صاحب البالغ  -أوالً

  ................................................................: اسم العائلة  •
  ...............................................................:االسم األول  •
  ..........................................................: تاريخ وحمل امليالد  •
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...........................................................................  

  ..............................................................: العنوان احلايل  •
...........................................................................  
...........................................................................

  ..): إذا كان خمتلفاً عن العنوان احلايل    (العنوان الربيدي ألغراض املراسالت السرية     •
...........................................................................  

.....................................):إن ُوجد  (رقم اهلاتف الثابت أو احملمول     •
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....................................................): إن ُوجد (رقم الفاكس   •
إذا كان البالغ مقدماً بالنيابة عن الشخص املدعى أنه ضحية، يرجى تقدمي ما يثبت                •

  :موافقة هذا الشخص أو توضيح األسباب اليت تربر تقدمي البالغ دون موافقته
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................
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  اإلجراءات الدولية األخرى -سادساً

هل كانت املسألة نفسها، أو ال تزال، قيد البحث يف إطار إجراء آخر من إجراءات                 
  التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؟
     ال     نعم   

  : توضيح ما يليإذا كان اجلواب بنعم، يرجى  
  ............................................................: نوع اإلجراءات  •
  ...................................................................:التواريخ  •
  ...................................................................:األماكن  •
  ........................................................): إن وجدت (النتائج   •

  .ترفق بالبالغ نسخ من مجيع الوثائق ذات الصلة: يرجى مالحظة ما يلي  

  الكشف عن األمساء  -سابعاً

هل توافقون على الكشف عن أمسائكم للدولة الطرف يف حالة تسجيل بالغكـم               
 ٦٩ من املـادة     ١ من الربوتوكول االختياري والفقرة      ٦ من املادة    ١فقرة   لل لدى اللجنة وفقاً  

  من النظام الداخلي للجنة؟ 
     ال     نعم   

  التاريخ والتوقيع  -ثامناً

  ........................................................................: املكان/التاريخ
  ...................................: أو الشخص املدعى أنه ضحية   /توقيع صاحب البالغ و  

  )صوليرجى إرسال النسخ فقط، ال األ(قائمة الوثائق املرفقة   -تاسعاً

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  
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  .................................:نتهاكات املزعومة واجلناة املزعومني   وصف اال  •
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  

  ...................................................................:التواريخ  •
  ...................................................................:األماكن  •
. األحكام املزعوم انتهاكها من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             •

  ....وإذا كان البالغ يشري إىل أكثر من حكم، يرجى وصف كل مسألة على حدة
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  

  بل االنتصاف احملليةاخلطوات املتخذة الستنفاد س -خامساً

يرجى وصف اإلجراءات املتخذة الستنفاد سبل االنتصاف احمللية؛ مثالً، حمـاوالت             
  :احلصول على سبل انتصاف قانونية أو إدارية أو تشريعية أو سياساتية أو براجمية، مبا يشمل

  ...................................................: أنواع االنتصاف املطلوب   •
  ...................................................................:التواريخ  •
  ...................................................................:األماكن  •
  ..................................................: الشخص الذي بدأ اإلجراء   •
  .................................: السلطة أو اهليئة املوجه إليها طلب االنتصاف      •
  ....................................):إن ُوجد  (اسم احملكمة اليت تنظر الدعوى    •
إذا مل تستنفدوا سبل االنتصاف احمللية ألن تنفيذها يستغرق فترة أطول مما ينبغـي                •

ألهنا غري فعالة أو ألهنا غري متاحة لكم أو ألي سبب آخر، يرجى بيان األسباب                أو
  ..................................................................: بالتفصيل

...........................................................................  

...........................................................................  
  .ترفق بالبالغ نسخ من مجيع الوثائق ذات الصلة: يرجى مالحظة ما يلي  
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  )إذا كانت غري صاحب البالغ(معلومات عن الشخص املدعى أنه ضحية   -ثانياً

  ................................: اسم العائلة  •
  ...............................:االسم األول  •
  ..........................................................: تاريخ وحمل امليالد  •
  ............................: املواطنة/اجلنسية  •
  .....................................):إن وجد (بطاقة اهلوية   /قم جواز السفرر  •
  ................................: نوع اجلنس  •
  .....................................................: األطفال /الوضع العائلي  •
  ......................................:املهنة  •
  ...................): عند األمهية (األصل اإلثين، االنتماء الديين، الفئة االجتماعية       •
  ..............................................................: العنوان احلايل  •

...........................................................................  

...........................................................................  
  ..): إذا كان خمتلفاً عن العنوان احلايل    (العنوان الربيدي ألغراض املراسالت السرية     •

...........................................................................  

...........................................................................  
  ..........................................: عنوان الربيد اإللكتروين /رقم اهلاتف  •

  معلومات عن الدولة الطرف املعنية  -ثالثاً

  ..................................................): البلد (اسم الدولة الطرف   •

  )االنتهاكات املزعومة(وقائع الشكوى   -رابعاً

يرجى تقدمي معلومات مفصلة، بالترتيب الزمين، عن وقائع وظروف االنتـهاكات             
  : املزعومة، مبا يشمل
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  املرفق الثاين

الربوتوكول االختياري التفاقية    استمارة منوذجية لتقدمي البالغات مبوجب    
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  معلومات عن صاحب البالغ  -أوالً

  .................................: اسم العائلة  •
  ...............................:االسم األول  •
  ..........................................................: تاريخ وحمل امليالد  •
  ..............................املواطنة /اجلنسية  •
  ......................................):إن وجد  (بطاقة اهلوية  / السفر جوازرقم   •
  ................................: نوع اجلنس  •
  .....................................................: األطفال / العائليالوضع  •
  ......................................:املهنة  •
  ...................: )عند األمهية ( اإلثين، االنتماء الديين، الفئة االجتماعية    األصل   •
  ..............................................................:  احلايلالعنوان   •

...........................................................................  
  .............): إذا اختلف عن العنوان احلايل (  الربيدي للمراسالت السرية  العنوان   •

...........................................................................  

...........................................................................  
  ..........................................: عنوان الربيد اإللكتروين /رقم اهلاتف  •
  ..................................:  ما إذا كنتم تقدمون البالغ بوصفكم     اذكروا  •

إذا كان هناك جمموعة من األشخاص املـدعى أهنـم       . الشخص املدعى أنه ضحية     
  .ضحايا، يرجى تقدمي املعلومات األساسية عن كل فرد منهم

يرجى تقدمي أدلة تبني موافقة     . لنيابة عن الشخص املدعى أنه ضحية     البالغ مقدم با    
  .الضحية أو أسباب تقدمي البالغ بدون هذه املوافقة
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يرجى تقدمي أدلة تبني موافقة     . لنيابة عن الشخص املدعى أنه ضحية     البالغ مقدم با    
  .الضحية أو أسباب تقدمي البالغ بدون هذه املوافقة
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  )ترفق بشكواكم النسخ، ال األصول(الوثائق الداعمة   -خامساً

ص آخر وال تربرون    إذا كنتم تقدمون الشكوى نيابة عن شخ      (إذن خطي بالتصرف      •
  ؛)عدم وجود إذن حمدد

من املفيد أيضاً تقدمي نسخة من      (قرارات احملاكم والسلطات احمللية بشأن مطالبتكم         •
  ؛)التشريع الوطين ذي الصلة

الشكاوى املقدمة والقرارات الصادرة يف إطار أي إجراء آخـر مـن إجـراءات                •
  ؛التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

 أو أدلة داعمة أخرى توجد حبوزتكم وتؤيد الوصف الذي أوردمتـوه يف        أية وثائق   •
أو حجتكم بأن الوقائع املوصوفة هي مبثابـة        /اجلزء الرابع بشأن وقائع مطالبتكم و     

  ؛انتهاك حلقوقكم
إذا مل ترفقوا هذه املعلومات ولزم طلبها منكم حتديدا، أو إذا مل تكن الوثائق املرفقـة                  

  .، فقد يتأخر النظر يف شكواكم)إلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الفرنسية،ا(بلغات عمل األمانة 
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وا سبل االنتصاف هذه ألن تنفيذها يستغرق فترة أطول مما ينبغي أو ألهنا             دإذا مل تستنف    
  .........: خر، يرجى بيان األسباب بالتفصيل        غري فعالة أو ألهنا غري متاحة لكم أو ألي سبب آ             

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  

الدويل هل قدمتم املسألة ذاهتا للنظر فيها يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق                
مثالً جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، أو احملكمة األوروبية حلقـوق   (أو التسوية الدولية    

    ال    نعم  ؟)فريقية حلقوق اإلنسان والشعوباإلنسان، أو اللجنة األ

إذا فعلتم ذلك، يرجى بيان تفاصيل اإلجراءات الـيت اتبعـت أو املتبعـة حاليـاً،                  
  .............................................: م هبا وأوقاهتا ونتائجها   واملطالبات اليت تقدمت 

......................................................................................  

......................................................................................  

  وقائع الشكوى  -رابعاً

واذكروا مجيع  . أوردوا حبسب الترتيب الزمين وقائع وظروف االنتهاكات املزعومة         
يرجى أن تبينـوا ملـاذا      . املسائل اليت قد تكون ذات صلة بتقييم دعواكم بالذات والنظر فيها          

  ..........................كاً حلقوقكم ارد وصفها تشكل انتها   تعتربون الوقائع والظروف الو 
......................................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  

  ....................................................................: توقيع مقدم البالغ 
ولكم أن تـستخدموا مـا      . تشري الفراغات ببساطة إىل مكان الرد املطلوب منكم       [  

  .]حتتاجون إليه من حّيز إليراد ردودكم
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لك الـشخص  إذا كنتم تتصرفون مبعرفة وموافقة ذلك الشخص، يرجى تقدمي إذن ذ       
  ..............................................................: لكم بتقدمي هذه الشكوى

  أو
  ......: بيعة عالقتكم بذلك الشخص   توضيح ط إذا مل يكن لديكم إذن بذلك، يرجى      

......................................................................................  

اسب تقدمي هذه الـشكوى     ويرجى أن تذكروا بالتفصيل ما جيعلكم تعتربون أنه من املن           
  ..................................................................................  :نيابة عنه

............................................................................................  

............................................................................................  

  املواد املنتهكة/الدولة املعنية  -ثانياً

يف حالة الشكاوى املقدمـة     (اسم الدولة اليت تكون طرفاً يف الربوتوكول االختياري           
يف حالة الشكاوى املقدمـة  (أو اليت أصدرت إعالناً ذا صلة     ) حبقوق اإلنسان إىل اللجنة املعنية    

  ...........................): ء على التمييز العنصري   التعذيب أو جلنة القضا   مناهضة   إىل جلنة  

  ....................................: املواد املزعوم انتهاكها من العهد أو االتفاقية     

  تقدمي طلبات يف إطار إجراءات دولية أخرى/استنفاد سبل االنتصاف احمللية  -ثالثاً

اخلطوات املتخذة من قبل األشخاص املدعى أهنم ضحايا أو نيابة عنهم للحـصول               
اذكروا بالتفصيل اإلجراءات اليت جلأمت إليها،      . على اجلرب عن االنتهاك املزعوم يف الدولة املعنية       

 تقـدمتم هبـا   مبا فيها اللجوء إىل احملاكم وغيـرها مـن السلطـات العامة، واملطالبات اليت        
  ......................................................................:  ونتائجها وأوقاهتا

......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  
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  املرفق األول
جب الربوتوكول االختياري امللحق    استمارة منوذجية لتقدمي البالغات مبو    

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب         
  واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  .......................:يرجى ذكر اإلجراء الذي حتتجون به من اإلجراءات املذكورة أعاله
......................................................................................  

  ...............................................................................:التاريخ

  لشكوىمعلومات عن صاحب ا  -أوالً

  ......................................:االسم األول  ..................:اسم العائلة
  ...............................: تاريخ وحمل امليالد  ......................:اجلنسية

  ................................................:نوان للمراسالت بشأن هذه الشكوىالع
......................................................................................  
......................................................................................  

  :يقدم هذه الشكوى
    بالنيابة عن شخص آخر    : بامسه شخصياً

إذا كانت الشكوى مقدمة بالنيابة عن شخص آخر، يرجى إيراد البيانات التالية عن               
  :ذلك الشخص

  : .....................................السم األولا  ..................:ائلةاسم الع
  ................................:تاريخ وحمل امليالد  ......................:اجلنسية
  ................................................................:  أو املكان احلايل العنوان

......................................................................................  

......................................................................................  
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وميكن تقدمي الشكاوى نيابة عن الشخص املدعى أنه ضحية دون احلصول على هذه            
 خيدم مصاحل    ذلك اللجنة أن تعترب  تصرفه و يربر صاحب الشكوى    ، بشرط أن     الصرحية وافقةامل

الذي تقدم الشكوى نيابة عنه،     والشخص املدعى أنه ضحية     وإذا أمكن، يبلغ    . الطفل الفضلى 
. نضجهومستوى بالشكوى وتوىل آراء هذا الشخص االعتبار الواجب حسب سنه 

التسوية  وجيب أن تتم  . لودية يف الشكاوى املقدمة إليها    للجنة تيسري التسويات ا   جيوز  و  
بروتوكوليها االختيـاريني    أو/الودية على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية و         

. ولن تقبل اللجنة أي تسوية ودية ال تتم على أساس احترام هذه االلتزامات. املوضوعيني

  مؤشرات إضافية

. الختياري مهلة زمنية لتقدمي الرسائل األوىل اخلاصة بالشكاوى       حيدد الربوتوكول ا    
فالشكوى جيب تقدميها يف غضون سنة واحدة من استنفاد سبل االنتـصاف احملليـة، إال يف                

  . ذلك استحالةاحلاالت اليت يستطيع فيها صاحب الشكوى إثبات 
 بالفعـل، جنـة  قد حبثتـها الل نفسها الشكوى غري مقبولة إذا كانت املسألة     وتعترب    

 إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية         أو ال تزال قيد البحث يف إطار      كانت   أو
  .الدولية

أو الشخص املدعى أنه    /وصاحب الشكوى   وجيوز أن تقرر اللجنة توجيه دعوة إىل          
ل ضحية وكذلك ممثلي الدولة الطرف املعنية لكي يقدموا، شخصيا أو عرب الفيديو أو التـداو              

عن بعد، مزيداً من اإليضاحات أو يردوا على أسئلة عن األسس املوضوعية للدعوى، بـشرط   
. وتكون أي جلـسة اسـتماع مغلقـة   . دم مصاحل الطفل الفضلى ذلك خي أن ترى اللجنة أن     

ُتعقد جلسات االستماع إىل األشخاص املدعى أهنم ضحايا يف حضور ممثلي الدولة إال إذا               وال
وتـضمن  . الفـضلى الطفل  ورأت اللجنة أن هذا خيدم مصاحل       ذلك   األشخاصهؤالء  طلب  

اللجنة اتباع إجراءات تراعي خصوصيات األطفال يف جلسات االسـتماع إىل األشـخاص             
  . وتكفل إيالء االعتبار الواجب آلرائهم حسب سنهم ومستوى نضجهم،املدعى أهنم ضحايا
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ل املتعلق بـإجراء    اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف        -طاء
  )٢٧(تقدمي البالغات

، ١٩٨٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠تفرض اتفاقية حقوق الطفل، اليت اعُتمدت يف          
وااللتزامات املوضـوعية منـصوص     . التزامات على الدول األطراف بأن حتترم حقوق الطفل       

تياري املتعلق   االخ ا، وكذلك يف بروتوكوهل   )٤١-١املواد  (اجلزء األول من االتفاقية     عليها يف   
 االختياري املتعلـق    اببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبروتوكوهل         

مبوجـب  آلية الشكاوى اخلاصـة باالتفاقيـة   تنشأ  و. زعات املسلحة انراك األطفال يف امل   تشاب
ـ ١٩الربوتوكول االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، الذي اعُتمـد يف            /انون األول ك

لدول األطـراف يف االتفاقيـة وبروتوكوليهـا        يتاح ل وهو معاهدة مستقلة    . ٢٠١١ديسمرب  
وتعترف الدول اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكـول        .  االنضمام إليها  االختياريني املوضوعيني 

 ١٨ وهي فريق من     -االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغات باختصاص جلنة حقوق الطفل          
تلقي شكاوى من أشخاص خاضعني لواليتـها       ب -رياً مستقالً جيتمع ثالث مرات يف السنة        خب

االتفاقيـة وبروتوكوليهـا االختيـاريني      املـشمولة ب  انتهاكات حلقوقهم   وقوع  يدعون فيها   
، اعتمدت اللجنة النظام الداخلي املقرر تطبيقه       ٢٠١٣يناير  /ويف كانون الثاين  . )٢٨(املوضوعيني

  . قدمة مبوجب الربوتوكول االختياريعلى الشكاوى امل
 أفراد أو جمموعات من األفراد يدعون أهنـم ضـحايا         الشكاوى من   جيوز أن تقدم    و  

أهليتهم أو بروتوكوليها االختياريني املوضوعيني، بصرف النظر عما إذا كانت          /التفاقية و اانتهاك  
 وميكن أيضاً أن يقدم الشكوى      .القانونية معترفاً هبا يف الدولة الطرف اليت توجه الشكوى ضدها         

 املعّين أو أشخاص آخرون يتصرفون نيابة عن املدعى أهنم ضحايا، وذلك مبوافقة صـرحية               مممثله
هناك قلق من أن التمثيل، على الرغم من موافقـة          إذا كان   وطبقاً للنظام الداخلي للجنة،     . منهم

أن تطلـب معلومـات     لجنـة   فيجوز ل الضحية، قد يكون نامجاً عن ضغط أو إغراء غري سليم،           
شكوى نيابة عن الشخص املدعى     الن أن تقدمي    ، تبيِّ أطراف ثالثة وثائق إضافية، مبا يف ذلك من        أو

  .أنه ضحية غري ناجم عن ضغط أو إغراء غري سليم وأنه خيدم مصاحل الطفل الفضلى
ـــــــــ

مل يدخل الربوتوكول االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغات حيز النفاذ حىت وقت كتابة )٢٧(
.هذه الصحيفة

موقع اللجنة على شـبكة     انظر  حقوق الطفل،   لالطالع على مزيد من املعلومات عن جلنة        )٢٨(
 علـى املوقـع     لعاطُّ( http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm: اإلنترنت

).٢٠١٣مارس / آذار٢٨ يف
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وميكن تقدمي الشكاوى نيابة عن الشخص املدعى أنه ضحية دون احلصول على هذه            
 خيدم مصاحل    ذلك اللجنة أن تعترب  تصرفه و يربر صاحب الشكوى    ، بشرط أن     الصرحية وافقةامل

الذي تقدم الشكوى نيابة عنه،     والشخص املدعى أنه ضحية     وإذا أمكن، يبلغ    . الطفل الفضلى 
. نضجهومستوى بالشكوى وتوىل آراء هذا الشخص االعتبار الواجب حسب سنه 

التسوية  وجيب أن تتم  . لودية يف الشكاوى املقدمة إليها    للجنة تيسري التسويات ا   جيوز  و  
بروتوكوليها االختيـاريني    أو/الودية على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية و         

. ولن تقبل اللجنة أي تسوية ودية ال تتم على أساس احترام هذه االلتزامات. املوضوعيني

  مؤشرات إضافية

. الختياري مهلة زمنية لتقدمي الرسائل األوىل اخلاصة بالشكاوى       حيدد الربوتوكول ا    
فالشكوى جيب تقدميها يف غضون سنة واحدة من استنفاد سبل االنتـصاف احملليـة، إال يف                

  . ذلك استحالةاحلاالت اليت يستطيع فيها صاحب الشكوى إثبات 
 بالفعـل، جنـة  قد حبثتـها الل نفسها الشكوى غري مقبولة إذا كانت املسألة     وتعترب    

 إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية         أو ال تزال قيد البحث يف إطار      كانت   أو
  .الدولية

أو الشخص املدعى أنه    /وصاحب الشكوى   وجيوز أن تقرر اللجنة توجيه دعوة إىل          
ل ضحية وكذلك ممثلي الدولة الطرف املعنية لكي يقدموا، شخصيا أو عرب الفيديو أو التـداو              

عن بعد، مزيداً من اإليضاحات أو يردوا على أسئلة عن األسس املوضوعية للدعوى، بـشرط   
. وتكون أي جلـسة اسـتماع مغلقـة   . دم مصاحل الطفل الفضلى ذلك خي أن ترى اللجنة أن     

ُتعقد جلسات االستماع إىل األشخاص املدعى أهنم ضحايا يف حضور ممثلي الدولة إال إذا               وال
وتـضمن  . الفـضلى الطفل  ورأت اللجنة أن هذا خيدم مصاحل       ذلك   األشخاصهؤالء  طلب  

اللجنة اتباع إجراءات تراعي خصوصيات األطفال يف جلسات االسـتماع إىل األشـخاص             
  . وتكفل إيالء االعتبار الواجب آلرائهم حسب سنهم ومستوى نضجهم،املدعى أهنم ضحايا
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ل املتعلق بـإجراء    اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف        -طاء
  )٢٧(تقدمي البالغات

، ١٩٨٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠تفرض اتفاقية حقوق الطفل، اليت اعُتمدت يف          
وااللتزامات املوضـوعية منـصوص     . التزامات على الدول األطراف بأن حتترم حقوق الطفل       

تياري املتعلق   االخ ا، وكذلك يف بروتوكوهل   )٤١-١املواد  (اجلزء األول من االتفاقية     عليها يف   
 االختياري املتعلـق    اببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبروتوكوهل         

مبوجـب  آلية الشكاوى اخلاصـة باالتفاقيـة   تنشأ  و. زعات املسلحة انراك األطفال يف امل   تشاب
ـ ١٩الربوتوكول االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، الذي اعُتمـد يف            /انون األول ك

لدول األطـراف يف االتفاقيـة وبروتوكوليهـا        يتاح ل وهو معاهدة مستقلة    . ٢٠١١ديسمرب  
وتعترف الدول اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكـول        .  االنضمام إليها  االختياريني املوضوعيني 

 ١٨ وهي فريق من     -االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغات باختصاص جلنة حقوق الطفل          
تلقي شكاوى من أشخاص خاضعني لواليتـها       ب -رياً مستقالً جيتمع ثالث مرات يف السنة        خب

االتفاقيـة وبروتوكوليهـا االختيـاريني      املـشمولة ب  انتهاكات حلقوقهم   وقوع  يدعون فيها   
، اعتمدت اللجنة النظام الداخلي املقرر تطبيقه       ٢٠١٣يناير  /ويف كانون الثاين  . )٢٨(املوضوعيني

  . قدمة مبوجب الربوتوكول االختياريعلى الشكاوى امل
 أفراد أو جمموعات من األفراد يدعون أهنـم ضـحايا         الشكاوى من   جيوز أن تقدم    و  

أهليتهم أو بروتوكوليها االختياريني املوضوعيني، بصرف النظر عما إذا كانت          /التفاقية و اانتهاك  
 وميكن أيضاً أن يقدم الشكوى      .القانونية معترفاً هبا يف الدولة الطرف اليت توجه الشكوى ضدها         

 املعّين أو أشخاص آخرون يتصرفون نيابة عن املدعى أهنم ضحايا، وذلك مبوافقة صـرحية               مممثله
هناك قلق من أن التمثيل، على الرغم من موافقـة          إذا كان   وطبقاً للنظام الداخلي للجنة،     . منهم

أن تطلـب معلومـات     لجنـة   فيجوز ل الضحية، قد يكون نامجاً عن ضغط أو إغراء غري سليم،           
شكوى نيابة عن الشخص املدعى     الن أن تقدمي    ، تبيِّ أطراف ثالثة وثائق إضافية، مبا يف ذلك من        أو

  .أنه ضحية غري ناجم عن ضغط أو إغراء غري سليم وأنه خيدم مصاحل الطفل الفضلى
ـــــــــ

مل يدخل الربوتوكول االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغات حيز النفاذ حىت وقت كتابة )٢٧(
.هذه الصحيفة

موقع اللجنة على شـبكة     انظر  حقوق الطفل،   لالطالع على مزيد من املعلومات عن جلنة        )٢٨(
 علـى املوقـع     لعاطُّ( http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm: اإلنترنت

).٢٠١٣مارس / آذار٢٨ يف
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ويقضي الربوتوكول االختياري بأن تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لـضمان             
 األفراد اخلاضعون لواليتها ألي شكل من أشكال سوء املعاملة أو التخويف نتيجة             أال يتعرض 

وإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة بأن      . للتواصل مع اللجنة يف سياق الشكاوى املقدمة إليها       
الدولة الطرف مل متتثل هلذا االلتزام، فقد تطلب منها تقدمي إيضاحات واختاذ التدابري الالزمـة               

  .ذه احلالةإلهناء ه
شكوى إذا كـانت ال تكشف     ال، أن ترفض النظـر يف      إذا لزم األمر  وجيوز للجنة،     

عن تعرض صاحبها لضرر واضح، إال إذا اعتربت اللجنة أن الشكوى تثري مسألة جديـة ذات           
. أمهية عامة

  مؤشرات إضافية

 ب تقدمي فيج. حيدد الربوتوكول االختياري مهلة زمنية لتقدمي الشكاوى إىل اللجنة          
الشكوى يف غضون سنة واحدة من استنفاد سبل االنتصاف احملليـة، إال يف احلـاالت الـيت                 

  .تقدمي الشكوى يف غضون هذه املهلةاستحالة يستطيع فيها صاحب الشكوى إثبات 
شكوى وقبل التوصـل إىل اسـتنتاج بـشأن األسـس           الأي وقت بعد تلقي     ويف    

ا ميكن أن يساعد يف حبث الدعوى من الوثـائق ذات           املوضوعية، ميكن أن ترجع اللجنة إىل م      
 ،ن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهتـا         عالصلة الصادرة   

أن تتـيح اللجنـة     على   اإلقليمية حلقوق اإلنسان،     اهليئات هاواملنظمات الدولية األخرى مبا في    
  .على هذه الوثائقفرصة للتعليق ولصاحب الشكوى للدولة الطرف 

وعند حبث الشكاوى، تنظر اللجنة يف مدى معقولية اخلطوات اليت اختـذهتا الدولـة                
تضع اللجنـة يف    يف هذا السياق،    و. الطرف فيما يتعلق بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد        

  .هلدفلتحقيق هذا ااعتبارها أن الدولة الطرف ميكن أن تعتمد طائفة من التدابري السياساتية 
وجيوز أن تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقاريرها الدوريـة بـشأن                 

اسـتجابة آلراء اللجنـة أو توصـياهتا        تتخـذه   التنفيذ العام للعهد معلومات عن أي إجراء        
  .)٢٦(اتفاقاهتا املتعلقة بالتسوية الودية أو

ـــــــــ
. من العهد١٧ و١٦تقدم التقارير مبوجب املادتني )٢٦(
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اء مبوجب الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           اإلجر  -حاء
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

يفرض العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي اعُتمد            
، التزامات على الدول األطراف بأن تتخذ مبفردها وعن         ١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف  

ساعدة والتعاون الدوليني، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات             طريق امل 
آليـة  تنشأ  و.  بشكل تدرجيي  لتحقيق اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

 كـانون   ١٠ االختيـاري الـذي اعُتمـد يف         هبروتوكولمبوجب  الشكاوى اخلاصة بالعهد    
 . االنضمام إليها  لدول األطراف يف العهد   يتاح ل و معاهدة مستقلة    وه. ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

املعنيـة  لجنـة   الوتعترف الدول اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكول االختياري باختـصاص           
 خبرياً مستقالً جيتمع مرتني يف      ١٨ وهي فريق من     -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ب

 انتـهاكات   وقـوع ص خاضعني لواليتها يدعون فيهـا       شكاوى من أشخا  التلقي  ب -السنة  
املقرر   املؤقت ، اعتمدت اللجنة النظام الداخلي    ٢٠١٢ويف عام   . )٢٥(العهداملشمولة ب حلقوقهم  

.الربوتوكول االختيارييف إطار تطبيقه على الشكاوى املقدمة 
لـشكاوى  لتيسري التسويات الودية    جيوز للجنة   مبوجب الربوتوكول االختياري،    و  

املقدمة إليها، يف أي مرحلة من مراحل اإلجراء وقبل التوصل إىل قرار هنائي بـشأن األسـس      
وجيوز . ويف إطار من السرية   إجراء التسوية الودية على أساس موافقة الطرفني        ويتم  . املوضوعية

أو أن أي طرف مـن      غري قابلة للحل،    للجنة إهناء تيسريها لإلجراء إذا خلصت إىل أن املسألة          
رفني ال يوافق على األخذ به أو يقرر وقفه أو ال يبدي اإلرادة الالزمة للتوصل إىل تـسوية                  الط

وعنـدما يوافـق الطرفـان      . ودية على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليها يف العهـد         
. إليـه مت التوصـل  على تسوية ودية، تعتمد اللجنة قراراً تبني فيه الوقائع واحلل الذي        صراحة

احلاالت، جيب أن تكون التسوية الودية قائمة على احترام االلتزامـات املنـصوص             مجيع   ويف
وإذا مل يتم التوصل إىل تسوية ودية، تواصل اللجنة حبث الـشكوى وفقـاً              . عليها يف العهد  

.لإلجراء االعتيادي
ـــــــــ

حلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ااملعنية ب لجنة  اللالطالع على مزيد من املعلومات عن       )٢٥(
 الصادرة عن مفوضية حقوق اإلنسان، أو موقـع         ١٦صحيفة الوقائع رقم    والثقافية، انظر   

:اللجنة على شبكة اإلنترنت
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm )٢٨ علــى املوقــع يف اطُّلــع 

).٢٠١٣مارس /آذار
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ويقضي الربوتوكول االختياري بأن تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لـضمان             
 األفراد اخلاضعون لواليتها ألي شكل من أشكال سوء املعاملة أو التخويف نتيجة             أال يتعرض 

وإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة بأن      . للتواصل مع اللجنة يف سياق الشكاوى املقدمة إليها       
الدولة الطرف مل متتثل هلذا االلتزام، فقد تطلب منها تقدمي إيضاحات واختاذ التدابري الالزمـة               

  .ذه احلالةإلهناء ه
شكوى إذا كـانت ال تكشف     ال، أن ترفض النظـر يف      إذا لزم األمر  وجيوز للجنة،     

عن تعرض صاحبها لضرر واضح، إال إذا اعتربت اللجنة أن الشكوى تثري مسألة جديـة ذات           
. أمهية عامة

  مؤشرات إضافية

 ب تقدمي فيج. حيدد الربوتوكول االختياري مهلة زمنية لتقدمي الشكاوى إىل اللجنة          
الشكوى يف غضون سنة واحدة من استنفاد سبل االنتصاف احملليـة، إال يف احلـاالت الـيت                 

  .تقدمي الشكوى يف غضون هذه املهلةاستحالة يستطيع فيها صاحب الشكوى إثبات 
شكوى وقبل التوصـل إىل اسـتنتاج بـشأن األسـس           الأي وقت بعد تلقي     ويف    

ا ميكن أن يساعد يف حبث الدعوى من الوثـائق ذات           املوضوعية، ميكن أن ترجع اللجنة إىل م      
 ،ن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهتـا         عالصلة الصادرة   

أن تتـيح اللجنـة     على   اإلقليمية حلقوق اإلنسان،     اهليئات هاواملنظمات الدولية األخرى مبا في    
  .على هذه الوثائقفرصة للتعليق ولصاحب الشكوى للدولة الطرف 

وعند حبث الشكاوى، تنظر اللجنة يف مدى معقولية اخلطوات اليت اختـذهتا الدولـة                
تضع اللجنـة يف    يف هذا السياق،    و. الطرف فيما يتعلق بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد        

  .هلدفلتحقيق هذا ااعتبارها أن الدولة الطرف ميكن أن تعتمد طائفة من التدابري السياساتية 
وجيوز أن تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقاريرها الدوريـة بـشأن                 

اسـتجابة آلراء اللجنـة أو توصـياهتا        تتخـذه   التنفيذ العام للعهد معلومات عن أي إجراء        
  .)٢٦(اتفاقاهتا املتعلقة بالتسوية الودية أو

ـــــــــ
. من العهد١٧ و١٦تقدم التقارير مبوجب املادتني )٢٦(
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اء مبوجب الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           اإلجر  -حاء
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

يفرض العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي اعُتمد            
، التزامات على الدول األطراف بأن تتخذ مبفردها وعن         ١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف  

ساعدة والتعاون الدوليني، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات             طريق امل 
آليـة  تنشأ  و.  بشكل تدرجيي  لتحقيق اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

 كـانون   ١٠ االختيـاري الـذي اعُتمـد يف         هبروتوكولمبوجب  الشكاوى اخلاصة بالعهد    
 . االنضمام إليها  لدول األطراف يف العهد   يتاح ل و معاهدة مستقلة    وه. ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

املعنيـة  لجنـة   الوتعترف الدول اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكول االختياري باختـصاص           
 خبرياً مستقالً جيتمع مرتني يف      ١٨ وهي فريق من     -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ب

 انتـهاكات   وقـوع ص خاضعني لواليتها يدعون فيهـا       شكاوى من أشخا  التلقي  ب -السنة  
املقرر   املؤقت ، اعتمدت اللجنة النظام الداخلي    ٢٠١٢ويف عام   . )٢٥(العهداملشمولة ب حلقوقهم  

.الربوتوكول االختيارييف إطار تطبيقه على الشكاوى املقدمة 
لـشكاوى  لتيسري التسويات الودية    جيوز للجنة   مبوجب الربوتوكول االختياري،    و  

املقدمة إليها، يف أي مرحلة من مراحل اإلجراء وقبل التوصل إىل قرار هنائي بـشأن األسـس      
وجيوز . ويف إطار من السرية   إجراء التسوية الودية على أساس موافقة الطرفني        ويتم  . املوضوعية

أو أن أي طرف مـن      غري قابلة للحل،    للجنة إهناء تيسريها لإلجراء إذا خلصت إىل أن املسألة          
رفني ال يوافق على األخذ به أو يقرر وقفه أو ال يبدي اإلرادة الالزمة للتوصل إىل تـسوية                  الط

وعنـدما يوافـق الطرفـان      . ودية على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليها يف العهـد         
. إليـه مت التوصـل  على تسوية ودية، تعتمد اللجنة قراراً تبني فيه الوقائع واحلل الذي        صراحة

احلاالت، جيب أن تكون التسوية الودية قائمة على احترام االلتزامـات املنـصوص             مجيع   ويف
وإذا مل يتم التوصل إىل تسوية ودية، تواصل اللجنة حبث الـشكوى وفقـاً              . عليها يف العهد  

.لإلجراء االعتيادي
ـــــــــ

حلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ااملعنية ب لجنة  اللالطالع على مزيد من املعلومات عن       )٢٥(
 الصادرة عن مفوضية حقوق اإلنسان، أو موقـع         ١٦صحيفة الوقائع رقم    والثقافية، انظر   

:اللجنة على شبكة اإلنترنت
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm )٢٨ علــى املوقــع يف اطُّلــع 
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اإلجراء مبوجب االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين              -زاي
  أسرهم وأفراد

تفرض االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، الـيت              
، التزامات على الـدول األطـراف حبمايـة         ١٩٩٠ديسمرب  /ول كانون األ  ١٨اعُتمدت يف   

وااللتزامـات  .  شاملة من احلقوق لصاحل العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم          طائفةوضمان  
. )٧١-٧املـواد   (املوضوعية منصوص عليها يف األجزاء من الثاين إىل السادس من االتفاقيـة             

إعالنـاً   كن أن تصدر الدول األطراف    ميو. االتفاقية آلية الشكاوى الفردية اخلاصة هبا     وُتنشئ  
 تقبل فيه اختصاص اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين             ،٧٧مبوجب املادة   
ـ  - خبرياً مستقالً جيتمع مـرتني يف الـسنة          ١٤ وهي فريق من     -وأفراد أسرهم    النظر يف   ب

 همانتـهاكات حلقـوق   يدعون وقـوع    فراد  من األ  اتأو جمموع أفراد  ن  الشكاوى املقدمة م  
 من الـدول    ١٠وستدخل آلية الشكاوى الفردية حيز النفاذ عند قيام         . )٢٤(االتفاقيةاملشمولة ب 

آليـة  وحيـث إن    .  منها ٧٧األطراف يف االتفاقية بإصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة          
بعد، فإن اللجنة مل تضع حىت اآلن نظامهـا         حيز النفاذ    اخلاصة باالتفاقية مل تدخل   الشكاوى  

  .الداخلي وممارساهتا املتعلقة بالشكاوى الفردية
لألفراد اخلاضعني لواليـة دولـة      سيتاح  آلية الشكاوى حيز النفاذ،     ومبجرد دخول     

أو األشخاص الـذين يتـصرفون       (٧٧طرف أصدرت اإلعالن املنصوص عليه مبوجب املادة        
 أن الدولة الطـرف انتـهكت حقـوقهم    اقدمي شكاوى إىل اللجنة، يدعون فيه ت) نيابة عنهم 

  .الفردية املنصوص عليها يف االتفاقية
نفسها قد مت حبثها أو ال تـزال قيـد          مقبولة إذا كانت املسألة     غري  الشكوى  وتعترب    

  .إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةالبحث يف إطار 

ـــــــــ
هـاجرين  لالطالع على مزيد من املعلومات عن اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال امل            )٢٤(

 الصادرة عن مفوضية حقوق اإلنسان أو موقع        ٢٤صحيفة الوقائع رقم    وأفراد أسرهم، انظر    
:اللجنة على شبكة اإلنترنت
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ول خاللجنة فيما يتعلق فقط باالختفاء القسري الذي بدأ بعد د         وينحصر اختصاص     
تقتـصر  دولة طرفاً يف االتفاقية بعد دخوهلا حيز النفاذ،         الوإذا أصبحت   . االتفاقية حيز النفاذ  

التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة على حاالت االختفاء القسري اليت بـدأت بعـد دخـول                
  .لتلك الدولةاالتفاقية حيز النفاذ بالنسبة 

وينبغي التمييز بني اللجنة والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري               
 جلنة األمم املتحدة    ١٩٨٠الطوعي، وهو هيئة مؤلفة من مخسة خرباء مستقلني أنشأهتا يف عام            

الفريق العامل حاالت االختفاء    ويبحث  . حلقوق اإلنسان اليت كانت موجودة يف ذلك الوقت       
بيد أن الوالية األساسية للفريق العامل، على       . يف أي جزء من العامل    ُيزعم وقوعها   القسري اليت   

خالف الوالية األساسية للجنة، ليست رصد تنفيذ االتفاقية يف الـدول األطـراف، ولكـن               
  . )٢٣( أماكن وجودهم التحقق من مصري أفراد أسرهم املختفني ومعرفةعلىمساعدة األقارب 

  مؤشرات إضافية

إجراء آخر  نفسها قيد البحث يف إطار      ُتعترب الشكوى غري مقبولة إذا كانت املسألة          
  .من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية له نفس الطابع

طرف، جيب على الدولـة أن تقـدم يف         الدولة  إىل ال شكوى  الاللجنة  حتيل  وعندما    
 تفسريات أو بيانات خطية تتعلق باملقبولية واألسس املوضوعية، وكـذلك           غضون أربعة أشهر  

  . بأي سبيل انتصاف ميكن أن يكون قد أُتيح يف هذه املسألة
شكوى وقبل التوصـل إىل اسـتنتاج بـشأن األسـس           الويف أي وقت بعد تلقي        

ـ                ائق ذات  املوضوعية، ميكن أن ترجع اللجنة إىل ما ميكن أن يساعد يف حبث الدعوى من الوث
 ،هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهتـا        عن  الصلة الصادرة   

كذلك  و ،املنظمات أو اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية      مبا فيها    واملنظمات الدولية األخرى  
ولصاحب بيد أن اللجنة جيب أن تتيح للدولة        .  احلكومية كاتباملوكاالت أو   الؤسسات أو   امل

  .  فرصة للتعليق على هذه املعلومات يف غضون مهلة زمنية حمددةالشكوى

ـــــــــ
. الصادرة عن مفوضية حقوق اإلنسان٦انظر صحيفة الوقائع رقم )٢٣(
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اإلجراء مبوجب االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين              -زاي
  أسرهم وأفراد

تفرض االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، الـيت              
، التزامات على الـدول األطـراف حبمايـة         ١٩٩٠ديسمرب  /ول كانون األ  ١٨اعُتمدت يف   

وااللتزامـات  .  شاملة من احلقوق لصاحل العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم          طائفةوضمان  
. )٧١-٧املـواد   (املوضوعية منصوص عليها يف األجزاء من الثاين إىل السادس من االتفاقيـة             

إعالنـاً   كن أن تصدر الدول األطراف    ميو. االتفاقية آلية الشكاوى الفردية اخلاصة هبا     وُتنشئ  
 تقبل فيه اختصاص اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين             ،٧٧مبوجب املادة   
ـ  - خبرياً مستقالً جيتمع مـرتني يف الـسنة          ١٤ وهي فريق من     -وأفراد أسرهم    النظر يف   ب

 همانتـهاكات حلقـوق   يدعون وقـوع    فراد  من األ  اتأو جمموع أفراد  ن  الشكاوى املقدمة م  
 من الـدول    ١٠وستدخل آلية الشكاوى الفردية حيز النفاذ عند قيام         . )٢٤(االتفاقيةاملشمولة ب 

آليـة  وحيـث إن    .  منها ٧٧األطراف يف االتفاقية بإصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة          
بعد، فإن اللجنة مل تضع حىت اآلن نظامهـا         حيز النفاذ    اخلاصة باالتفاقية مل تدخل   الشكاوى  

  .الداخلي وممارساهتا املتعلقة بالشكاوى الفردية
لألفراد اخلاضعني لواليـة دولـة      سيتاح  آلية الشكاوى حيز النفاذ،     ومبجرد دخول     

أو األشخاص الـذين يتـصرفون       (٧٧طرف أصدرت اإلعالن املنصوص عليه مبوجب املادة        
 أن الدولة الطـرف انتـهكت حقـوقهم    اقدمي شكاوى إىل اللجنة، يدعون فيه ت) نيابة عنهم 

  .الفردية املنصوص عليها يف االتفاقية
نفسها قد مت حبثها أو ال تـزال قيـد          مقبولة إذا كانت املسألة     غري  الشكوى  وتعترب    

  .إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةالبحث يف إطار 

ـــــــــ
هـاجرين  لالطالع على مزيد من املعلومات عن اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال امل            )٢٤(

 الصادرة عن مفوضية حقوق اإلنسان أو موقع        ٢٤صحيفة الوقائع رقم    وأفراد أسرهم، انظر    
:اللجنة على شبكة اإلنترنت
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ول خاللجنة فيما يتعلق فقط باالختفاء القسري الذي بدأ بعد د         وينحصر اختصاص     
تقتـصر  دولة طرفاً يف االتفاقية بعد دخوهلا حيز النفاذ،         الوإذا أصبحت   . االتفاقية حيز النفاذ  

التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة على حاالت االختفاء القسري اليت بـدأت بعـد دخـول                
  .لتلك الدولةاالتفاقية حيز النفاذ بالنسبة 

وينبغي التمييز بني اللجنة والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري               
 جلنة األمم املتحدة    ١٩٨٠الطوعي، وهو هيئة مؤلفة من مخسة خرباء مستقلني أنشأهتا يف عام            

الفريق العامل حاالت االختفاء    ويبحث  . حلقوق اإلنسان اليت كانت موجودة يف ذلك الوقت       
بيد أن الوالية األساسية للفريق العامل، على       . يف أي جزء من العامل    ُيزعم وقوعها   القسري اليت   

خالف الوالية األساسية للجنة، ليست رصد تنفيذ االتفاقية يف الـدول األطـراف، ولكـن               
  . )٢٣( أماكن وجودهم التحقق من مصري أفراد أسرهم املختفني ومعرفةعلىمساعدة األقارب 

  مؤشرات إضافية

إجراء آخر  نفسها قيد البحث يف إطار      ُتعترب الشكوى غري مقبولة إذا كانت املسألة          
  .من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية له نفس الطابع

طرف، جيب على الدولـة أن تقـدم يف         الدولة  إىل ال شكوى  الاللجنة  حتيل  وعندما    
 تفسريات أو بيانات خطية تتعلق باملقبولية واألسس املوضوعية، وكـذلك           غضون أربعة أشهر  

  . بأي سبيل انتصاف ميكن أن يكون قد أُتيح يف هذه املسألة
شكوى وقبل التوصـل إىل اسـتنتاج بـشأن األسـس           الويف أي وقت بعد تلقي        

ـ                ائق ذات  املوضوعية، ميكن أن ترجع اللجنة إىل ما ميكن أن يساعد يف حبث الدعوى من الوث
 ،هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهتـا        عن  الصلة الصادرة   

كذلك  و ،املنظمات أو اهليئات احلكومية الدولية اإلقليمية      مبا فيها    واملنظمات الدولية األخرى  
ولصاحب بيد أن اللجنة جيب أن تتيح للدولة        .  احلكومية كاتباملوكاالت أو   الؤسسات أو   امل

  .  فرصة للتعليق على هذه املعلومات يف غضون مهلة زمنية حمددةالشكوى

ـــــــــ
. الصادرة عن مفوضية حقوق اإلنسان٦انظر صحيفة الوقائع رقم )٢٣(
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إجراء آخر  نفسها قيد البحث يف إطار      الشكوى غري مقبولة إذا كانت املسألة       وتعترب    
 مبوجب   بالفعل إذا كان قد مت حبثها    ، وكذلك   من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية      

  . نفسهاإجراء من هذا القبيل أو من جانب اللجنة
ق اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعايري املنـصوص عليهـا يف             وتطب  

تعتـرف لـصاحب الـبالغ      حيـث    من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،        ١٢ املادة
لشخص املدعى أنه ضحية باألهلية القانونية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه األهليـة              ل أو

  . ه الشكوى ضدهامعترفاً هبا يف الدولة الطرف اليت توج
وميكن للجنة، مبوجب نظامها الداخلي، أن حتصل، عن طريق األمني العام لألمـم               

ألمم املتحدة أو من هيئـات أخـرى،     ملنظومة ا تابعة  املؤسسات ال املتحدة، على أية وثائق من      
اإلنـصاف يف   للحفـاظ علـى     وويف هذه احلالة،    . النظر يف الشكوى  على  ميكن أن تساعد    

ُيمنح كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو املعلومات يف غضون مهلـة              ،  اإلجراءات
  .زمنية حمددة

  اإلجراء مبوجب االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -واو

تفرض االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت اعُتمدت             
، التزامات على الدول األطراف حبماية مجيع األشخاص        ٢٠٠٦رب  ديسم/ كانون األول  ٢٠يف  

. من االختفاء القسري ومبكافحة اإلفالت من العقاب علـى جرميـة االختفـاء القـسري              
وتنـشئ  . )٢٥-١املواد  (اجلزء األول من االتفاقية     وااللتزامات املوضوعية منصوص عليها يف      

 ٣١إعالناً مبوجب املـادة      ر الدول األطراف  وميكن أن تصد  . االتفاقية آلية للشكاوى الفردية   
 خـرباء   ١٠ وهي فريـق مـن       -تقبل فيه اختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري         

النظر يف الشكاوى املقدمة من أفراد خاضـعني لواليتـها          ب -مستقلني جيتمع مرتني يف السنة      
   .)٢٢(االتفاقيةلة باملشموانتهاكات من الدولة املعنية حلقوقهم وقوع يدعون فيها 

ـــــــــ
ر لالطالع على مزيد من املعلومات عن اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري، انظ)٢٢(

:موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx )٢٨ علـى املوقـع يف       اطُّلع 
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؛ وإصالح القوانني وإجراء تغيريات يف السياسات واملمارسات اليت تنتهك االتفاقيـة؛          اعتبارها
  .خطوات ملنع تكرار االنتهاكاختاذ و

رار اللجنـة   والدولة الطرف مطالبة بأن تقدم، يف غضون ستة أشهر من استالمها ق             
وميكن للجنة بعد ذلـك دعـوة   . ما اختذته من إجراءات    يبني بالتفصيل    اً خطي اًوتوصياهتا، رد 

وقد يأخذ هذا شكل حتديث يف تقرير الدولـة         . زيد من املعلومات  املالدولة الطرف إىل تقدمي     
  . إىل اللجنةاملقدم )٢٠(الطرف الدوري التايل

ري التفاقيـة حقـوق األشـخاص       اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختيا     -هاء
  اإلعاقة ذوي

 كـانون   ١٣تعزز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت اعُتمـدت يف               
، التمتع الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم اإلنسانية وحريـاهتم          ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ين التمتـع القـانو  التزامات هتدف إىل ضـمان  الدول األطراف   حتمل   وتنص على    ،األساسية
  .هبذه احلقوق واحلرياتوالفعلي 

يف  اعُتمدالذي  ختياري  اال ابروتوكوهلمبوجب  االتفاقية  اخلاصة ب آلية الشكاوى   تنشأ  و  
.  االنضمام إليهـا   األطراف يف االتفاقية   مستقلة يتاح للدول     وهو معاهدة . نفس تاريخ اعتمادها  

اختصاص اللجنة املعنية حبقـوق     وتعترف الدول اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكول االختياري ب        
تلقـي  ب -يف الـسنة      خبرياً مستقالً جيتمع مرتني    ١٨ وهي فريق من     -األشخاص ذوي اإلعاقة    

   .)٢١(شكاوى من أفراد خاضعني لواليتها يدعون فيها أهنم ضحايا انتهاك أحكام االتفاقية

  مؤشرات إضافية

لة نسخة مقـروءة مـن      يتعني تقدمي الشكاوى خطياً أو بشكل آخر بديل يتيح إحا           
  . إىل الدولة الطرفحمتواها

ـــــــــ
. من االتفاقية١٨مبوجب املادة تقدم الدول األطراف التقارير الدورية )٢٠(
، املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلجنة اللومات عن لالطالع على مزيد من املع)٢١(

:موقع اللجنة على شبكة اإلنترنتانظر 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx )على املوقع   اطُّلع 
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إجراء آخر  نفسها قيد البحث يف إطار      الشكوى غري مقبولة إذا كانت املسألة       وتعترب    
 مبوجب   بالفعل إذا كان قد مت حبثها    ، وكذلك   من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية      

  . نفسهاإجراء من هذا القبيل أو من جانب اللجنة
ق اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعايري املنـصوص عليهـا يف             وتطب  

تعتـرف لـصاحب الـبالغ      حيـث    من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،        ١٢ املادة
لشخص املدعى أنه ضحية باألهلية القانونية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه األهليـة              ل أو

  . ه الشكوى ضدهامعترفاً هبا يف الدولة الطرف اليت توج
وميكن للجنة، مبوجب نظامها الداخلي، أن حتصل، عن طريق األمني العام لألمـم               

ألمم املتحدة أو من هيئـات أخـرى،     ملنظومة ا تابعة  املؤسسات ال املتحدة، على أية وثائق من      
اإلنـصاف يف   للحفـاظ علـى     وويف هذه احلالة،    . النظر يف الشكوى  على  ميكن أن تساعد    

ُيمنح كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو املعلومات يف غضون مهلـة              ،  اإلجراءات
  .زمنية حمددة

  اإلجراء مبوجب االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -واو

تفرض االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت اعُتمدت             
، التزامات على الدول األطراف حبماية مجيع األشخاص        ٢٠٠٦رب  ديسم/ كانون األول  ٢٠يف  

. من االختفاء القسري ومبكافحة اإلفالت من العقاب علـى جرميـة االختفـاء القـسري              
وتنـشئ  . )٢٥-١املواد  (اجلزء األول من االتفاقية     وااللتزامات املوضوعية منصوص عليها يف      

 ٣١إعالناً مبوجب املـادة      ر الدول األطراف  وميكن أن تصد  . االتفاقية آلية للشكاوى الفردية   
 خـرباء   ١٠ وهي فريـق مـن       -تقبل فيه اختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري         

النظر يف الشكاوى املقدمة من أفراد خاضـعني لواليتـها          ب -مستقلني جيتمع مرتني يف السنة      
   .)٢٢(االتفاقيةلة باملشموانتهاكات من الدولة املعنية حلقوقهم وقوع يدعون فيها 

ـــــــــ
ر لالطالع على مزيد من املعلومات عن اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري، انظ)٢٢(

:موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx )٢٨ علـى املوقـع يف       اطُّلع 
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؛ وإصالح القوانني وإجراء تغيريات يف السياسات واملمارسات اليت تنتهك االتفاقيـة؛          اعتبارها
  .خطوات ملنع تكرار االنتهاكاختاذ و

رار اللجنـة   والدولة الطرف مطالبة بأن تقدم، يف غضون ستة أشهر من استالمها ق             
وميكن للجنة بعد ذلـك دعـوة   . ما اختذته من إجراءات    يبني بالتفصيل    اً خطي اًوتوصياهتا، رد 

وقد يأخذ هذا شكل حتديث يف تقرير الدولـة         . زيد من املعلومات  املالدولة الطرف إىل تقدمي     
  . إىل اللجنةاملقدم )٢٠(الطرف الدوري التايل

ري التفاقيـة حقـوق األشـخاص       اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختيا     -هاء
  اإلعاقة ذوي

 كـانون   ١٣تعزز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت اعُتمـدت يف               
، التمتع الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم اإلنسانية وحريـاهتم          ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ين التمتـع القـانو  التزامات هتدف إىل ضـمان  الدول األطراف   حتمل   وتنص على    ،األساسية
  .هبذه احلقوق واحلرياتوالفعلي 

يف  اعُتمدالذي  ختياري  اال ابروتوكوهلمبوجب  االتفاقية  اخلاصة ب آلية الشكاوى   تنشأ  و  
.  االنضمام إليهـا   األطراف يف االتفاقية   مستقلة يتاح للدول     وهو معاهدة . نفس تاريخ اعتمادها  

اختصاص اللجنة املعنية حبقـوق     وتعترف الدول اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكول االختياري ب        
تلقـي  ب -يف الـسنة      خبرياً مستقالً جيتمع مرتني    ١٨ وهي فريق من     -األشخاص ذوي اإلعاقة    

   .)٢١(شكاوى من أفراد خاضعني لواليتها يدعون فيها أهنم ضحايا انتهاك أحكام االتفاقية

  مؤشرات إضافية

لة نسخة مقـروءة مـن      يتعني تقدمي الشكاوى خطياً أو بشكل آخر بديل يتيح إحا           
  . إىل الدولة الطرفحمتواها

ـــــــــ
. من االتفاقية١٨مبوجب املادة تقدم الدول األطراف التقارير الدورية )٢٠(
، املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلجنة اللومات عن لالطالع على مزيد من املع)٢١(

:موقع اللجنة على شبكة اإلنترنتانظر 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx )على املوقع   اطُّلع 
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وااللتزامـات  .  هبـذا احلـق    والفعلـي التمتع القانوين   ضمان   اهلدف منها    ،الدول األطراف 
  . )١٦-١املواد (من االتفاقية املوضوعية منصوص عليها يف األجزاء من األول إىل الرابع 

اعُتمد الذي  ي  ختياراال ابروتوكوهلمبوجب  آلية الشكاوى اخلاصة باالتفاقية     وتنشأ    
 لدول األطراف يف االتفاقيـة    يتاح ل وهو معاهدة مستقلة    . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٦يف  

وتعترف الدول اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكول االختياري باختـصاص          . االنضمام إليها 
 ثالث   خبرياً مستقالً جيتمع   ٢٣ وهي فريق من     -اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        

انتهاكات وقوع  تلقي شكاوى من أشخاص خاضعني لواليتها يدعون فيها         ب -مرات يف السنة    
  .)١٩(االتفاقيةاملشمولة بحلقوقهم 

عدم وتضمنت االدعاءات اليت تناولتها اللجنة مبوجب إجراء الشكاوى مسائل مثل             
عقيم القسري؛ والقوالب   لعنف املرتيل؛ والت  اضحايا  توفري سلطات الدولة احلماية الكافية للنساء       

 ولوائح تنظم النمطية اليت تؤثر على حق املرأة يف حماكمة عادلة ومنصفة؛ وعدم وجود قوانني              
الوصول إىل خدمة اإلجهاض العالجي؛ وأوضاع االحتجاز غري املكيفة مـع االحتياجـات             

  .الضحية وفاةيفضي إىل مبا احلمل، يف سياق اخلاصة للمرأة؛ والعالج الطيب غري املالئم، 

  مؤشرات إضافية

إجراء آخر من إجـراءات  قيد البحث يف إطار   الشكوى غري مقبولة إذا كانت      تعترب    
مبوجب إجراء مـن    بالفعل  إذا كان قد مت حبثها      كذلك   و ،التحقيق الدويل أو التسوية الدولية    

   .هذا القبيل
دعوى، لوعية ل بشأن األسس املوض  ") آراء"يسمى رمسياً   (وعندما تتخذ اللجنة قراراً       
وقـد  .  توصيات بشأن سبل االنتصاف اليت يتعني أن تعتمدها الدولة الطرف           أيضاً فإهنا تصدر 

تكـون   أو   ،تتناول مسائل سياساتية يف الدولة الطرف      و تكون هذه التوصيات ذات طابع عام     
: وتتضمن أنواع التوصيات اليت تـصدرها اللجنـة      . الدعوى املعنية حسب  مكيفة  أي   ،حمددة
رد ضد الضحية؛ ورد حـق الـضحية وتعويـضها و         املستمرة  تدابري إلهناء االنتهاكات    ذ  اختا

ـــــــــ
، ضد املرأةالقضاء على التمييز نية باملعلجنة اللالطالع على مزيد من املعلومات عن )١٩(

:موقع اللجنة على شبكة اإلنترنتانظر 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm )٢٨ على املوقع يف اطُّلع 
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، أو صدر   البحثال تزال قيد    نفسها  املسألة  كون  ول دون مقبولية الشكوى     وال حي   
  .فيها قرار، مبوجب إجراء دويل آخر

كون أمام الدولة الطرف ثالثة أشهر لتقدمي مالحظاهتـا         يوى،  ل الشك وعندما ُتسجَّ   
اعتـراض علـى    أي   أو على األسس املوضوعية إذا مل يكن لـديها           ،على مقبولية الشكوى  

ستة أسـابيع   صاحب الشكوى   كون أمام   يوإذا طعنت الدولة الطرف يف املقبولية،       . املقبولية
. خذ اللجنة قـراراً بـشأن املقبوليـة       وبعد ذلك، تت  . للتعليق على مالحظات الدولة الطرف    

خلصت اللجنة إىل أن الدعوى مقبولة، تكون أمام الدولة الطرف ثالثة أشـهر أخـرى                وإذا
 سـتة   صاحب الـشكوى  وبعد ذلك، تكون أمام     . لتقدمي مالحظاهتا على األسس املوضوعية    

أمـا إذا مل    . لدعوىأسابيع للتعليق قبل أن تتخذ اللجنة قراراً هنائياً بشأن األسس املوضوعية ل           
على األسـس   تعليقات  يكن لدى الدولة الطرف أي اعتراض على مقبولية الشكوى وقدمت           

تكون أمامه أيضاً ستة أسابيع للتعليق قبل أن تتخـذ          صاحب الشكوى   املوضوعية فقط، فإن    
  .اللجنة قراراً هنائياً بشأن األسس املوضوعية

ييز العنصري خيوهلا دعـوة الـشخص       للجنة القضاء على التم    )١٨(والنظام الداخلي   
 الطرف إىل حضور املداوالت لتقـدمي معلومـات          الدولة وممثلي) أو ممثله (صاحب الشكوى   

بيد أن احلاالت من هذا القبيـل  . إضافية أو للرد على أسئلة بشأن األسس املوضوعية للدعوى       
  .شخصياًصاحب الشكوى استثنائية ولن حيدث إخالل بالدعوى إذا مل حيضر 

شكوى، فإهنا  لبشأن األسس املوضوعية ل   ") رأياً"يسمى  (وعندما تتخذ اللجنة قراراً       
أو توصيات، حىت إذا كانت قد خلصت إىل أنـه مل حيـدث أي              /كثرياً ما تقدم اقتراحات و    

وقد تكون هذه االقتراحات أو التوصيات عامة أو حمددة، وموجهة إمـا إىل             . انتهاك لالتفاقية 
  . ة وإما إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقيةالدولة الطرف املعني

اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             -دال
  التمييز ضد املرأة

 ١٨تضمن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الـيت اعُتمـدت يف      
التزامات على وتضع  .لتعرض للتمييز ، حق مجيع النساء يف عدم ا      ١٩٧٩ديسمرب  /كانون األول 

ـــــــــ
.٩٤ من املادة ٥انظر الفقرة )١٨(
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وااللتزامـات  .  هبـذا احلـق    والفعلـي التمتع القانوين   ضمان   اهلدف منها    ،الدول األطراف 
  . )١٦-١املواد (من االتفاقية املوضوعية منصوص عليها يف األجزاء من األول إىل الرابع 

اعُتمد الذي  ي  ختياراال ابروتوكوهلمبوجب  آلية الشكاوى اخلاصة باالتفاقية     وتنشأ    
 لدول األطراف يف االتفاقيـة    يتاح ل وهو معاهدة مستقلة    . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٦يف  

وتعترف الدول اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكول االختياري باختـصاص          . االنضمام إليها 
 ثالث   خبرياً مستقالً جيتمع   ٢٣ وهي فريق من     -اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        

انتهاكات وقوع  تلقي شكاوى من أشخاص خاضعني لواليتها يدعون فيها         ب -مرات يف السنة    
  .)١٩(االتفاقيةاملشمولة بحلقوقهم 

عدم وتضمنت االدعاءات اليت تناولتها اللجنة مبوجب إجراء الشكاوى مسائل مثل             
عقيم القسري؛ والقوالب   لعنف املرتيل؛ والت  اضحايا  توفري سلطات الدولة احلماية الكافية للنساء       

 ولوائح تنظم النمطية اليت تؤثر على حق املرأة يف حماكمة عادلة ومنصفة؛ وعدم وجود قوانني              
الوصول إىل خدمة اإلجهاض العالجي؛ وأوضاع االحتجاز غري املكيفة مـع االحتياجـات             

  .الضحية وفاةيفضي إىل مبا احلمل، يف سياق اخلاصة للمرأة؛ والعالج الطيب غري املالئم، 

  مؤشرات إضافية

إجراء آخر من إجـراءات  قيد البحث يف إطار   الشكوى غري مقبولة إذا كانت      تعترب    
مبوجب إجراء مـن    بالفعل  إذا كان قد مت حبثها      كذلك   و ،التحقيق الدويل أو التسوية الدولية    

   .هذا القبيل
دعوى، لوعية ل بشأن األسس املوض  ") آراء"يسمى رمسياً   (وعندما تتخذ اللجنة قراراً       
وقـد  .  توصيات بشأن سبل االنتصاف اليت يتعني أن تعتمدها الدولة الطرف           أيضاً فإهنا تصدر 

تكـون   أو   ،تتناول مسائل سياساتية يف الدولة الطرف      و تكون هذه التوصيات ذات طابع عام     
: وتتضمن أنواع التوصيات اليت تـصدرها اللجنـة      . الدعوى املعنية حسب  مكيفة  أي   ،حمددة
رد ضد الضحية؛ ورد حـق الـضحية وتعويـضها و         املستمرة  تدابري إلهناء االنتهاكات    ذ  اختا

ـــــــــ
، ضد املرأةالقضاء على التمييز نية باملعلجنة اللالطالع على مزيد من املعلومات عن )١٩(

:موقع اللجنة على شبكة اإلنترنتانظر 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm )٢٨ على املوقع يف اطُّلع 
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، أو صدر   البحثال تزال قيد    نفسها  املسألة  كون  ول دون مقبولية الشكوى     وال حي   
  .فيها قرار، مبوجب إجراء دويل آخر

كون أمام الدولة الطرف ثالثة أشهر لتقدمي مالحظاهتـا         يوى،  ل الشك وعندما ُتسجَّ   
اعتـراض علـى    أي   أو على األسس املوضوعية إذا مل يكن لـديها           ،على مقبولية الشكوى  

ستة أسـابيع   صاحب الشكوى   كون أمام   يوإذا طعنت الدولة الطرف يف املقبولية،       . املقبولية
. خذ اللجنة قـراراً بـشأن املقبوليـة       وبعد ذلك، تت  . للتعليق على مالحظات الدولة الطرف    

خلصت اللجنة إىل أن الدعوى مقبولة، تكون أمام الدولة الطرف ثالثة أشـهر أخـرى                وإذا
 سـتة   صاحب الـشكوى  وبعد ذلك، تكون أمام     . لتقدمي مالحظاهتا على األسس املوضوعية    

أمـا إذا مل    . لدعوىأسابيع للتعليق قبل أن تتخذ اللجنة قراراً هنائياً بشأن األسس املوضوعية ل           
على األسـس   تعليقات  يكن لدى الدولة الطرف أي اعتراض على مقبولية الشكوى وقدمت           

تكون أمامه أيضاً ستة أسابيع للتعليق قبل أن تتخـذ          صاحب الشكوى   املوضوعية فقط، فإن    
  .اللجنة قراراً هنائياً بشأن األسس املوضوعية

ييز العنصري خيوهلا دعـوة الـشخص       للجنة القضاء على التم    )١٨(والنظام الداخلي   
 الطرف إىل حضور املداوالت لتقـدمي معلومـات          الدولة وممثلي) أو ممثله (صاحب الشكوى   

بيد أن احلاالت من هذا القبيـل  . إضافية أو للرد على أسئلة بشأن األسس املوضوعية للدعوى       
  .شخصياًصاحب الشكوى استثنائية ولن حيدث إخالل بالدعوى إذا مل حيضر 

شكوى، فإهنا  لبشأن األسس املوضوعية ل   ") رأياً"يسمى  (وعندما تتخذ اللجنة قراراً       
أو توصيات، حىت إذا كانت قد خلصت إىل أنـه مل حيـدث أي              /كثرياً ما تقدم اقتراحات و    

وقد تكون هذه االقتراحات أو التوصيات عامة أو حمددة، وموجهة إمـا إىل             . انتهاك لالتفاقية 
  . ة وإما إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقيةالدولة الطرف املعني

اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             -دال
  التمييز ضد املرأة

 ١٨تضمن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الـيت اعُتمـدت يف      
التزامات على وتضع  .لتعرض للتمييز ، حق مجيع النساء يف عدم ا      ١٩٧٩ديسمرب  /كانون األول 

ـــــــــ
.٩٤ من املادة ٥انظر الفقرة )١٨(
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رحيل ، كما يف حالة ت     أو من املقترح اختاذه    وعندما جتد اللجنة أن إجراًء اختذته الدولة        
 شخص خلطر التعذيب، انتهك أو سينتهك التزامـات الدولـة         الوشيك إىل بلد قد يتعرض فيه       

بـشأن  الدولة مع طلب لتقدمي معلومات      تلك   مبوجب االتفاقية، فإهنا ترسل قرارها إىل        الطرف
وعلى ضوء املعلومات املقدمة، تتخذ اللجنة ما قد يكـون  .  يوما٩٠ًتنفيذ التوصيات يف غضون    

  . من تدابري أخرى مبوجب إجرائها اخلاص باملتابعةمناسباً

  اإلجراء مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -جيم

تنص االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت اعُتمـدت              
ول األطراف تقتـضي    ، على جمموعة التزامات على الد     ١٩٦٥ديسمرب  / كانون األول  ٢١ يف

وااللتزامـات  . باحلق يف عدم التعرض للتمييز العنـصري     والفعلي  منها ضمان التمتع القانوين     
كن أن تصدر الدول    ميو. )٧-١املواد  (اجلزء األول من االتفاقية     املوضوعية منصوص عليها يف     

 -العنـصري    تقبل فيه اختصاص جلنة القضاء على التمييز         ١٤إعالناً مبوجب املادة     األطراف
لنظر يف الشكاوى املقدمة مـن      با - خبرياً مستقالً جيتمع مرتني يف السنة        ١٨وهي فريق من    

  . )١٧(االتفاقيةاملشمولة ب همانتهاكات حلقوقيدعون وقوع فراد أ اتجمموعأفراد أو 
، جيوز للدولة الطرف أن تعني هيئة وطنية تكـون          ١٤ من املادة    ٢ومبوجب الفقرة     

االلتماسات املقدمة من أفراد أو جمموعات أفراد يـدعون فيهـا أهنـم             اسة  ي ودر تلقبخمتصة  
سبل االنتـصاف احملليـة     بعد استنفاد    ،ضحايا انتهاك حلقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية      

  . األخرى املتاحة

  مؤشرات إضافية

 ، وكـذلك فراد أو نيابة عنهماألم الشكاوى مبوجب هذه االتفاقية من      ميكن أن ُتقدَّ    
 مـن   يف غضون ستة أشـهر    وجيب تقدمي الشكاوى    . ن جمموعات من األفراد أو نيابة عنها      م

  .الدعوى املقدمةبشأن صدور القرار النهائي من سلطة وطنية 

ـــــــــ
العنصري، انظر صـحيفة    لالطالع على مزيد من املعلومات عن جلنة القضاء على التمييز           )١٧(

: ملفوضية حقوق اإلنسان أو موقع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت             ١٢الوقائع رقم   
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm )ــع ــع يف اطُّل ــى املوق  ٢٨ عل
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ومن بني االلتزامات األخرى اليت جـاءت فيهـا،         . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو
شخاص إىل بلدان توجد فيهـا أسـباب        تقضي االتفاقية بأال تقوم الدول األطراف بإعادة األ       

كما تفرض جمموعة من التدابري الرامية إىل ضـمان         . حقيقية لالعتقاد بأهنم سيتعرضون للتعذيب    
القيام على النحو السليم بإجراء التحقيقات يف أعمال التعذيب، أينمـا ارُتكبـت، ومقاضـاة               

، )١٦-١املـواد   ( من االتفاقية    وااللتزامات املوضوعية منصوص عليها يف اجلزء األول      . مرتكبيها
 مبوجب هذه   وجيوز للدول األطراف أن تعلن    . ٢٢فيما تنشأ آلية تقدمي الشكاوى مبوجب املادة        

 خرباء مستقلني جيتمـع  ١٠ وهي فريق من     -املادة اعترافها باختصاص جلنة مناهضة التعذيب       
ع انتـهاكات حلقـوقهم      بالنظر يف الشكاوى املقدمة من أفراد يّدعون وقو        -مرتني يف السنة    

  .)١٥(املشمولة باالتفاقية
ويرد عدد كبري من الشكاوى من ملتمسي اللجوء الذين يزعمـون أن يف حالـة               

ومن مث جيب على اللجنـة أن       . ترحيلهم إىل بلدهم األصلي، فإهنم سيتعرضون خلطر التعذيب       
  .حال الترحيل من االتفاقية يف ٣حتدد ما إذا كانت الدول موضع الشكوى ستنتهك املادة 

  مؤشرات إضافية

تعترب الشكوى غري مقبولة إذا كانت قيد البحث يف إطار إجراء آخر من إجـراءات            
التحقيق الدويل أو التسوية الدولية، وكذلك إذا كانت تلك اإلجراءات قد بتت يف املـسألة               

لشكوى وفضال عن ذلك، يشري النظام الداخلي للجنة أنه ميكن رفض ا          . )١٦(نفسها يف املاضي  
باعتبارها غري مقبولة إذا كان الوقت منذ استنفاد سبل االنتصاف احمللية قد طال بدرجة غـري                

  .معقولة مبا جيعل نظر اللجنة أو الدولة الطرف يف الشكوى صعبا بدون مربر
وجيوز للجنة عند نظرها يف الدعوى، واستنادا إىل نظامهـا الـداخلي، أن تـدعو                 

رد علـى أسـئلة    الزيد من اإليضاحات أو     معينة لتقدمي امل  لقة   جلسات مغ  حضورإىل  ني  لطرفا
بيد أن احلاالت من هذا القبيل استثنائية ولـن حيـدث           . بشأن األسس املوضوعية للشكوى   

  .شخصياًصاحب الشكوى إخالل بالدعوى إذا مل حيضر 
ـــــــــ

لالطالع على مزيد من املعلومات عن جلنة مناهضة التعذيب، انظـر صـحيفة الوقـائع               )١٥(
:  ملفوضية حقـوق اإلنـسان أو موقـع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت                ١٧ رقم

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm )ــع ــع يف اطُّل ــى املوق  ٢٨ عل
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رحيل ، كما يف حالة ت     أو من املقترح اختاذه    وعندما جتد اللجنة أن إجراًء اختذته الدولة        
 شخص خلطر التعذيب، انتهك أو سينتهك التزامـات الدولـة         الوشيك إىل بلد قد يتعرض فيه       

بـشأن  الدولة مع طلب لتقدمي معلومات      تلك   مبوجب االتفاقية، فإهنا ترسل قرارها إىل        الطرف
وعلى ضوء املعلومات املقدمة، تتخذ اللجنة ما قد يكـون  .  يوما٩٠ًتنفيذ التوصيات يف غضون    

  . من تدابري أخرى مبوجب إجرائها اخلاص باملتابعةمناسباً

  اإلجراء مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -جيم

تنص االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت اعُتمـدت              
ول األطراف تقتـضي    ، على جمموعة التزامات على الد     ١٩٦٥ديسمرب  / كانون األول  ٢١ يف

وااللتزامـات  . باحلق يف عدم التعرض للتمييز العنـصري     والفعلي  منها ضمان التمتع القانوين     
كن أن تصدر الدول    ميو. )٧-١املواد  (اجلزء األول من االتفاقية     املوضوعية منصوص عليها يف     

 -العنـصري    تقبل فيه اختصاص جلنة القضاء على التمييز         ١٤إعالناً مبوجب املادة     األطراف
لنظر يف الشكاوى املقدمة مـن      با - خبرياً مستقالً جيتمع مرتني يف السنة        ١٨وهي فريق من    

  . )١٧(االتفاقيةاملشمولة ب همانتهاكات حلقوقيدعون وقوع فراد أ اتجمموعأفراد أو 
، جيوز للدولة الطرف أن تعني هيئة وطنية تكـون          ١٤ من املادة    ٢ومبوجب الفقرة     

االلتماسات املقدمة من أفراد أو جمموعات أفراد يـدعون فيهـا أهنـم             اسة  ي ودر تلقبخمتصة  
سبل االنتـصاف احملليـة     بعد استنفاد    ،ضحايا انتهاك حلقوقهم املنصوص عليها يف االتفاقية      

  . األخرى املتاحة

  مؤشرات إضافية

 ، وكـذلك فراد أو نيابة عنهماألم الشكاوى مبوجب هذه االتفاقية من      ميكن أن ُتقدَّ    
 مـن   يف غضون ستة أشـهر    وجيب تقدمي الشكاوى    . ن جمموعات من األفراد أو نيابة عنها      م

  .الدعوى املقدمةبشأن صدور القرار النهائي من سلطة وطنية 

ـــــــــ
العنصري، انظر صـحيفة    لالطالع على مزيد من املعلومات عن جلنة القضاء على التمييز           )١٧(

: ملفوضية حقوق اإلنسان أو موقع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت             ١٢الوقائع رقم   
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ومن بني االلتزامات األخرى اليت جـاءت فيهـا،         . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو
شخاص إىل بلدان توجد فيهـا أسـباب        تقضي االتفاقية بأال تقوم الدول األطراف بإعادة األ       

كما تفرض جمموعة من التدابري الرامية إىل ضـمان         . حقيقية لالعتقاد بأهنم سيتعرضون للتعذيب    
القيام على النحو السليم بإجراء التحقيقات يف أعمال التعذيب، أينمـا ارُتكبـت، ومقاضـاة               
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:  ملفوضية حقـوق اإلنـسان أو موقـع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت                ١٧ رقم
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قد تكون هناك إساءة    ولكن  . تقدمي بصورة تلقائية إساءة استخدام للحق يف تقدمي الشكاوى        ال
م الشكوى بعد مخس سنوات من استنفاد سبل االنتصاف احمللية أو، حيثما        استخدام عندما تقدَّ  

انطبق ذلك، بعد ثالث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية              
  .مالبسات احلالةمجيع  مع مراعاة ،ريالدولية، ما مل تكن هناك أسباب تربر هذا التأخ

نفسها شكوى إذا كانت املسألة     الوال ميكن للجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تبحث           
 .آلية أخرى من آليات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية        قيد البحث يف نفس الوقت يف إطار        

وقد أبدت بعض الدول األطراف حتفظات الستبعاد اختصاص اللجنة ليس فقط فيما يتعلـق              
.  الدعاوى اليت حبثتها آلية دولية أخرى وبتت فيهـا         خيص فيما   وإمنا أيضاً قيد النظر   دعاوى  بال

أو ما يتبـع اجمللـس مـن        وترى اللجنة أن إجراء الشكاوى اخلاص مبجلس حقوق اإلنسان          
فـإن   على ذلـك،     وبناًء.  آلية من هذا القبيل    ونشكلياملقررين اخلاصني أو األفرقة العاملة ال       

غري مقبولة إذا كانت قد قُـدمت       لن تعترب   قدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       املوى  اشكال
  . التابعة للمجلسهذه اآللياتإحدى إىل  أيضاً

اللجنة تفهمها على أهنا تعين املـسألة       فإن  ،  "نفسهااملسألة  "وفيما يتعلق مبا يشكل       
والوقائع اليت قُدمت إىل    . املتعلقة بصاحب الشكوى نفسه وبذات الوقائع واحلقوق املوضوعية       

. آلية دولية أخرى ميكن عرضها على اللجنة إذا كان العهد ينص على محاية أوسـع نطاقـاً                
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الشكاوى اليت رفضتها آليات دولية أخرى ألسباب إجرائية ال ُتعترب              

  . نة على اللج نفس الوقائعشكاوى مت حبثها من حيث املوضوع؛ ولذلك جيوز عرض
وقد وضعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بعض االستثناءات من القاعدة اليت تقضي              

حث وقائع حدثت قبل دخول الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنـسبة            أن تب  بأهنا ال ميكن  
املتعلقة بوقائع حدثت قبـل  الشكوى ستنظر يف ومن مث، فإن اللجنة . املعنيةالطرف إىل الدولة   

تاريخ قرار من حمكمة أو إجـراء       ذلك ال بعد  ُوجد  إذا  خول الربوتوكول حيز النفاذ،     تاريخ د 
  .الوقائعيقر تلك آخر من الدولة 

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة           مبوجباإلجراء    -باء
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو

ن ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية        اعُتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه م       
وهي حتظر التعذيب واملعاملـة     . ١٩٨٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠الالإنسانية أو املهينة يف      أو

14 

  خصائص اإلجراءات مبوجب خمتلف املعاهدات  -ثانياً
هد الدويل اخلـاص بـاحلقوق     لعلاإلجراء مبوجب الربوتوكول االختياري       -ألف

  املدنية والسياسية

، يغطـي  ١٩٦٦إن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املعتمد يف عام      
طائفة واسعة النطاق من احلقوق املدنية والسياسية مثل احلق يف احلياة واحلق يف حماكمة عادلة،               

وترد احلقـوق الفرديـة الـيت ميكـن     . تعبري، واملساواة أمام القانون، وحظر التمييز وحرية ال 
). ٢٧-٦املـواد   (االحتجاج هبا أمام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف اجلزء الثالث من العهد             

وتنشأ آلية الشكوى من االنتهاكات املزعومة هلذه املواد مبوجب الربوتوكول االختياري األول            
والـدول  . العهد، وهو معاهدة منفصلة يتاح للدول األطراف يف العهد االنضمام إليها      ب امللحق

اليت أصبحت أطرافاً يف الربوتوكول االختياري تعترف باختصاص اللجنـة املعنيـة حبقـوق              
 بتلقي الشكاوى من    - خبرياً مستقالً جيتمع ثالث مرات يف السنة         ١٨ وهي فريق من     -اإلنسان  

  .)١٤(بواليتها الذين يدعون وقوع انتهاكات حلقوقهم املشمولة بالعهداألشخاص املشمولني 

  مؤشرات إضافية

الشكاوى املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري للعهد، اليت حتتـوي علـى           حتال    
العناصر الضرورية الظاهرة الوجاهة، إىل املقرر اخلاص للجنة املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري            

دد ما إذا كان يتعني تسجيل الدعوى وإحالتها إىل الدولة الطـرف للتعليـق              ، الذي حي  املؤقتة
 وبالنظر إىل العدد الكبري من الشكاوى اليت ُتقَدم إىل اللجنة، قد حيدث تـأخر لعـدة                 .عليها

  .سنوات بني تقدمي الرسالة األوىل خبصوص الشكوى وقرار اللجنة النهائي
. حد زمين لتقدمي الشكاوى إىل اللجنـة ومبوجب الربوتوكول االختياري، ال يوجد      

مـادة يف   استحدثت  يف هذا الصدد،    االستخدام  منع احتمال إساءة    ومن أجل   بيد أن اللجنة،    
التـأخر يف   ال يشكل    ،)ج(٩٦لمادة   ل فوفقاً . بشأن حاالت التأخر يف التقدمي     نظامها الداخلي 

ـــــــــ
اإلنسان، انظر صحيفة الوقائع    لالطالع على مزيد من املعلومات عن اللجنة املعنية حبقوق          )١٤(

:  ملفوضية حقـوق اإلنـسان أو موقـع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت                ١٥رقم  
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  رسم بياين خلطوات جتهيز الدعاوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األمانة قد تطلب
معلومات إضافية

البالغ الفردي

معايري التسجيل

غري مستوفاة

مل ُيسجَّل البالغ

مالحظات صاحب البالغ

 البت يف املقبولية
وضوعيةاألسس املو

البالغ مقبول

مل يقع انتهاك

البالغ غري مقبول

وقع انتهاك

املتابعة

مستوفاة

ُسجِّل البالغ

مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية

مالحظات صاحب البالغ بشأن املقبولية

طلب النظر يف املقبولية مبعزل 
عن األسس املوضوعية

قُبل الطلب ُرفض الطلب

البت يف املقبولية
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وسيكون لصاحب الشكوى يف    . األسس املوضوعية إال إذا أعلنت اللجنة أن الشكوى مقبولة        
  . كل األحوال فرصة للتعليق على بيانات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية

ال القرار الذي تعتمده اللجنة إىل صاحب الشكوى والدولة الطرف يف نفـس             وحي  
 إذا توصـل إىل      منفـصالً  وجيوز لواحد أو أكثر من أعضائها أن يرفق بالقرار رأيـاً          . الوقت

والقرارات . استنتاج خمتلف عن األغلبية أو إذا وصل إىل نفس االستنتاج ولكن ألسباب خمتلفة            
أو بشأن عدم املقبولية تنـشر      ") اآلراء"عادة ما يطلق عليها     (وضوعية  النهائية بشأن األسس امل   

  . كاملة على املوقع الشبكي ملفوضية حقوق اإلنسان كجزء من االجتهاد القانوين للجنة

  ما الذي حيدث عندما تصدر اللجنة قرارا بشأن الدعوى؟

 تعتـرب هـذه     وكقاعدة،. ينبغي أن يذكر يف البداية أن قرارات اللجنة ال ُتستأنف           
  .ويعتمد مصري الدعوى على طابع القرار املتخذ. القرارات هنائية

وإذا قررت اللجنة أن الوقائع املعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولـة الطـرف            
حلقوق صاحب الشكوى مبوجب االتفاقية، فإهنا ستدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومـات             

أما إذا قررت اللجنة عدم وقوع انتهاك       . تاجاهتا وتوصياهتا عن اخلطوات اليت اختذهتا إلنفاذ استن     
  .لالتفاقية أو أن الشكوى غري مقبولة، ُيغلق ملف الدعوى

وتـضم تلـك    . وتشكل قرارات اللجنة تفسريا مرجعيا للمعاهدات ذات الـصلة          
ـ . القرارات توصيات للدولة الطرف املعنية ولكنها ليست ملزمة هلا من الناحية القانونية            د وق

وهـي تعـرف    (وضعت مجيع اللجان إجراءات لرصد مدى تنفيذ الدول األطراف لتوصياهتا           
، حيث تعترب أن قبول الدول األطراف إلجراءات تقدمي الـشكاوى يعتـرب             )بإجراءات املتابعة 

  .قبوال منها كذلك باحترام استنتاجات اللجان
إىل تقدمي معلومـات    وإذا خلصت اللجنة إىل وقوع انتهاك للمعاهدة، ُتدعى الدولة            
ومن مث حيال رد الدولة إىل      .  عن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات       يوماً ١٨٠يف غضون   

وإن مل تتخذ الدولة الطرف اإلجراءات املناسبة، ُتبقـي اللجنـة           . صاحب الشكوى للتعليق  
رف ويظل ملف   ومن مث يستمر احلوار مع الدولة الط      . الدعوى قيد النظر يف إطار إجراء املتابعة      

وال تعد املعلومات املتعلقة مبتابعة آراء اللجنـة        .  حىت ُتتخذ إجراءات ُمرضية    الدعوى مفتوحاً 
  .وتوصياهتا سرية، وُتناقش هذه املعلومات يف جلسات علنية
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تعتربه اللجنة نطاق احلقوق الواردة يف املعاهدة اليت تكون مسؤولة عنها،           وملعرفة ما     
" التعليقات العامة "، وما يطلق عليه     )١١(ميكنكم االطالع على قراراهتا بشأن الدعاوى الفردية      

للجنة، اليت تفسر فيها املقصود من خمتلف املواد، ومالحظاهتا اخلتامية بشأن التقـارير الـيت               
وميكن االطالع على هذه الوثائق يف موقع مفوضية األمم         . )١٢(طراف دوريا تقدمها الدول األ  

وهناك أيضاً العديـد مـن املقـاالت        . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت      
  .األكادميية والكتب الدراسية عن االجتهاد القانوين ملختلف اللجان

  النظر يف الشكوى

وعلى الرغم من أن الـنظم الداخليـة   . ة مغلقةتنظر اللجان يف كل دعوى يف جلس   
، فقد جرت املمارسـة     )١٣(لبعض اللجان تتضمن أحكاماً بشأن عناصر شفوية يف اإلجراءات        

على عدم النظر يف الشكاوى إال على أساس املعلومات اخلطية الواردة من صاحب الـشكوى         
من األطراف أو أدلة مسعية     وبذلك مل تتمثل املمارسة يف تلقي إفادات شفوية         . والدولة الطرف 

وال تتجاوز اللجان املعلومات املقدمة من األطراف إىل الـسعي للتحقـق    . بصرية - أو مسعية 
  .املستقل من الوقائع

وكقاعدة عامة، ومن أجل اإلسراع باإلجراء، تنظر اللجان يف مقبوليـة الـشكوى      
ء العام املبني أعاله، أي أنـه  وينطبق يف هذه احلالة اإلجرا . وأسسها املوضوعية يف نفس الوقت    

. مبجرد تلقي بالغ ما وتسجيله، حيال إىل الدولة الطرف املعنية ملنحها فرصة تقدمي املالحظات             
ومن مث مينح صاحب الشكوى فرصة للتعليق على مالحظات الدولة، وبعـد ذلـك تكـون                

كن هناك حاالت   ول. الدعوى جاهزة يف العادة لتنظر اللجنة يف مقبوليتها وأسسها املوضوعية         
، وعندها لن ُيطلب إىل الدولة تقدمي بياناهتـا بـشأن           تقرر فيها اللجنة النظر يف املقبولية أوالً      

ـــــــــ
لالطالع على القرارات السابقة، يرجى البحث يف قاعدة بيانات الوثائق اخلاصة هبيئـات             )١١(

.، أو املوقع الشبكي لكل جلنةhttp://tb.ohchr.org/default.aspx: املعاهدات
:انظر املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان)١٢(

www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/UniversalHumanRightsIndexDatabase.aspx 
).٢٠١٣مارس / آذار٢٨ على املوقع يف اطُّلع(

انظر الوصف الوارد أدناه إلجراءات جلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء علـى التمييـز              )١٣(
.العنصري وجلنة حقوق الطفل

10 

وجيب . كانت مطولة بدرجة غري معقولة أو من الواضح أهنا ستكون غري فعالة           
. ت تفصيلية العتبار صاحب الشكوى أن القاعدة العامة غري منطبقة         تقدمي مربرا 

فمجرد الشكوك بشأن فعالية سبيل انتصاف مهم ال تعفي، بنظر اللجنة، مـن             
 عن ذلك، إذا اعتربت الدولة الطرف املعنية أن سبل          وفضالً. االلتزام باستنفاده 

النتـصاف  االنتصاف احمللية مل تستنفد، فيجب أن تقدم تفاصيل عن سـبل ا           
  ؛الفعالة املتاحة

 ؟)١٠(هل حيول دون الشكوى حتفظ أبدته الدولة على املعاهدة ذات الـصلة           •
 على آلية    إجرائياً  على املعاهدة أو حتفظاً     موضوعياً قد تكون الدولة أبدت حتفظاً    

  .تقدمي الشكاوى مبا حيد من اختصاص اللجنة بالنظر يف بالغات معينة
يف بعض احلاالت، قد تعتـرب      ل لإلجراء؟   هل تشكل الشكوى إساءة استعما    •

  غري موضوعي إلجراء الشكوى أو اسـتعماالً       اللجنة أن الدعوى متثل استعماالً    
 أخرى، فترفضها بوصفها غري مقبولـة، ومـن          أو غري مناسب من نواحٍ     كيدياً

ذلك تقدمي دعاوى متكررة إىل اللجنة من نفس الشخص بشأن املسألة نفسها             
  . يف السابقعلى الرغم من رفضها

  األسس املوضوعية للشكوى

حاملا تقرر اللجنة أن الشكوى مقبولة، تنتقل إىل النظر يف أسسها املوضوعية، وتبني               
وكمـا  . أسباب استنتاجها بوقوع أو عدم وقوع انتهاك مبوجب األحكام السارية للمعاهـدة   

 التزاماهتـا يف  ذكر أعاله، فقد أبدى عدد من الدول حتفظات موضوعية قد تضّيق من نطـاق   
ويف معظم احلاالت، متتنع اللجنة عن      . جمال حقوق اإلنسان، اليت تقع عليها مبوجب املعاهدات       

النظر يف الشكاوى املتعلقة باملسائل املشمولة بالتحفظات، رغم أهنا قـد جتـد يف ظـروف                
  .استثنائية أن التحفظ غري مقبول، ومن مث تنظر يف الدعوى رغم التحفظ

ـــــــــ
وز للدول هبا أن حتد من االلتزامات اليت تقبلها مبوجب بند           التحفظات هي بيانات رمسية جي    )١٠(

: ولالطـالع علـى التحفظـات احملـددة للـدول، انظـر           . حمدد من بنود معاهدة ما    
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en )على املوقع   اطُّلع 

).٢٠١٣مارس / آذار٢٨يف 
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وجيب . كانت مطولة بدرجة غري معقولة أو من الواضح أهنا ستكون غري فعالة           
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هل املطلوب من اللجنة املعنية أن تستعرض وقائع وأدلة يف قضية فـصلت             •
 االنتـهاكات احملتملـة     يف ختتص اللجان بالنظر     فيها احملاكم الوطنية بالفعل؟   

للحقوق املكفولة مبوجب املعاهدات ذات الصلة، ال بالعمل كدائرة اسـتئناف           
فال ميكن للجان من حيث املبدأ أن تنظر        . إزاء احملاكم واهليئات القضائية الوطنية    

يف حتديد املسؤولية اإلدارية أو املدنية أو اجلنائية لألفراد، وال أن تراجع مـسألة              
  ؛اإلدانةالرباءة أو 

 إذا رأت اللجنة املعنية، يف ضوء       هل قُدمت األدلة الكافية املتصلة بالشكوى؟     •
املعلومات املعروضة عليها، أن صاحب الشكوى مل يعرض أو يصف الوقـائع            
واحلجج بالقدر الكايف، فقد ترفض الدعوى بوصفها غري مشفوعة باإلثباتـات           

  ؛الكافية ومن مث فهي غري مقبولة
وى بأحداث وقعت بعد دخول آلية تقدمي الـشكاوى حيـز           هل تتعلق الشك  •

 إن اللجان، كقاعدة، ال تنظر يف الشكاوى        النفاذ بالنسبة للدولة الطرف املعنية؟    
، حيث ستعترب الشكوى غري مقبولـة   النفاذإذا كانت وقائعها قد حدثت قبل بدء        

، الًومع ذلك فهناك استثناءات لتلك القاعدة، مـث       . من حيث االختصاص الزمين   
  ؛إذا تسببت آثار احلدث موضع النظر يف انتهاك مستمر للمعاهدة

 ال ميكن للجان النظـر يف       هل ُعرضت نفس املسألة على هيئة دولية أخرى؟       •
الشكوى إذا كانت املسألة قد عرضت على هيئة أخرى من هيئات املعاهـدات             

و حمكمة البلدان   على آلية إقليمية مثل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، أ          أو
األمريكية حلقوق اإلنسان، أو احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان، أو اللجنـة       

 اإلنـسان   حلقـوق األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، أو احملكمة األفريقيـة         
وهتدف هذه القاعدة إىل منع االزدواج غري الضروري على الـصعيد           . والشعوب
 هيئة أخرى، فيتعني على صاحب الشكوى       وإذا كانت املسألة قدمت إىل    . الدويل

  ؛أن يذكر ذلك يف شكواه األصلية، وأن حيدد اهليئة اليت ُعرضت عليها
 كما ذكر من قبل، هنـاك مبـدأ   د مجيع سبل االنتصاف احمللية؟اهل مت استنف •

أساسي حيكم مقبولية الشكوى، ويتمثل يف وجوب استنفاد صاحب الشكوى          
لصلة املتاحة يف الدولة الطرف قبـل عـرض         أوال مجيع سبل االنتصاف ذات ا     

ويتضمن ذلك عادة متابعة الدعوى يف كامل نظام احملاكم         . الدعوى على اللجنة  
احمللي، إال يف حال وجود أدلة كافية على أن اإلجراءات على الصعيد الـوطين              
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كر ذلك صراحة ويشرح بالتفـصيل      تصدر اللجنة طلبا الختاذ تدابري مؤقتة، فيتعني عليه أن يذ         
  . مربرات ضرورة هذا اإلجراء

وعليه، فيتعني  . ويستغرق األمر عدة أيام عمل حىت جتهز اللجنة طلب التدابري املؤقتة            
إرسال هذا الطلب إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن قبل أن يتحقق اإلجـراء الـذي يـسعى        

  . صاحب الشكوى ملنعه
ابري املؤقتة على أساس املعلومات الواردة من طـريف         وقد تسحب اللجنة طلب التد      

  . الشكوى مبا يفيد أن تلك التدابري مل تعد مطلوبة

  مقبولية الشكوى

قبل أن تنظر اللجنة يف األسس املوضوعية للشكوى أو جوهرها، جيب أن تتأكد من                
ة يف واحـد مـن      وعند النظر يف املقبولية، قد تنظر اللجن      . استيفاء الشروط الرمسية للمقبولية   

  :العناصر التالية أو يف عدد منها
بالنيابة عن شخص آخر، هـل حـصل        يتصرف   إذا كان صاحب الشكوى   •

   إذن كاف أو قدم مربرات لقيامه بذلك؟على
ضـحية  ) أو الشخص الذي تقدَّم الشكوى نيابة عنه      (هل صاحب الشكوى    •

ق بالـشخص    جيب تبيان أن ضرراً شخصياً ومباشراً قد حل        لالنتهاك املزعوم؟ 
املدعى أنه ضحية جراء ما صدر عن الدولة الطرف من قانون أو سياسة عامـة             

 جمرد الطعن   يكفيوال  . أو ممارسة أو فعل أو تقصري يشكل موضوع الشكوى        
دعوى ما يسمى   (يف قانون أو يف سياسة عامة أو ممارسة للدولة يف شكل جمرد             

  ؛ى أنه ضحية بشكل فرديدون تبيان كيفية تضرر الشخص املدع) الصاحل العام
 جيب أن يكـون االنتـهاك       هل تتفق الشكوى مع أحكام املعاهدة احملتج هبا؟       •

فال ميكن لشكوى مقدمة مبوجـب      . املزعوم متصالً حبق حتميه املعاهدة بالفعل     
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

. اك للحق يف امللكية، ألن العهد ال حيمي هذا احلـق        مثالً أن تكون متصلة بانته    
قبـول علـى    ويف مثل هذه احلالة، يكون االدعاء، من الناحية القانونية، غري م          

  أساس االختصاص املوضوعي؛
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  اإلجراء

 إىل الشروط املذكورة أعاله، تبت اللجنة املعنية يف تسجيل الـدعوى، أي             استناداً  
وعندئذ حتال  . النتيجةوُيخطر صاحب الشكوى ب   . إدراجها رمسيا لتنظر فيها اللجنة، من عدمه      

  .الدعوى إىل الدولة الطرف املعنية إلتاحة فرصة هلا إلبداء التعليقات يف إطار زمين حمدد
واملرحلتان الرئيسيتان يف حبث أي شكوى مها مرحلة البت يف املقبوليـة ومرحلـة                

 يف  وتشري املقبولية إىل الشروط الرمسية الـيت جيـب أن تتـوفر           . النظر يف األسس املوضوعية   
أما األسس املوضوعية فتـشري  . الشكوى قبل أن تتمكن اللجنة املختصة من النظر يف جوهرها         

إىل جوهر الشكوى الذي تستند إليه اللجنة يف تقرير ما إذا كانت حقوق الشخص املدعى أنه                
ويرد أدناه مزيد من التفاصيل يف وصف هاتني        . ضحية، القائمة مبوجب املعاهدة، قد انُتهكت     

  .وعندما ترد الدولة على الشكوى، ُيمنح مقدمها فرصة للتعليق. تنياملرحل
 أشهر مـن    ٦وتطلب معظم اللجان من الدولة الطرف تقدمي مالحظاهتا يف غضون             

وميكن للدولة الطرف أن تطعن يف مقبولية الـشكوى بعـرض           . تاريخ إحالة الشكوى إليها   
 الشكوى دائما الفرصة للتعليق     وُيمنح صاحب . احلجج يف غضون أول شهرين من تلك املدة       

  . على مالحظات الدولة الطرف، يف إطار زمين حمدد
وعندما ترد التعليقات من الطرفني، تكون الدعوى جاهزة للبت فيها من قبل اللجنة               

وإذا مل ترد الدولة الطرف، رغم تلقيها عدة رسائل تذكريية من األمانة، تبت اللجنة يف             . املعنية
  . ى املعلومات الواردة من صاحب الشكوى علالدعوى بناًء

  الظروف اخلاصة للحاالت العاجلة أو احلساسة

جيوز ألي جلنة أن تطلب إىل الدولة الطرف، يف أي مرحلة من مراحل اإلجراء، أن                 
تتخذ تدابري للحيلولة دون تعرض صاحب الشكوى أو الشخص املدعى أنه ضحية ألي ضرر              

". التدابري املؤقتـة  "ويطلق عليها   . دعاءات الواردة يف القضية   ال ميكن إصالحه، فيما يتصل باال     
، مثل تنفيذ    إجراءات ال ميكن الرجوع عنها الحقاً      اذوعادة ما تصدر تلك الطلبات لتاليف اخت      

. حكم اإلعدام أو الترحيل إىل بلد ميكن أن يتعرض فيه صاحب الشكوى خلطـر التعـذيب               
الدعوى أو أسسها املوضوعية، ولكن اعتقاد اللجنة أن        تعين تلك الطلبات البت يف مقبولية        وال

الشخص املدعى أنه ضحية ميكن أن يتعرض لضرر ال ميكن إصالحه يعين وجـود إمكانيـة                
وإذا كان صاحب الشكوى يرغب يف أن    . معقولة لقبول الدعوى من ناحية األسس املوضوعية      

6 

ذات الـصلة    )٩(وينبغي على صاحب الشكوى تقدمي نسخ مـن كـل الوثـائق             
باالدعاءات واحلجج، ال سيما القرارات اإلدارية أو القضائية اليت اختذهتا الـسلطات الوطنيـة     

مسية لألمم املتحدة، جيب تقـدمي      وإذا مل تكن هذه الوثائق بإحدى اللغات الر       . بشأن الدعاوى 
ويتعني أن تدرج الوثائق بالترتيب الـزمين وبتسلـسل رقمـي           . ترمجة كاملة أو موجزة هلا    

). خبالف املرفقات ( صفحة   ٥٠وينبغي أال تتجاوز الشكوى     . ومبصاحبة وصف موجز حملتواها   
ـ ٥ ال يتجـاوز   قصرياً موجزاً صفحة، فيجب أن تتضمن أيضا٢٠ًوإذا زادت عن    فحات  ص

  . يربز عناصرها الرئيسية
وإذا مل تتوفر يف الشكوى املعلومات األساسية الـالزم تناوهلـا يف سـياق هـذه                  

اإلجراءات، أو إذا كان وصف الوقائع غري واضح، فستتصل أمانة مفوضية األمـم املتحـدة               
 السامية حلقوق اإلنسان بصاحب الشكوى طالبة منه تقدمي تفاصيل إضافية أو إعـادة تقـدمي            

ويتعني على صاحب الشكوى أن يواظب يف مراسالته مـع األمانـة وأن يرسـل               . األوراق
وإذا مل ترد املعلومات يف غضون سنة من تاريخ الطلب،          . املعلومات املطلوبة بأسرع ما ميكن    

  . سيتم إغالق امللف
ومن مث، إذا مل يرغب صاحب الـشكوى        . وُتعلن اللجان ما تعتمده من قرارات هنائية        

 ونظراً. الكشف عن هويته يف القرارات النهائية، يتعني عليه اإلشارة إىل ذلك يف أقرب فرصة             يف  
مبا يشمل النشر عرب اإلنترنت، مما جيعل مـن         (ملستوى الدعاية اليت حتصل عليها القرارات عادة        

يـة   املتحـدة تلب   ، فقد ال يكون من املمكن لألمم      )أو إلغاء البيانات  / تصويب و  املستحيل تقريباً 
  . طلبات إخفاء اهلوية املقدمة بعد نشر القرارات النهائية

  مىت ميكن تقدمي شكوى مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان؟

. من املهم تقدمي الشكوى يف أقرب وقت ممكن بعد استنفاد سبل االنتصاف احملليـة               
اللجنة فالتأخري قد يصعِّب على الدولة الطرف االستجابة على النحو الواجب، ويصعِّب على             

ويف بعض احلاالت، قد يؤدي تقدمي الشكوى بعد فترة طويلة إىل اعتبـار             . تقييم الوقائع بدقة  
  .الدعوى غري مقبولة

ـــــــــ
.تقدم نسخ فحسب من الوثائق، ال األصول)٩(
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  ما هي املعلومات اليت يتعني إدراجها يف الشكوى؟

 بالبالغ أو االلتماس، ال يلزم تقدميها       إن الشكوى املقدمة إىل جلنة ما، وتعرف أيضاً         
يف شكل حمدد، ولكن يوَصى باستعمال االستمارات النموذجية للشكاوى واتبـاع املبـادئ             

وجيب أن تكون الشكاوى خطية، وميكن قراءهتا، ويفضل أن تكـون           . التوجيهية املرفقة أدناه  
 وال ُتقبل إال البالغات املقدمة بإحدى اللغات الرمسية لألمـم املتحـدة             .)٨(مطبوعة، وموقعة 

ويتعني أن تتـضمن الـشكوى      ). اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية     (
 االسم، اجلنسية، تاريخ املـيالد، العنـوان        -البيانات الشخصية األساسية لصاحب الشكوى      

وينبغي اإلخطار  .  وأن حتدد الدولة الطرف املوجهة ضدها      -لكتروين  الربيدي، عنوان الربيد اإل   
  . يف أقرب وقت بأي تغيري الحق يف العنوان أو بيانات االتصال األخرى

ومن الضروري تبيان مجيع الوقائع اليت تستند إليها الشكوى حـسب التسلـسل               
مجيع املعلومات املتعلقة   وجيب أن يكون سرد الوقائع كامال قدر اإلمكان وأن يتضمن           . الزمين

  اعتباره الوقـائع املبينـة انتـهاكاً       وجيب على صاحب الشكوى كذلك أن يربر      . بالدعوى
ويوصى بشدة أن حيدد صاحب الشكوى ما ُيزعم انتهاكه من احلقوق املبينة            . للمعاهدة املعنية 

ب  اإلشارة إىل أشكال االنتصاف الـيت يرغـب صـاح          ومن املستصوب أيضاً  . يف املعاهدة 
الشكوى يف احلصول عليها من الدولة الطرف، يف حال خلـصت اللجنـة إىل أن الوقـائع                 

  .املعروضة عليها تدل على حدوث انتهاك
 أن يبني صاحب الشكوى بالتفصيل اخلطوات اليت اختـذها بالفعـل            ويتعني أيضاً   

خذة أمام الستنفاد سبل االنتصاف املتاحة يف الدولة الطرف موضع الشكوى، أي اخلطوات املت        
ويعين شرط استنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة أن          . احملاكم والسلطات احمللية للدولة الطرف    

 على السلطات الوطنية املعنية حىت بلغت أعلى درجة         الدعاوي جيب أن تكون قد ُعرضت أوالً      
وإذا كانت بعض سبل االنتصاف املذكورة معلقة أو مل تـستنفد بعـد،             . متاحة من التقاضي  

  . انظر أدناه للمزيد من التفاصيل.  ذكر ذلك وبيان أسبابهفيتعني

ـــــــــ
، ينبغي إرفاق نسخة ضوئية منها بالربيد اإللكتـروين         لشكاوى املرسلة إلكترونياً  بالنسبة ل )٨(

انظـر  (وتوجيه الرسالة إىل فريق االلتماسات التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان            
).بيانات االتصال يف هناية صحيفة الوقائع
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ـ   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل،         صاص تعترف الدولة باخت
وهذه الربوتوكوالت  . اللجان عندما تصبح طرفاً يف الربوتوكوالت االختيارية لتلك الصكوك        

. )٥(هي معاهدات مستقلة ُتعتمد لتكّمل أحكام كل من العهود واالتفاقيات املذكورة أعـاله            
تفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييــز          أما بالنسبة ال  

لعنصري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقيـة      ا
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، فتعترف الدول باختصاص اللجان عن            

  .)٦(طريق إصدار إعالن هبذا املعىن مبوجب مادة حمددة من تلك االتفاقيات

  َمن له أن يتقدم بشكوى؟

أي أن (ألي شخص أن يتقدم إىل اللجنة بشكوى ضد دولة تستويف هذين الشرطني              
، )تكون طرفا يف املعاهدة وتكون قد قبلت اختصاص اللجنة بالنظر يف الـشكاوى الفرديـة              

وليس مـن الـضروري أن   . يدعي فيها أن حقوقه القائمة مبوجب املعاهدة املعنية قد انُتهكت   
 رغم أن املشورة القانونية قد حتسِّن من جودة ما يقـدم مـن              يستعني مبحامٍ إلعداد الدعوى،   

ومع ذلك، جيب على األفراد إدراك أن األمم املتحدة ال تقدم مساعدة قانونية مبوجب              . وثائق
وميكن أيضاً تقدمي الشكاوى بالنيابة عن الشخص املدعي أنـه ضـحية يف             . هذه اإلجراءات 

ت، ال تكون تلك املوافقة مطلوبـة إذا كانـت          ويف بعض احلاال  . )٧(وجود موافقة خطية منه   
، يف السجن بال اتصال مع العـامل اخلـارجي، أو ضـحية             الشخص املدعى أنه ضحية، مثالً    

ويتعني يف هذه احلاالت أن يوضح صاحب الشكوى مربرات عدم تقـدمي            . االختفاء القسري 
  .املوافقة اخلطية

ـــــــــ
ميكن االطالع على قوائم الدول األطراف يف خمتلف املعاهدات والربوتوكوالت االختيارية           )٥(

:يف املوقع الشبكي التايل
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en )  على املوقـع   اطُّلع

).٢٠١٣مارس / آذار٢٨يف 
: ملعرفة ما إذا كانـت دولـة مـا قـد أصـدرت أحـد هـذه اإلعالنـات، انظـر            )٦(

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en )على املوقع   اطُّلع 
).٢٠١٣مارس / آذار٢٨يف 

.ما من شروط حتدد شكل املوافقة اخلطية)٧(
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ـــــــــ
، ينبغي إرفاق نسخة ضوئية منها بالربيد اإللكتـروين         لشكاوى املرسلة إلكترونياً  بالنسبة ل )٨(

انظـر  (وتوجيه الرسالة إىل فريق االلتماسات التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان            
).بيانات االتصال يف هناية صحيفة الوقائع
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ـــــــــ
ميكن االطالع على قوائم الدول األطراف يف خمتلف املعاهدات والربوتوكوالت االختيارية           )٥(

:يف املوقع الشبكي التايل
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en )  على املوقـع   اطُّلع

).٢٠١٣مارس / آذار٢٨يف 
: ملعرفة ما إذا كانـت دولـة مـا قـد أصـدرت أحـد هـذه اإلعالنـات، انظـر            )٦(

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en )على املوقع   اطُّلع 
).٢٠١٣مارس / آذار٢٨يف 

.ما من شروط حتدد شكل املوافقة اخلطية)٧(
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  نظرة عامة - الفصل األول
 يفرض واجبات ملزمة حبماية وتعزيز       دولياً تشكل أي معاهدة حلقوق اإلنسان اتفاقاً       

وعادة ما يكون ذلك من خـالل التـصديق         (يت تقبله رمسياً    ل ال احلقوق واحلريات على الدو   
وميكن االطـالع علـى     . ويشار إىل تلك الدول بالدول األطراف يف املعاهدة       ). االنضمام أو

املعاهدات بصيغتها الكاملة يف موقع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان علـى              
  .)٤(اإلنترنت شبكة

ليات تقدمي الشكاوى يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان        ويتمثل املفهوم األساسي آل     
يف أنه ميكن ألي شخص أن يقدم شكوى ضد دولة طرف يدعي فيها وقوع انتهاك حلقـوق                 

. قائمة مبوجب معاهدة ما، وتقدم هذه الشكوى إىل هيئة اخلرباء اليت تراقب تنفيذ املعاهـدة               
 من خرباء مستقلني تنتخبهم الـدول  هي جلان" هيئات املعاهدات"وهذه اهليئات املسماة عادة     

ويقومون برصد إعمال الدول األطراف للحقوق املنصوص عليهـا يف          . األطراف يف املعاهدة  
وعلى الرغم مـن وجـود بعـض        . املعاهدات وبالبت يف الشكاوى املقدمة ضد تلك الدول       

  . ا وعملهااالختالفات اإلجرائية بني اآلليات التسع، فإهنا تتشابه كثرياً من حيث تصميمه
ويرد يف هذا الفصل وصف للسمات النمطية للشكوى اليت تقدم مبوجب أي مـن                

ويبني الفصل الثاين جوانب فرادى املعاهدات، اليت حتيـد عـن           . املعاهدات التسع بوجه عام   
  .املعيار العام

  ضد من ميكن تقدمي الشكوى مبوجب املعاهدة؟

ـ            ن املعاهـدات التـسع إال إذا      ال ميكن تقدمي شكوى ضد دولة مبوجب معاهدة م
) من خالل التصديق أو االنـضمام     (أوالً، جيب أن تكون طرفاً      . استوفت هذه الدولة شرطني   

وثانياً، جيب أن تكون الدولة الطرف قد       . يف املعاهدة اليت تنص على احلقوق املدعى انتهاكها       
  .فراد والنظر فيهااعترفت باختصاص اللجنة املراقبة لتلك املعاهدة بتلقي الشكاوى من األ

ويف حالة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع              
العهد الـدويل اخلـاص      و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    أشكال التمييز ضد املرأة و    
ـــــــــ

 على  اطُّلع (www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspxانظر  )٤(
).٢٠١٣مارس / آذار٢٨املوقع يف 
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   املهاجرين وأفراد أسرهم؛اللعم ااالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع•
  القتصادية واالجتماعية والثقافية؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا•
  .اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالهتا االختيارية•
. وقد ُوضعت آليات تقدمي الشكاوى مبا ميكّن الشخص العادي من االستفادة منها             

عبارات القانونية والتقنيـة لكـي يقـدم        فال يتعني على املرء أن يكون حمامياً أو حىت ملماً بال          
  .شكوى مبوجب هذه املعاهدات

فيمكن . وتوجد عدة طرق أخرى لتقدمي الشكاوى الفردية إىل هيئات األمم املتحدة            
املعـروف سـابقا    ( إىل إجراء تقدمي الشكاوى التابع جمللس حقوق اإلنـسان           الشكاوىرفع  

، وإىل جلنة وضـع     )٣( خاصني وأفرقة عمل   ، وما يتبع اجمللس من مقررين     )٢()١٥٠٣باإلجراء  
ولكن هذه اإلجراءات ختتلف يف تركيزها عن تلك القائمة يف إطار املعاهدات الدوليـة              . املرأة

كما ميكن  . االنتصاف لألفراد من خالل آليات شبه قضائية      املذكورة أعاله، اليت توفر إمكانية      
سرة األوسع لألمم املتحدة مثل منظمة      تقدمي الشكاوى إىل املنظمات اليت تشكل جزءاً من األ        

 ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (www.ilo.org)العمـل الدوليــة  
(www.unesco.org).  

ـــــــــ
:انظرلالطالع على املزيد من التفاصيل، )٢(

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Complaint.aspx )٢٨  على املوقع يف   اطُّلع 
).٢٠١٣مارس /آذار

:لالطالع على املزيد من التفاصيل، انظر)٣(
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx )٢٨ على املوقع يف     اطُّلع 

).٢٠١٣مارس /آذار
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  ةمقدم
جيوز ألي شخص أن يوجه انتباه األمم املتحدة إىل انتهاك مزعوم حلقوق اإلنسان،               

وتشرح صحيفة الوقـائع هـذه      . ويفعل ذلك كل عام اآلالف من الناس يف شىت أحناء العامل          
راد الذين يدعون أهنم ضحايا انتهاكات احلقوق الواردة يف املعاهـدات           اإلجراءات املتاحة لألف  
  .الدولية حلقوق اإلنسان

ففي املقاضـاة   . إن الشكاوى الفردية هي اليت تعطي املعىن امللموس حلقوق اإلنسان           
املتعلقة بالدعاوى الفردية، تطبق عملياً املعايري الدولية اليت قد تبدو، وهي خارج هذا اإلطار،              

 مباشراً للغاية   واملعايري الواردة يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تطبق تطبيقاً        . مة وجمردة عا
أما جمموعة القرارات اليت تنشأ عن ذلك،       . عند إسقاطها على املواقف احلقيقية يف حياة األفراد       

  .ه املعاهداتفرمبا تكون دليالً للدول واجملتمع املدين واألفراد يف تفسري املعىن املعاصر هلذ
وتنظر . وقد تزايد حصول األفراد على وسائل حلماية حقوقهم على الصعيد الدويل            

. صحيفة الوقائع هذه يف الشكاوى اليت تقدم مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان              
 منذ أوائل السبعينات، وبات بإمكان       سريعاً وشهدت اآلليات الدولية لتقدمي الشكاوى تطوراً     

اليوم رفع دعاوى أمام األمم املتحدة فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم الـواردة يف تـسع               األفراد  
   :)١(حلقوق اإلنسان، وهي" األساسية"معاهدات تعرف باملعاهدات 

  ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية •
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية               •

  ؛انية أو املهينةالالإنس أو
  ؛االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري •
  ؛اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة •
  ؛اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •
  ؛االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري •

 ـــــــــ
مل تكن مجيع آليات تقدمي الشكاوى التابعة هليئات املعاهدات قد دخلت حيز النفاذ وقت               )١(

 .كتابة هذه الصحيفة

 

  املرفقات

ات مبوجب الربوتوكول االختياري    استمارة منوذجية لتقدمي البالغ     -  األول
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة         
مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال          

  ٢٨  .............................................التمييز العنصري
استمارة منوذجية لتقدمي البالغات مبوجب الربوتوكول االختياري         -  الثاين
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هيئـات معاهـدات    قائمة مرجعية لتقدمي البالغات الفرديـة إىل    - اخلامس
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III

 

  مالحظة

ة عرض مادته ما يتضمن     ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال يف طريق           
التعبري عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقلـيم                 

  .مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها أو

*  
*  *  

لرموز ويعين إيراد أحد هذه ا    . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام         
  .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

 

  احملتويات
  الصفحة

  ١  .......................................................مقدمة
  الفصل
  ٣  ...................................................نظرة عامة  -  األول
  ١٤  .................خصائص اإلجراءات مبوجب خمتلف املعاهدات  -  ثانياً

لعهد الدويل  لاإلجراء مبوجب الربوتوكول االختياري       -  ألف
  ١٤  .................اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية

وجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن       اإلجراء مب   -  باء
العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية       ضروب املعاملة أو  

  ١٥  .........................................املهينة أو
اإلجراء مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع          -  جيم

  ١٧  ...........................أشكال التمييز العنصري
اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         -  دال

  ١٨  ..........يز ضد املرأةالقضاء على مجيع أشكال التمي
اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         -  هاء

  ٢٠  .....................اإلعاقة حقوق األشخاص ذوي
اإلجراء مبوجب االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع           -  واو

  ٢١  ....................األشخاص من االختفاء القسري
اإلجراء مبوجب االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع         -  زاي

  ٢٣  ....................أسرهم العمال املهاجرين وأفراد
اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختياري للعهد الدويل        -  حاء

  ٢٤  ....القتصادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص باحلقوق ا
اإلجراء مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         -  طاء

٢٦  .........حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
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