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 مقدمة:

 
ً من جهود متواصلة قام بها مركز المرأة في األمم  اتفاقية سيداو نتاج ثالثين عاما

 1967المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ونشر ثقافة حقوقها. بداية سيداو كانت العام 
المتحدة اعالن القضاء على التمييز ضد المرأة.  لألممعندما اعتمدت الجمعية العامة 

استطلعت لجنة مركز المرأة في األمم المتحدة رأي الدول األعضاء  1972ي العام وف
 حول شكل ومضمون اتفاقية دولية بشأن حقوق المرأة.

 
بصياغة اتفاقية بشأن القضاء على  1974عام اللجنة المعينة في مركز المرأة باشرت 

 فاقية التي اعتمدتهاالتمييز ضد المرأة، وظلت تعمل لسنوات، إلى أن أنهت إعداد االت
 1981، ولم تدخل حيز التنفيذ اال في العام 1979عام الجمعية العامة لألمم المتحدة 

دولة على التصديق عليها. تكمل أهمية اتفاقية سيداو من قيامها بوضع  50بعد موافقة 
 إلحداثقضايا التمييز ضد المرأة ضمن أهداف األمم المتحدة وأولوياتها في محاولة 

رات حقيقية في اوضاع المرأة حول العالم، وقدمت هذه االتفاقية حلوال لمعالجة تغيي
قضايا التمييز ضد المرأة في شتى مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، ومنها المساواة امام القانون، من خالل اتخاذ التدابير االيجابية المؤقتة او ما 

تحقيق المساواة فعليا وال سيما في الحياة ببي )الكوتا( للتعجيل مييز االيجاسمي بالت
السياسية. وضرورة اتخاذ الدول التدابير المناسبة للقضاء على االدوار النمطية 

 .للجنسين
الدول  التزاممن االتفاقية تم تشكيل )لجنة سيداو( مهمتها مراقبة  18وبموجب المادة 

لجنة تقارير دورية من الدول األطراف على هذه ال تلقيالمصادقة على سيداو، وت
غير الحكومي من كذلك تتلقي تقارير علي المستوي المستوى الرسمي الحكومي و

منظمات المجتمع المدني يطلق عليه )تقارير الظل( تحتوى معلومات عن البلد الموقع 
التشريعات  على االتفاقية، ومدى التزامه باالتفاقية، وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير وسن

بما يتماشى مع ما ورد باالتفاقية من مواد. وكما يبدو فان اتفاقية سيداو اصبحت للدول 
التي وقعت عليها امراً ملزماً، وثمة جدل في البعض من الدول بشأن مكانة االتفاقيات 
الدولية داخل التشريع الوطني، ومدى التزام القضاء باالعتراف بهذه االتفاقيات، خاصة 

نصوص واضحة تقضي بسمو المعاهدات او االتفاقيات  ال توجدحاالت التي في ال
 الدولية المصادق عليها والمنشورة في صحفها الرسمية.

وسوف تتناول هذه الورقة بيان دور لجنة سيداو من خالل بيان اختصاصاتها الواردة 
برتوكول في ال الواردةفي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة أو 
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د المرأة وذلك على النحو االختياري التفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ض
 التالي:

 
 

 بعض المعلومات االساسية عن لجنة سيداو:أوالً: 

  -التكوين :

) لجنأأأأأأة  المأأأأأرأةلجنأأأأأة االمأأأأأم المتحأأأأأأدة للقضأأأأأاء علأأأأأى التمييأأأأأأز ضأأأأأد  تتأأأأأألف
بهم لواليأأأأأأأة خبيأأأأأأرا مأأأأأأن مختلأأأأأأف المنأأأأأأاطق يأأأأأأتم انتخأأأأأأا 23سأأأأأأيداو ( مأأأأأأن 

م ويأأأأأأتمأأأأأأن قبأأأأأأل حكومأأأأأأاتهم  الخبأأأأأأراءمأأأأأأدتها اربأأأأأأع سأأأأأأنوات ، يأأأأأأتم ترشأأأأأأي  
االمأأأأأم المتحأأأأأدة للقضأأأأأاء  اتفاقيأأأأأةانتخأأأأأابهم مأأأأأن قبأأأأأل الأأأأأدول االطأأأأأراف فأأأأأي 

سأأأأأأأيداو ( وعنأأأأأأأد  اتفاقيأأأأأأأة)  المأأأأأأأرأةضأأأأأأأد  التمييأأأأأأأزعلأأأأأأأى جميأأأأأأأع اشأأأأأأأكال 
عرضأأأأأأة  يكونأأأأأأونانتخأأأأأأابهم يعمأأأأأأل هأأأأأأؤالء الخبأأأأأأراء بصأأأأأأتهم الشخصأأأأأأية وال 

 .جانب حكوماتهم  من للمحاسبة

 -طبيعة عمل اللجنة : ثانياً: 

 وفقاً لالتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. -1

وفقأأأأأأأاً للبرتوكأأأأأأأول االختيأأأأأأأاري لالتفاقيأأأأأأأة القضأأأأأأأاء علأأأأأأأى جميأأأأأأأع أشأأأأأأأكال  -2
 التمييز ضد المرأة.

 -تقضى وظيفة لجنة سيداو الرئيسية :

التقأأأأأارير التأأأأأي  مأأأأأن خأأأأأالل النظأأأأأر فأأأأأي لالتفاقيأأأأأةرصأأأأأد تطبيأأأأأق الأأأأأدول  -1
 ي(عنتقدمها الدول االطراف ) بعد استعراض البلد الم

مجموعأأأأأأأة مأأأأأأأن التوصأأأأأأأيات يطلأأأأأأأق عليهأأأأأأأا اسأأأأأأأم  تعأأأأأأأد لجنأأأأأأأة سأأأأأأأيداو -2
 المالحظات الختامية

التوصأأأأأيات العامأأأأأة وهأأأأأي عبأأأأأارة  صأأأأأياغةكمأأأأأا ان لجنأأأأأة سأأأأأيداو تتأأأأأولى  -3
عأأأأأن تعليقأأأأأات تفسأأأأأيرية بشأأأأأان مأأأأأواد محأأأأأددة مأأأأأن االتفاقيأأأأأة تشأأأأأكل هأأأأأذه 

عامأأأأأأة وسأأأأأأيلة يمكأأأأأأن للجنأأأأأأة مأأأأأأن خاللهأأأأأأا معالجأأأأأأة القضأأأأأأايا التوصأأأأأأيات ال
مثأأأأأال  المعاصأأأأأرة التأأأأأي ال تأأأأأأتي االتفاقيأأأأأة علأأأأأى ذكرهأأأأأا بشأأأأأكل صأأأأأري 

 ة.أالخاصة بالعنف ضد المر 19التوصية رقم 
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 وسوف نستعرض:

 اجراءات تقديم التقارير. -1

 الصعوبات التي قد تعترض عملية إعداد التقارير. -2

يأأأأأة بالقضأأأأأاء علأأأأأى التمييأأأأأز ضأأأأأد المأأأأأرأة المبأأأأأادو التوجيهيأأأأأة للجنأأأأأة المعن -3
 المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة باالتفاقية.

 اجراءات تقديم التقارير 

مأأأأأرتين فأأأأأي السأأأأأنة فأأأأأي نيويأأأأأورك  سأأأأأيداولجنأأأأأة  جتمأأأأأاعجأأأأأرت العأأأأأادة علأأأأأى ا
يوليأأأأأو للنظأأأأأر فأأأأأي تقأأأأأارير الأأأأأدول االطأأأأأراف وثالثأأأأأة اسأأأأأابيع فأأأأأي ينأأأأأاير  لفتأأأأأرة

وغيرهأأأأأا مأأأأأن االمأأأأأور وهأأأأأي تسأأأأأتعرض  ن المسأأأأأاتل التنظيميأأأأأةأبشأأأأأ والتباحأأأأأث
 ثمانية تقارير في  الدورة الواحدة. حوالي

ثأأأأأأأأالث مأأأأأأأأرات اجتمعأأأأأأأأت لجنأأأأأأأأة سأأأأأأأأيداو  2007و2006أمأأأأأأأا فأأأأأأأأي العأأأأأأأأامين 
فأأأأأأي  المتراكمأأأأأأة التقأأأأأأاريرسأأأأأأنويا فأأأأأأي ينأأأأأأاير واغسأأأأأأط  وذلأأأأأأك السأأأأأأتعراض 

 المزدوجأأأأأأأأأة التقأأأأأأأأأاريرجربأأأأأأأأأت اللجنأأأأأأأأأة طريقأأأأأأأأأة اسأأأأأأأأأتعراض  2006العأأأأأأأأأام 
تقريأأأأأأأأرا اي حأأأأأأأأوالي  15نأأأأأأأأت مأأأأأأأأن اسأأأأأأأأتعراض ( فتكم)طريقأأأأأأأأة الحجأأأأأأأأرتين

ضأأأأأأعف العأأأأأأدد االعتيأأأأأأادي وتأأأأأأم اعتمأأأأأأاد هأأأأأأذه الطريقأأأأأأة فأأأأأأي ينأأأأأأاير ويوليأأأأأأو 
 .2007واغسط  

بشأأأأأأأكل متنأأأأأأأاوب فأأأأأأأي  االجتمأأأأأأأاعباشأأأأأأأرت اللجنأأأأأأأة  2008ابتأأأأأأأداء مأأأأأأأن العأأأأأأأام 
 جهود االمم المتحدة في عملية االصالح كجزء مننيويورك وجنيف 

ة سأأأأأأيداو وسأأأأأأتعتمد كلتاهمأأأأأأأا سأأأأأأيتم عقأأأأأأد دورتأأأأأأأين للجنأأأأأأ 2009وفأأأأأأي العأأأأأأام 
فأأأأأأأأي  بلأأأأأأأأدا 15اي ان اللجنأأأأأأأأة ستسأأأأأأأأتعرض  المأأأأأأأأزدوجطريقأأأأأأأأة االسأأأأأأأأتعراض 
فأأأأأأأي ثأأأأأأأالث دورات  االجتمأأأأأأأاعتخطأأأأأأأط اللجنأأأأأأأة  2010كأأأأأأأل دورة فأأأأأأأي العأأأأأأأام 

 .في كل دورة بلدان 8فستستعرض 

تقريأأأأأر الأأأأأى االمأأأأأين العأأأأأام حأأأأأول  تلأأأأأزم اتفاقيأأأأأة سأأأأأيداو الأأأأأدول االطأأأأأراف بتقأأأأأديم
ضأأأأأأأأاتية واالداريأأأأأأأأة وغيرهأأأأأأأأا مأأأأأأأأن التأأأأأأأأدابير التأأأأأأأأي التأأأأأأأأدابير التشأأأأأأأأريعية والق

اي ن سأأأأأنة علأأأأأى نفأأأأأاذ االتفاقيأأأأأة )اعتمأأأأأدتها لتطبيأأأأأق اتفاقيأأأأأة سأأأأأيداو فأأأأأي غضأأأأأو
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( ثأأأأأأم ريخ عأأأأأأرض الصأأأأأأك للمصأأأأأأادقة واالنضأأأأأأمامبعأأأأأأد ثالثأأأأأأين يومأأأأأأا مأأأأأأن تأأأأأأا
علأأأأى االقأأأأل مأأأأرة كأأأأل اربأأأأع سأأأأنوات أو بنأأأأاء علأأأأى طلأأأأب اللجنأأأأة ، تأأأأتم احالأأأأة 

ظأأأأأأر فيهأأأأأأا وقأأأأأأد تشأأأأأأتمل التقأأأأأأارير علأأأأأأى هأأأأأأذه التقأأأأأأارير الأأأأأأى لجنأأأأأأة سأأأأأأيداو للن
 والصعوبات التي تعوق تطبيق االتفاقية. العوامل

اصأأأأأدرت اللجنأأأأأة مبأأأأأادو توجيهيأأأأأة جديأأأأأدة لمسأأأأأاعدة الأأأأأدول علأأأأأى اعأأأأأداد هأأأأأذه 
 التقارير حيث يجدر بالدول اعداد تقريرين.

لوثيقأأأأأأأة االساسأأأأأأأية الموحأأأأأأأدة وهأأأأأأأي تحتأأأأأأأوي علأأأأأأأى معلومأأأأأأأات حأأأأأأأول ا . أ
بمأأأأأا فأأأأأي ذلأأأأأك الحأأأأأق  المعاهأأأأأدة هيتأأأأأات المشأأأأأتركة بأأأأأين كافأأأأأة االلتزامأأأأأات

 في المساواة وعدم التمييز.

الوثيقأأأأأأأة الخاصأأأأأأأة باالتفاقيأأأأأأأة وهأأأأأأأي تحتأأأأأأأوي علأأأأأأأى معلومأأأأأأأات حأأأأأأأول  . ب
 الدول الخاصة بهذه المعاهدة تحديدا. االلتزامات

يأأأأتم النظأأأأر فأأأأي التقأأأأارير مأأأأن قبأأأأل لجنأأأأة سأأأأيداو وبحضأأأأور ممثلأأأأين عأأأأن البلأأأأد 
بمأأأأأداخالت اضأأأأأافية ويسأأأأأتطيع  الأأأأأذي اعأأأأأد التقريأأأأأر بحيأأأأأث يجأأأأأوز لهأأأأأم القيأأأأأام

االعضأأأأأأأاء واالفأأأأأأأراد طلأأأأأأأب المزيأأأأأأأد مأأأأأأأن التوضأأأأأأأيحات بشأأأأأأأأن ايأأأأأأأه قضأأأأأأأية 
 متصلة بالتقرير او المداخلة او اهداف اتفاقية سيداو.

يأأأأأتم اسأأأأأتعراض كافأأأأأة التقأأأأأارير اوال مأأأأأن قبأأأأأل فريأأأأأق عامأأأأأل مأأأأأا قبأأأأأل الأأأأأدورة 
يضأأأأأأم خمسأأأأأأة اعضأأأأأأاء مأأأأأأن لجنأأأأأأة سأأأأأأيداو يصأأأأأأو  الفريأأأأأأق العامأأأأأأل اسأأأأأأتلة 

سأأأأأأأتعراض الكامأأأأأأأل الأأأأأأأذي تقأأأأأأأوم بأأأأأأأه لجنأأأأأأأة للتقريأأأأأأأر تسأأأأأأألم هأأأأأأأذه لتوجيأأأأأأأه اال
فأأأأأي التقريأأأأأر خأأأأأالل  ويأأأأأتم النظأأأأأر مسأأأأأبقالأأأأأى ممثلأأأأأي الأأأأأدول بشأأأأأكل  األسأأأأأتلة

ً ضأأأأأدورة عاديأأأأأة للجنأأأأأة يقأأأأأدم خاللهأأأأأا الممثأأأأأل عأأأأأن الدولأأأأأة المعنيأأأأأة عر شأأأأأفهيا  ا
عأأأأأأن الدولأأأأأأة علأأأأأأى االسأأأأأأتلة التأأأأأأي  الممثلأأأأأأينعأأأأأأن تقريرهأأأأأأا ويجيأأأأأأب فريأأأأأأق 

لخبأأأأأأراء حأأأأأأوارا بنأأأأأأاء مأأأأأأع الدولأأأأأأة المعنيأأأأأأة حيأأأأأأث يطرحهأأأأأأا الخبأأأأأأراء يجأأأأأأري ا
 التقرير. يتناولهاالخاصة بشان القضايا التي  آراتهميعرضون  
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االوليأأأأأأة والدوريأأأأأأة بشأأأأأأكل مختلأأأأأأف فبالنسأأأأأأبة الأأأأأأى  التقأأأأأأارير اسأأأأأأتعراضيأأأأأأتم 
 2و  1التقأأأأأارير االوليأأأأأة يأأأأأتم طأأأأأرح اسأأأأأتلة حأأأأأول كأأأأأل مأأأأأادة باسأأأأأتثناء المأأأأأواد 

.امأأأأأأا بالنسأأأأأأبة الأأأأأأى التقأأأأأأارير الدوريأأأأأأة فيأأأأأأتم  التأأأأأأي تنأأأأأأاق  معأأأأأأا  16و  15و 
 طرح االستلة وفقا لمجموعات من المواد:

 5-1المواد  -

 9-6المواد   -

 14-10المواد  -

 16 و 15المواد  -

علأأأأأى االسأأأأأتلة التأأأأأي  لإلجابأأأأأةالأأأأأالزم  وقأأأأأتبال االطأأأأأرافيحظأأأأأى ممثلأأأأأو الأأأأأدول 
اسأأأأأأأتلة وقأأأأأأأد يقأأأأأأأدمون  6الأأأأأأأى  5بعأأأأأأأد سلسأأأأأأألة مأأأأأأأن تطرحهأأأأأأأا لجنأأأأأأأة سأأأأأأأيداو 

بشأأأأأأكل مشأأأأأأترك مأأأأأأن خأأأأأأالل الجمأأأأأأع بأأأأأأين عأأأأأأدة اسأأأأأأتلة فأأأأأأي حأأأأأأال اجأأأأأأوبتهم 
علأأأأأى حأأأأأدة كمأأأأأا ان االجوبأأأأأة قأأأأأد تسأأأأأتتبع طأأأأأرح  سأأأأأؤالالسأأأأأماح بأأأأأذلك او لكأأأأأل 

 استلة متابعة اخرى.

عقأأأأأأب النظأأأأأأر فأأأأأأي تقأأأأأأارير كافأأأأأأة الأأأأأأدول االطأأأأأأراف تصأأأأأأو  لجنأأأأأأة سأأأأأأيداو 
مالحظاتهأأأأأأا السأأأأأأتعراض العوامأأأأأأل والصأأأأأأعوبات التأأأأأأي تعأأأأأأوق عمليأأأأأأة تطبيأأأأأأق 

ولأأأأأأة الطأأأأأأرف الأأأأأأى جانأأأأأأب الجوانأأأأأأب االيجابيأأأأأأة والشأأأأأأواغل االتفاقيأأأأأأة فأأأأأأي الد
 الرتيسية واالقتراحات والتوصيات لتعزيز تطبيق االتفاقية.

اعتمأأأأأأأأدت لجنأأأأأأأأة سأأأأأأأأيداو عأأأأأأأأادة االجتمأأأأأأأأاع مأأأأأأأأع  1998بأأأأأأأأدءا مأأأأأأأأن يوليأأأأأأأأو 
المنظمأأأأأأأات غيأأأأأأأر الحكوميأأأأأأأة لالسأأأأأأأتماع الأأأأأأأى شأأأأأأأواغلها وجمأأأأأأأع المأأأأأأأداخالت 

 .ماتالتي قد تساعد في عملية استعراض تقارير الحكو

خأأأأأأالل عمليأأأأأأة االسأأأأأأتعراض يأأأأأأتم تعيأأأأأأين احأأأأأأد اعضأأأأأأاء اللجنأأأأأأة كمقأأأأأأرر وهأأأأأأو 
يطلأأأأأأأع اللجنأأأأأأأة علأأأأأأأى القضأأأأأأأايا المتصأأأأأأألة بالبلأأأأأأأد ويقأأأأأأأود عمليأأأأأأأة االسأأأأأأأتعراض 

 .الختامية المالحظاتويصو  
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الأأأأأى جانأأأأأب هأأأأأذه التقريأأأأأر قأأأأأد تطلأأأأأب لجنأأأأأة سأأأأأيداو ايضأأأأأا مأأأأأن بعأأأأأض الأأأأأدول 
 االعتياديأأأأأأة يختلأأأأأأف عأأأأأأن نسأأأأأأق التقريأأأأأأر اسأأأأأأتثناتياالطأأأأأأراف ورفأأأأأأع تقريأأأأأأر 

غالأأأأأب مأأأأأا تكأأأأأون الأأأأأدول التأأأأأي يطلأأأأأب منهأأأأأا رفأأأأأع التقريأأأأأر فأأأأأي خضأأأأأم نأأأأأزاع 
علأأأأأى وضأأأأأع  وارتداداتأأأأأهداخلأأأأأي يثيأأأأأر قلأأأأأق اللجنأأأأأة مأأأأأن جهأأأأأة اثأأأأأاره  سياسأأأأأي
 .في البلد المعني  المرأة

الن الحكومأأأأأأة قأأأأأأد تأأأأأأرفض او قأأأأأأد ال  اليأأأأأأةتصأأأأأأدر لجنأأأأأأة سأأأأأأيداو عأأأأأأادة التحأأأأأأة 
 لتقديم تقريرها. مستعدةتكون 

 ي قد  تعترض عملية تقديم التقارير:الصعوبات الت

ثمأأأأأأة العديأأأأأأد مأأأأأأن االسأأأأأأباب الفنيأأأأأأة والسياسأأأأأأية التأأأأأأي قأأأأأأد تأأأأأأؤدي بالأأأأأأدول الأأأأأأى 
عأأأأأأن تقأأأأأأديمها  االمتنأأأأأأاعمواجهأأأأأأة الصأأأأأأعوبات اثنأأأأأأاء تقأأأأأأديم التقأأأأأأارير او حتأأأأأأى 

دول االطأأأأأأراف قأأأأأأد ال تأأأأأأدرك فأأأأأأي العديأأأأأأد مأأأأأأن االحيأأأأأأان الغايأأأأأأة لأأأأأأان ا حيأأأأأأث
حيأأأأأث ال تعأأأأأي هأأأأأذه الأأأأأدول  التفاقيأأأأأةاالفعليأأأأأة مأأأأأن التقريأأأأأر ودوره فأأأأأي تطبيأأأأأق 

علأأأأأأى  دوريامكانيأأأأأة اسأأأأأتخدام التقريأأأأأأر فأأأأأي عمليأأأأأأة التخطأأأأأيط لتطبيأأأأأأق بشأأأأأكل 
حقأأأأأوق الطفأأأأأل والعهأأأأأد الأأأأأدولي  واتفاقيأأأأأةسأأأأأيداو  اتفاقيأأأأأةسأأأأأبيل المثأأأأأال تسأأأأأتلزم 

بأأأأأأأأأالحقوق االقتصأأأأأأأأأادية واالجتماعيأأأأأأأأأة والثقافيأأأأأأأأأة اتخأأأأأأأأأاذ قأأأأأأأأأرارات  الخأأأأأأأأأاص
ات االنماتيأأأأأأأة وتخصأأأأأأأيص فأأأأأأأي مجأأأأأأأال العمليأأأأأأأ بالتأأأأأأأدخالتسياسأأأأأأأية متصأأأأأأألة 

المأأأأأأأأوارد المناسأأأأأأأأبة لتنفيأأأأأأأأذ هأأأأأأأأذه التأأأأأأأأدخالت ورصأأأأأأأأد فعاليتهأأأأأأأأا والمكاسأأأأأأأأب 
التدريجيأأأأأة المحققأأأأأة وتحديأأأأأد المشأأأأأاكل لضأأأأأمان االعمأأأأأال الفعلأأأأأي لحقأأأأأوق ممأأأأأا 

بأأأأأدوره وضأأأأأع معأأأأأايير اسأأأأأتنادا الأأأأأى معأأأأأايير حقأأأأأوق االنسأأأأأان وتحديأأأأأد  يسأأأأأتلزم
لة لقيأأأأأأأأا  الصأأأأأأأأ االولأأأأأأأأى والعالمأأأأأأأأات المرجعيأأأأأأأأة والمؤشأأأأأأأأرات ذات الوضأأأأأأأأع

 التقدم المحرز.

مأأأأا يأأأأتم بأأأأذل الجهأأأأد الأأأأالزم العتمأأأأاد التأأأأدابير التأأأأي مأأأأن  لكأأأأن وبمأأأأا أنأأأأه نأأأأادراً 
بموجأأأأأأب المعاهأأأأأأدة تتحأأأأأأول صأأأأأأياغة التقأأأأأأارير الأأأأأأى  االلتزامأأأأأأاتشأأأأأأانها انفأأأأأأاذ 

مجأأأأأرد عمأأأأأل اجراتأأأأأي وبمأأأأأا انأأأأأه لأأأأأم يأأأأأتم بأأأأأذل ايأأأأأة جهأأأأأود منأأأأأذ البدايأأأأأة لجمأأأأأع 
نأأأأأأأات المقارنأأأأأأأة تتحأأأأأأأول صأأأأأأأياغة البيانأأأأأأأات المصأأأأأأأنفة المالتمأأأأأأأة او حتأأأأأأأى البيا

التقريأأأأأأأر الأأأأأأأى عمليأأأأأأأة مملأأأأأأأة وسأأأأأأأطحية وفأأأأأأأي العديأأأأأأأد مأأأأأأأن الحأأأأأأأاالت تأأأأأأأتم 
االسأأأأأأتعانة بمستشأأأأأأارين بشأأأأأأكل شأأأأأأبه سأأأأأأنوي قبأأأأأأل موعأأأأأأد تقأأأأأأديم التقريأأأأأأر فأأأأأأال 
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التقريأأأأأر  مأأأأأا يتضأأأأأمنهعأأأأأن تطبيأأأأأق االتفاقيأأأأأة علأأأأأى  المسأأأأأؤولينيطلأأأأأع مختلأأأأأف 
المسأأأأأأتوى  علأأأأأأى مسأأأأأأتوى السياسأأأأأأي ، ال يشأأأأأأارك أو يتبنأأأأأأى الموظفأأأأأأون رفيعأأأأأأو

مأأأأأأأن قبأأأأأأأل المستشأأأأأأأارين فأأأأأأأي  المطروحأأأأأأأةمضأأأأأأأمون التقريأأأأأأأر او االجأأأأأأأراءات 
غايأأأأأة جوهريأأأأأة وهأأأأأي تأأأأأامين االطأأأأأار  تحقيأأأأأقالتقريأأأأأر بينمأأأأأا يجأأأأأدر بأأأأأالتقرير 

بالتزاماتهأأأأأأا مأأأأأأن منظأأأأأأور واع ومأأأأأأأدرك  والتوجيهأأأأأأات الالزمأأأأأأة لوفأأأأأأاء الأأأأأأدول
للواقأأأأأع وال يمكأأأأأن تحقيأأأأأق ذلأأأأأك اال مأأأأأن خأأأأأالل وضأأأأأع قواعأأأأأد بيانأأأأأات مناسأأأأأبة 

كمأأأأأا يجأأأأأب تحأأأأأديث قواعأأأأأد بينأأأأأات مناسأأأأأبة  المعاهأأأأأداتان  رصأأأأأد اثأأأأأار لضأأأأأم
لضأأأأأمان رصأأأأأأد فعلأأأأأي للمكاسأأأأأأب المحققأأأأأة ، فأأأأأأتعك  التقأأأأأارير الدوريأأأأأأة نتأأأأأأات  

 هذه العملية.

لأأأأأأذا فأأأأأأال بأأأأأأد مأأأأأأن تأأأأأأامين المسأأأأأأاعدة الفنيأأأأأأة للأأأأأأدول االطأأأأأأراف المدركأأأأأأة بأأأأأأان 
 الفشأأأأأل فأأأأأي تقأأأأأديم التقأأأأأارير قأأأأأد ال يكأأأأأون بسأأأأأبب جهأأأأأل كيفيأأأأأة صأأأأأياغتها وانمأأأأأا
بسأأأأأأبب عأأأأأأدم فهأأأأأأم مضأأأأأأمون الحقأأأأأأوق بشأأأأأأكل واضأأأأأأ  وماهيأأأأأأة هأأأأأأذه التقأأأأأأارير 
ودورهأأأأأا وعأأأأأدم االنتظأأأأأام فأأأأأي جمأأأأأع البيانأأأأأات الالزمأأأأأة لكتابأأأأأة التقأأأأأارير ، كمأأأأأا 

سأأأأأيداو وضأأأأأمان المسأأأأأاواة قأأأأأد  اتفاقيأأأأأةقأأأأأد يكأأأأأون سياسأأأأأيا فتطبيأأأأأق  السأأأأأببأن 
يشأأأأأأكالن خطأأأأأأرا سياسأأأأأأيا علأأأأأأى النظأأأأأأام الحأأأأأأاكم بالضأأأأأأافة الأأأأأأى ذلأأأأأأك فخأأأأأأدمات 

اذ ان كأأأأأل  الهيكليأأأأأةبعأأأأأين االعتبأأأأأار المشأأأأأكل  تأخأأأأأذالفنيأأأأأة يجأأأأأب ان المسأأأأأاعدة 
  وال بأأأأأد مأأأأأن اعتمأأأأأاد نهأأأأأ االتفاقيأأأأأةعأأأأأن تطبيأأأأأق  مسأأأأأؤولقطأأأأأاع فأأأأأي الحكومأأأأأة 

المعأأأأأأأأأايير وضأأأأأأأأأمان  لوضأأأأأأأأأعالتخصصأأأأأأأأأات واتصأأأأأأأأأاالت هيكليأأأأأأأأأة  متعأأأأأأأأأدد
 ) االنسجام المنطقي ( ورصد البيانات وجمعها  االنسياق

تحقيأأأأق هأأأأذا التعأأأأاون بأأأأين مختلأأأأف  مأأأأن تمكنأأأأتمأأأأن الأأأأدول  فقأأأأط قلأأأأةونجأأأأد ان 
القطاعأأأأأأات لأأأأأأذا يجأأأأأأدر بالمسأأأأأأاعدة الفنيأأأأأأة اخأأأأأأذ  مختلأأأأأأف هأأأأأأذه العواتأأأأأأق بعأأأأأأين 
االعتبأأأأأأار والمسأأأأأأاهمة فأأأأأأي ايجأأأأأأاد الحلأأأأأأول وعأأأأأأدم االكتفأأأأأأاء بأأأأأأالتركيز علأأأأأأأى 

 المنه  النهاتي اي التقرير اذ انه لي  غاية بحد ذاته.

وضأأأأأأوع وال بأأأأأأد بشأأأأأأكل خأأأأأأاص مأأأأأأن بنأأأأأأاء قأأأأأأدرات الأأأأأأدول لمسأأأأأأاعدتها علأأأأأأى 
د البيانأأأأأأات واليأأأأأأات الرصأأأأأأد المناسأأأأأأبة كمأأأأأأا ال بأأأأأأد ايضأأأأأأا مأأأأأأن خأأأأأأدمات عأأأأأأقوا

الوطنيأأأأأأة الراميأأأأأأة الأأأأأأى تأأأأأأدعيم القأأأأأأدرات المحليأأأأأأة  المبأأأأأأادرةلتعزيأأأأأأز  استشأأأأأأارية
وانشأأأأأأأأاء مجموعأأأأأأأأة مأأأأأأأأن المأأأأأأأأوارد ) البشأأأأأأأأرية والفنيأأأأأأأأة ( علأأأأأأأأى المسأأأأأأأأتوى 

التركيأأأأأز ايضأأأأأا علأأأأأى تلبيأأأأأة  االستشأأأأأاريةالمحلأأأأأي ويجأأأأأب علأأأأأى هأأأأأذه الخأأأأأدمات 
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علأأأأأى  االعتمأأأأأاداالفأأأأأراط فأأأأأي  وتجنأأأأأبجأأأأأة الأأأأأى تعزيأأأأأز االنشأأأأأطة الوطنيأأأأأة الحا
 المستشارين.

للشأأأأأركاء القأأأأأدرات  وبنأأأأأاءالمسأأأأأاعدة الفنيأأأأأة  تأأأأأامينالأأأأأى ذلأأأأأك يجأأأأأب  باإلضأأأأأافة
الحكوميأأأأأأأة وخارجهأأأأأأأا والب د مأأأأأأأن االشأأأأأأأارة ايضأأأأأأأا الأأأأأأأى ان  الهيتأأأأأأأات ضأأأأأأأمن

المسأأأأأأأأاعدة الفنيأأأأأأأأة ال تسأأأأأأأأتطيع تعزيأأأأأأأأز القأأأأأأأأدرات المؤسسأأأأأأأأية اال فأأأأأأأأي حالأأأأأأأأة 
االنسأأأأأأان لأأأأأأنه  اسأأأأأأتباقي فأأأأأأي مأأأأأأا  لحقأأأأأأوقاعتمأأأأأأاد مفوضأأأأأأية االمأأأأأأم المتحأأأأأأدة 

يتصأأأأأأأل بمشأأأأأأأاركة كافأأأأأأأة الفأأأأأأأروع الحكوميأأأأأأأة فأأأأأأأي اعأأأأأأأداد التقريأأأأأأأر الدولأأأأأأأة 
 الطرف وتطبيق المالحظات الختامية.

علأأأأأأأى متابعأأأأأأأة  تفأأأأأأأي الختأأأأأأأام يجأأأأأأأب تأأأأأأأامين المسأأأأأأأاعدة الفنيأأأأأأأة التأأأأأأأي ركأأأأأأأز
لمحأأأأأأرز مأأأأأأن اجأأأأأأل قتأأأأأأراح ااالالمالحظأأأأأأات الختاميأأأأأأة مأأأأأأثال المسأأأأأأاعدة علأأأأأأى 

تكمأأأأين الأأأأدول مأأأأن المضأأأأي قأأأأدما ويمكأأأأن فأأأأي هأأأأذا الصأأأأدد اعتمأأأأاد نهأأأأ  اكثأأأأر 
شأأأأأأمولية لمتابعأأأأأأة االنشأأأأأأطة فبأأأأأأدال مأأأأأأن التركيأأأأأأز علأأأأأأى معاهأأأأأأدة واحأأأأأأدة يمكأأأأأأن 

المصأأأأأدقة مأأأأأن اجأأأأأل  المعاهأأأأأداتحأأأأأة النظأأأأأر فأأأأأي كافأأأأأة ورطلخطأأأأأط العمأأأأأل الم
شأأأأأكل ادخأأأأأار المأأأأأوارد التأأأأأي يأأأأأتم انفاقهأأأأأا فأأأأأي عمليتأأأأأي الرصأأأأأد والتطبيأأأأأق وقأأأأأد ي

 ذلك االسا  لمزيد من المساعدة الفنية

يجأأأأأأب ثنأأأأأأي الأأأأأأدول االعضأأأأأأاء عأأأأأأن تقأأأأأأديم التقأأأأأأارير التأأأأأأي تتضأأأأأأمن بينأأأأأأات 
 ً مثأأأأأل عأأأأأدم  ناقصأأأأأة او غيأأأأأر مناسأأأأأبة اذ انهأأأأأا تسأأأأأ  الأأأأأى نظأأأأأام المعاهأأأأأدة تمامأأأأأا

 التقارير. عرف

المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة 
 تقارير الخاصة باالتفاقية:بتقديم ال

المبادو التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بتقديم التقارير 
 الخاصة باالتفاقية.

 
 
 
 

 مقدمة:
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يجب تطبيق هذه المبادو التوجيهية التي أعدتها اللجنة المعنية بالقضاء على  .1
ير الخاصة باالتفاقية جنباً إلى جنب مع التمييز ضد المرأة والمتعلقة بإعداد التقار

المبادو التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم الوثاتق األساسية الموحدة فهذه المبادو 
ً المبادو التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم تقارير في إطار اتفاقية  تشكل معا
و القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي تحل محل جميع المباد

التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الصادرة سابقاً عن اللجنة المعنية بالقضاء على 
 التمييز ضد المرأة.

 مكونات التقرير:
لمتعلقة بتنفيذ االتفاقية من ولذلك يتألف كل تقرير من تقارير الدول األطراف ا -

 :تين جز
 .وثيقة أساسية موحدة ووثيقة تتعلق بوجه خاص بتنفيذ االتفاقية -

 الوثيقة األساسية الموحدة: 
تشكل الوثيقة األساسية الموحدة الجزء األول من أي تقرير يعد للجنة وفقاً للمبادو  -

التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير وتتضمن الوثيقة األساسية الموحدة 
 معلومات ذات طابع عام ووقاتعي.

ساسية الموحدة ينبغي أن ال تتكرر وعموماً فإن المعلومات الواردة في الوثيقة األ -
في الوثيقة الخاصة باالتفاقية المقدمة إلى اللجنة وتشدد اللجنة على أنه إذا لم تقدم 
إحدى الدول األطراف وثيقة أساسية موحدة أو إذا لم تكن المعلومات الواردة ذات 

ل على الصلة في الوثيقة الخاصة باالتفاقية وباإلضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدو
استعراض المعلومات الواردة في الوثيقة األساسية الموحدة التي تقدمها هذه الدول 
من حيث أبعادها الجنسية والجنسانية وإذا تبين أن هذه المعلومات غير كافية فإن 

المعلومات ذات الصلة في الوثيقة الخاصة  إدراجالدول األعضاء مدعوة إلى 
 لوثيقة األساسية الموحدة.باالتفاقية وفي التحديث المقبل ل

 الوثيقة الخاصة باالتفاقية:
تتعلق هذه المبادو التوجيهية بإعداد الجزء الثاني من التقارير وتنطبق على  -

التقارير األولية وكذلك على التقارير الدورية الالحقة المتقدمة إلى اللجنة وينبغي 
المتعلقة بتنفيذ أن تحتوي الوثيقة الخاصة باالتفاقية على جميع المعلومات 

 االتفاقية.
وفي حين ينبغي أن تكون المعلومات الوقاتعية العامة المتعلقة باإلطار العام  -

لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها مفصلة حسب نوع الجن  حيث ينطبق األمر 
 وأن تكون المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة وسبل االنتصاف الفعالة.

ألساسية ينبغي أن تشمل الوثيقة الخاصة باالتفاقية معلومات واردة في الوثيقة ا -
إضافية بتنفيذ االتفاقية والتوصيات العامة ذات الصلة الصادرة عن اللجنة 
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باإلضافة إلى معلومات يغلب عليها الطابع لتحليلي بشأن ما تخلفه القوانين 
ى المرأة وينبغي وتفاعل النظم القانونية المتعددة والسياسات والبرام  من آثار عل

ً توفير معلومات تحليلية بشأن التقدم المحرز في مجال كفالة تمتع جميع  أيضا
فتات النساء اللواتي يعشن على أراضي الدولة أو في إطار سلطتها القضاتية 

 طول حياتهن بأحكام االتفاقية.
 

 االلتزام بتقديم التقارير:
لى االتفاقية أو انضمامها إليها تتعهد كل دولة من الدول األطراف عند تصديقها ع -

( أن تقدم في غضون سنه من بدء نفاذ االتفاقية في تلك الدولة، 3بموجب المادة )
تقريراً أولياً عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضاتية أو إدارية أو تدابير أخرى 

ذلك من أجل نفاذ إحكام االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد وأن تقدم بعد 
 تقارير دورية كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.

 توجيهات عامة بشأن محتويات التقارير:
 توجيهات عامة -1

ينبغي أن يتماشى التقرير مع ما رود في الفقرات من المبادو التوجيهية المنسقة  -
 المتعلقة بوضع التقارير.

  التوصيات العامة للجنة -2
راعي التوصيات العامة التي تعتمدها اللجنة أثناء إعداد الوثيقة ينبغي أن ت -

 الخاصة باالتفاقية.
 
  التحفظات واإلعالنات -3

ينبغي أن تدرج في الوثيقة األساسية الموحدة معلومات عامة عن التحفظات  -
ً للفقرة ) ( )ب( من المبادو التوجيهية المنسقة 40واإلعالنات، وذلك وفقا

ك ينبغي أن تدرج في الوثيقة الخاصة باالتفاقية التي تقدم إلى وباإلضافة إلى ذل
ً للمبادو التوجيهية الحالية معلومات محددة تتعلق بالتحفظات  اللجنة وفقا
واإلعالنات المتصلة باالتفاقية وديانات اللجنة بشأن التحفظات ومالحظات اللجنة 

تصدره الدولة الختامية حيث ينطبق األمر وينبغي شرح إي تحفظ أو إعالن 
الطرف بشأن أي مادة من االتفاقية وينبغي توضي  أسباب بقاء الدول األطراف 
على موقفها في هذا الصدد وينبغي للدول األطراف التي ابدت تحفظات عامة ال 
تحيل إلى مادة بعينها أو تحفظات تتصل بالمواد وأن تقدم تقريراً تشرح فيه هذه 

م الدول األطراف معلومات بشأن أي تحفظات قد التحفظات وأثرها وينبغي أن تقد
أبدتها أو إعالنات قد اصدرتها بشأن التزامات مماثلة فب معاهدات أخرى لحقوق 

 اإلنسان.
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 العوامل والمصاعب -4
ينبغي أن ترد في الوثيقة الخاصة باالتفاقية معلومات بشأن العوامل والمصاعب  -

والتي لم ترد في الوثيقة األساسية  التي تتصل بشكل خاص بتنفيذ أحكام االتفاقية
ً للفقرة من المبادو التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقدير التقارير، بما  الموحدة وفقا

 في ذلك تفاصيل الخطوات المتخذة لتجاوز هذه المصاعب.
 
 البيانات واإلحصائيات -5

عامة  في حين ينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية الموحدة معلومات إحصاتية ووقاتعية
فإن الوثيقة الخاصة باالتفاقية ينبغي أن تتضمن بيانات وإحصاتيات محددة ومفصلة 
بحسب نوع الجن  تتعلق بتنفيذ كل مادة من مواد االتفاقية بالتوصيات العامة 

 الصادرة عن اللجنة بغية تمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية.

 التقرير األولي
ثيقة األولية الخاصة باالتفاقية . إلى جانب الوثيقة األساسية الموحدة ، التقرير تشكيل الو 

األولى للدولة الطرف وتعد بمثابة الفرصة األولى السانحة أمام الدولة الطرف 
 قوانينها وممارستها لالتفاقية .  امتثالاللجنة بمدى  لموافاة

مادة على حدة في األجزاء من ينبغي للدولة الطرف أن تتعامل على نحو دقيق مع كل 
األول إلى الرابع من االتفاقية: وباإلضافة إلى المعلومات الواردة في الوثيقة 
األساسية الموحدة، ينبغي أن يورد في الوثيقة الخاصة باالتفاقية تحليل مفصل 
وشرح لما يترتب على المعايير القانونية من تأثير الحالة الوقاتعية للمرأة ومدى 

بل االنتصاف على المستوى العملي وتنفيذها وتأثيرها في حالة وقوع توافر س
 انتهاكات ألحكام االتفاقية. 

ينبغي أن تتضمن الوثيقة األولية الخاصة باالتفاقية بياناً للفروق أو االستثناءات أو القيود 
التي تفرض على تمتع المرأة بكل حكم من أحكام االتفاقية على أسا  الجن  ونوع 

. وإن كانت ذات طابع مؤقت بموجب القانون أو الممارسة أو التقاليد أو بأي الجن 
طريقة أخرى وذلك ما دامت هذه المعلومات غير واردة بالفعل في الوثيقة األساسية 

 المشتركة. 

ينبغي أن تتضمن الوثيقة األولية الخاصة باالتفاقية اقتباسات كافية من النصوص 
اتية ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص الدستورية والتشريعية والقض
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وغيرها من النصوص التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق واألحكام 
الواردة في االتفاقية. والسيما إذا لم ترفق تلك النصوص بالتقرير أو لم تكن متاحة 

 بإحدى لغات عمل األمم المتحدة.

 التقارير الدورية

لدورية الالحقة الخاصة باالتفاقية . التي تشكل إلى جانب ينبغي التركيز في الوثيقة ا
الوثيقة األساسية الموحدة تقريراً دورياً الحقاً. على الفترة ما بين النظر في التقرير 

 السابق للدولة الطرف وعرض التقرير الحالي . 

زاء ينبغي تنظيم الوثاتق الدورية الخاصة باالتفاقية بحسب المجموعات الرتيسية ) األج
من األول إلى الرابع ( من االتفاقية . وفي حال عدم توفر ما هو جديد لإلبال  عنه 

 في إطار أية مادة من المواد . ينبغي أن يذكر ذلك في التقرير .

وثائق الالحقة ينبغي أن يكون هناك ثالث نقاط لالنطالق على األقل في مثل هذه ال 
 : الخاصة باالتفاقية

بتنفيذ المالحظات الختامية وال سيما الشواغل والتوصيات المعلومات المتعلقة  - أ
 على التقرير السابق والشروح الخاصة بعدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودقت . 

قيام الدولة الطرف بدراسة تحليلية تركز على النتات  للخطوات والتدابير  - ب
بها بغرض  المطلعالقانونية اإلضافية وغيرها من الخطوات والتدابير المناسبة 

 تنفيذ االتفاقية . 

المعلومات المتعلقة بأية عقبات متبقية أو ناشتة تعترض ممارسة المرأة لها من  -ج
حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتمتعها بتلك الحقوق والحريات في 
المجاالت المدني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي أو أي مجال آخر 

مع الرجل . فضالً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير  على أسا  المساواة
 المتوخاة لتجاوز هذه العقبات . 

ينبغي للوثاتق الدورية الخاصة باالتفاقية أن تتصدى على وجه الخصوص لألثر 
الناجم عن التدابير المتخذة وأن تحلل االتجاهات على مر الزمن فيما يخص 

متع المرأة تمتعاً كامالً بما لها من حقوق وكفالة ت المرأةالقضاء على التمييز ضد 
 اإلنسان. 
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ينبغي أن تعال  الوثاتق الدورية الخاصة باالتفاقية تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بمختلف 
 المجموعات النساتية وبخاصة المجموعات الخاضعة ألشكال متعددة من التمييز . 

للدولة الطرف بما يؤثر على عندما يطرأ تغيير أساسي في النه  السياسي والقانوني 
تنفيذ االتفاقية أو عندما تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية أو إدارية جديدة 
تستدعي إرفاق نصوصها بالتقرير وكذلك إرفاق نصوص القرارات القضاتية أو 
القرارات األخرى . ينبغي تقديم هذه المعلومات في الوثيقة التي تخص بها اللجنة 

. 

 ستثنائية التقارير اال

التوجيهية الحالية على إجراءات اللجنة فيما يتصل بأية تقارير استثناتية  المبادوتؤثر 
( من النظام الداخلي للجنة 5-48قد تكون مطلوبة والتي تنص عليها المادة )

 //ثالثاً( )ح( بشان التقارير االستثناتية . 31/ أوالً ( و )21ومقرريها )

 مرفقات التقارير 

د االقتضاء ، أن يرفق بالتقرير ، بإحدى لغات عمل األمم المتحدة ، عدد ينبغي عن
والقضاتية واإلدارية وغيرها من والوثاتق  التشريعيةكاف من نسخ الوثاتق 

اإلضافية التي قد تود الدول المقدمة للتقارير تعميمها على جميع أعضاء اللجنة 
ً للفقرة من المبادو  لتيسير النظر في تقاريرها ويمكن تقديم هذه النصوص وفقا

 التوجيهية الموحدة المتعلقة بتقديم التقارير. 

 نظر اللجنة في التقارير

 لمحة عامة : 

تعتزم اللجنة أن تتخذ نظرها في التقرير المقدم إلى اللجنة شكل مناقشة بناءة مع وفد 
 الدولة الطرف بهدف تحسين تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية . 

 .واألستلة التي تتعلق بالتقارير األولية والدورية قاتمة بالقضايا

قضايا تقدم اللجنة مسبقاً بناًء على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها . قاتمة بال 
وإكمال المعلومات الواردة في الوثيقة األساسية الموحدة  ي  واألستلة المراد منها توض

ة الطرف أن تقوم مسبقاً وقبل ثالثة أشهر والوثيقة الخاصة باالتفاقية . ويطلب إلى الدول
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على األقل من انعقاد الدورة التي سينظر فيها التقرير . بإعداد ردود تحريرية على 
القاتمة . وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لإلجابة على األستلة اإلضافية التي يوجهها 

 خبراء اللجنة .  

 

 وفد الدولة الطرف 

ً قادرين . من خالل معارفهم وأهليتهم ينبغي لوفد الدولة الطرف  أن يضم أشخاصا
التي يخضعون لها. على شرح كافة  المساءلةوموقع السلطة الذي يحتلونه أو 

جوانب حقوق اإلنسان للمرأة في الدولة المقدمة للتقرير . وقادرين على الرد على 
 أستلة اللجنة وتعليقاتها بشأن تنفيذ االتفاقية . 

، تعتمد اللجنة مالحظتها الختامية بشأن التقرير والمناقشة قريربعد النظر في الت
. وتدرج هذه المالحظات الختامية في التقرير لبناءة مع الوفد وتعمل على نشرهاا

السنوي الذي تقدمه اللجنة العامة . وتأمل اللجنة أن تنشر الدولة الطرف هذه 
 اسبة بهدف اإلعالمالمالحظات الختامية على نطاق واسع بجميع اللغات المن

 . والمناقشة العامين لغرض التنفيذ

 
 نظر اللجنة في التقارير 

 لمحة عامة  -1

تقدم اللجنة وجهة نظرها في التقرير المقدم إلى اللجنة على شكل مناقضة بناءة مع 
 وفد الدولة الطرف بهدف تحسين تنفيذ الدولة الطرف االتفاقية .

 بالتقارير األولية والدورية قائمة بالقضايا واألسئلة التي تتعلق -2
تقدم اللجنة مسبقاً بناًء على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها قاتمة  -37

الواردة في الوثيقة  بالقضايا واألستلة المراد منها توضي  وإكمال المعلومات
ً وقبل  األساسية الخاصة باالتفاقية ويطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم مسبقا
ثالثة أشهر على األقل من انعقاد الدورة التي سينظر فيها التقرير بإعداد ردود 
تحريرية على القاتمة وينبغي للوفد أن ياتي مستعداً لإلجابة على األستلة 

 راء اللجنة . اإلضافية التي يوجهها خب
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 التحضير لدورة سيداو

  أجوبة الدولة الطرف على الئحة القضايا واألسئلة 
أجوبة الدولة الطرف الخطية على أستلة اللجنة والمعلومات المطلوبة منها  -

. 

أسابيع على استالم التحة القضايا  6يجب تقديمها إلى لجنة سيداو بعد  -
 واألستلة

على الموقع اإللكتروني لمفوضية تنشر تحت خانة الدورة ذات الصلة  -
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessio

ns.htm 

 أشهر على إصدار التحة القضايا واألستلة . 3-2بعد ترجمتها عادة بعد 

  األعمال المؤقتجدول 
أجوبة الدولة الطرف الخطية على أستلة اللجنة والمعلومات المطلوبة منها  -

. 

ينشر تحت خانة الدورة ذات الصلة على الموقع اإللكتروني لمفوضية  -
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessiohttp://www2

ns.htm 

 أشهر من دورة سيداو . 3-2عادة بعد 

  تقرير الظل / التقرير البديل الصادر عن المنظمات غير الحكومية 
مساهمة المنظمات غير الحكومية في عملية تقديم التقارير لتزويد لحنة  -

لحقوق الموضوعية سيداو بالمعلومات يشأن التزام الدولة الطرف بتطبيق ا
 الواردة في اتفاقية سيداو .

يتبع هذا التقرير في بنيته مواد االتفاقية . وهو يتضمن موجزاً تنفيذياً  -
وقاتمة بالمحتويات . ويجب أن يشتمل على توصيات للحكومة و/أو للجنة 
سيداو لترفعها بدورها إلى الحكومة . كما هو وارد في المبادو التوجيهية 

لعمل الدولي من اجل حقوق المرأة لمنطقة آسيا والمحيط لمنظمة رصد ا
 الهادو )لالطالع على مبادو التوجيهية( .

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/sessions.htm
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 ً على جميع للبروتوكول االختياري التفاقية القضاء ثانياً: طبيعة عمل اللجنة وفقا
 ة.أشكال التمييز ضد المرأ

للجنة اتفاقية القضاء أناط البرتوكول االختياري التفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 
على التمييز ضد المرأة تلقي البالغات المقدمة ضد الدول سواء عن طريق األمين العام 

 لألمم المتحدة أو عن طريق األفراد مباشرة أوعن طريق األعالم.
 طبيعة عمل اللجنة بشأن هذه البالغات وذلك فيما يلي: بإيجازوسوف تتناول 

 
 .لواردة بموجب البروتوكول االختياريإجراءات النظر في البالغات ا
 إحالة البالغات إلى اللجنة

يوجه األمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام الداخلي، إلى البالغات المقدمة  -1
من البروتوكول االختياري أو التي يبدو أنها  2لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة 

 .مقدمة لذلك الغرض
يستوض  من مقدم أو مقدمي البال  ما إذا كان يرغب أو  يجوز لألمين العام أن -2

كانوا يرغبون في تقديم البال  إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب البروتوكول 
االختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي البال ، يوجه 

 :ال تقبل اللجنة أي بال  إذا األمين العام انتباه اللجنة إلى البال 
 .كان يتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول . أ
ً  . ب  .لم يكن مكتوبا
 .كان مقدمه مجهول الهوية . ت

 قائمة وسجل البالغات

يحتفظ األمين العام بسجل داتم لجميع البالغات المقدمة للنظر فيها بموجب المادة  -1
 .من البروتوكول االختياري 2

، مع ملخص موجز يعد األمين العام قواتم بالبالغات المقدمة إلى اللجنة  -2
 .لمحتواها

 طلب توضيحات أو معلومات إضافية 

اسم  \:يجوز لألمين العام أن يطلب من مقدم أي بال  توضيحات تشمل ما يلي -1
 ة.الضحية وعنوانها وتاريخ ميالدها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحي

 .اسم الدولة الطرف التي قُّدم البال  ضدها -2
 .الغرض من البال  -3
 .وىوقاتع الدع -4
، الستنفاد سبل االنتصاف الخطوات التي قام بها مقدم البال  والضحية، أو أيهما . أ

 .المحلية
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اءات الدولية المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من اإلجر . ب
 .للتحقيق أو التسوية

 .حكم االتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام االتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت . ت
ند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبين األمين العام لمقدم أو مقدمي البال  ع

 .الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات خاللها
يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضي  أو المعلومات  -

 .من الضحية ومقدم البال  أو من أيهما
ت ال يغلق الباب أمام إدراج البال  في القاتمة طلب التوضيحات أو المعلوما -

 .هأعال 57المنصوص عليها في المادة 
يبلغ األمين العام مقدم البال  باإلجراء الذي سيُتبع، ويبلغه على وجه الخصوص  -

بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، 
  .سيُعرض البال  سرا على تلك الدولة

 
 

 ملخص المعلومات
يقوم األمين العام، في الدورة العادية التالية التي تعقدها اللجنة، بإعداد ملخص  -1

للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل بال  مسجل، 
 .ويعممها على أعضاء اللجنة

يتم توفير النص الكامل ألي بال  معروض على اللجنة ألي من أعضاء اللجنة  -2
 .ناء على طلبهب

  عدم إمكان اشتراك أحد األعضاء في دراسة بالغ من البالغات
 .ال يشترك عضو من أعضاء اللجنة في دراسة بال  ما إذا -1
 .انت للعضو مصلحة شخصية في القضيةك -2
كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليه في اإلجراءات  -3

في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي  المنطبقة على هذا البروتوكول االختياري،
 .يتناولها البال 

 .كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية -4
 1تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة  -5

 .أعاله

 تنحي أحد األعضاء

يستمر في  إذا ما رأى أحد األعضاء، ألي من األسباب، أنه ال ينبغي لـه أن يشترك أو
 .االشتراك في دراسة بال  ما، فإنه يُبلغ الرتي  بتنحيه
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 إنشاء األفرقة العاملة وتعيين المقررين
يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، يتألف كل منها مما ال يزيد عن خمسة  -1

من أعضاتها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، 
 .قد تقررها هي ولمساعدتها بأي صورة

في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني اإلشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي  -2
 .فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يُعين بموجبه

 .ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر اإلمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة -3
 التدابير المؤقتة

قت بعد تلقي بال  ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن يجوز للجنة، في أي و -1
موضوع البال ، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة 
التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتالفي وقوع ضرر يتعذر إصالحه يلحق 
 بضحية أو ضحايا االنتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه تلك الدولة على

 .وجه السرعة
يجوز أيضا ألي فريق عامل أو مقرر أن يطلب من الدولة الطرف المعنية أن  -2

تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتالفي 
 .وقوع ضرر يتعذر إصالحه يلحق بضحية أو ضحايا االنتهاك المدعى حدوثه

اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلبا ب -3
يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبال  أعضاء اللجنة بطبيعة 

 .الطلب والبال  الذي يتصل به الطلب
عندما تطلب اللجنة أو أحد األفرقة العاملة أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة  -4

يعني ضمنا الفصل في األس   بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه ال
 .الموضعية للبال 

 

 طريقة معالجة البالغات
تقرر اللجنة، باألغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا كان البال  مقبوالً أو  -1

 .غير مقبول بموجب البروتوكول االختياري
ً ما مقبوالً بموجب يجوز أيضا ألي فريق عامل أن يقرر أن بالغ -2  البروتوكولا

 .أن يكون الفريق مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل األعضاء ذلك شرط
 

  ترتيب البالغات

تعال  البالغات بالترتيب الذي وردت به إلى األمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو  -1
 .أحد األفرقة العاملة خالف ذلك
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 .يجوز للجنة أن تقرر النظر في بالغين أو أكثر معا -2
 

  البالغات بمعزل عن النظر في أسسها الموضوعيةالنظر في مقبولية 

يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية بال  ما وفي أسسه الموضوعية كل بمعزل عن 
 .اآلخر

 

 شروط مقبولية البالغات

للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بال  ما، تطبق اللجنة أو أي من األفرقة العاملة 
 .من البروتوكول االختياري 4و  3و  2 المعايير المنصوص عليها في المواد

 

 مقدمو البالغات
يجوز تقديم البالغات من قبل األفراد أو مجموعات األفراد الذين يدعون أنهم  -1

 وقعوا ضحايا النتهاكات للحقوق المنصوص عليها في االتفاقية، أو من قبل
ن ممثليهم المعينين، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعي

 .وبموافقة هؤالء الضحايا
يجوز تقديم البال  بالنيابة عن الضحية المزعومة وبدون موافقتها عندما يكون   -2

 .بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل
من هذه المادة، يجب أن  2عندما يسعى مقدم البال  إلى تقديم بالغه وفقا للفقرة  -3

 .يقدم تبريرا كتابيا لذلك
 

 بالبالغات الواردةاإلجراءات المتعلقة 

بمجرد ورود بال ، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإحالته سرا إلى  -1
الدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليه، وذلك شريطة موافقة 
الشخص أو مجموعة األشخاص على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة 

 .الطرف المعنية
من هذه المادة بيانا يوض  أن هذا الطلب ال  1للفقرة  يتضمن أي طلب يُقدم وفقا  -2

 .يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب
تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة   -3

بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية البال  وأسسه 
أي شكل من أشكال االنتصاف التي يمكن أن يكون قد تم  الموضوعية، وبشأن
 .توفيرها في المسألة

يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسير أو بيان كتابي يقتصر على  -4
ما يتعلق بمقبولية البال ، غير أنه يجوز في هذه الحاالت للدولة الطرف أن تقدم 
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لية البال  وأسسه الموضوعية، شريطة تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبو
 .أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة

من هذه  1يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة   -5
المادة أن تطلب، كتابة، رفض البال  باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم 

ته، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب مقبولي
 .1المقدم بموجب الفقرة 

من  1إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو البال ، وفقا للفقرة   -6
من البروتوكول االختياري، من استنفاد جميع سبل االنتصاف المحلية  4المادة 

تفاصيل أشكال االنتصاف المتاحة للشخص المدعى  المتاحة، تعرض تلك الدولة
 .أنه ضحية أو األشخاص المدعى أنهم ضحايا في المالبسات المحددة للقضية

من هذه المادة بفترة  5ال يم  تقديم الدولة الطرف ألي طلب بموجب الفقرة  -7
الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم 

قرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد المهلة لفترة ترى اللجنة أنها ت
 .مناسبة

يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم  -8
البال  تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسألة مقبولية البال  

 .ود زمنية معينةأو أسسه الموضوعية ضمن حد
تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من األطراف ما تلقته   -9

من بيانات من الطرف اآلخر عمال بهذه المادة، وتتي  لكل طرف فرص التعليق 
 .على تلك البيانات ضمن حدود زمنية معينة

 
 البالغات غير المقبولة

تقوم في أقرب وقت ممكن بإبال   عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية بال  ما، -1
قرارها وأسبابه، عن طريق األمين العام، إلى مقدم البال  وإلى الدولة الطرف 

 .المعنية
يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم مقبولية بال  ما، وذلك عند تلقي  -2

طلب كتابي من مقدم أو مقدمي البال  أو من ينوب عنه أو عنهم يتضمن 
 .ت تبين أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قاتمةمعلوما

يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن   -3
يطلب إدراج ملخص لرأيه الفردي في تذييل لقرار اللجنة القاضي باعتبار بال  

 .ما غير مقبول
 آراء اللجنة بشأن البالغات المقبولة
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ما معلومات تتعلق بكل من مقبولية البال  وأسسه عندما يكون الطرفان قد قد -1
الموضوعية، أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن المقبولية وقدم الطرفان 
معلومات عن موضوع ذلك البال ، تنظر اللجنة في البال  وتصو  آراءها 
بشأنه، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم البال  أو مقدموه 
والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف 

 .المعني اآلخر
يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشته للنظر في أحد البالغات الحصول، عن   -2

طريق األمين العام وفي أي وقت خالل مرحلة النظر، على أي وثاتق من 
هيتات األخرى يمكن أن تساعد في البت مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو من ال

في ذلك البال ، شريطة أن تمن  اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه 
 .الوثاتق أو المعلومات خالل فترات زمنية محددة

يجوز للجنة أن تحيل أي بال  إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص   -3
 .األس  الموضوعية للبال 

وضوع البال  دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع ال تبت اللجنة في م . -4
من البروتوكول  4و  3و  2أسباب المقبولية المنصوص عليها في المواد 

 .االختياري
يحيل األمين العام آراء اللجنة المقررة باألغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات،  -5

 .إلى مقدم البال  أو مقدموه وإلى الدولة الطرف المعنية
ألي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة  يجوز  -6

 .بموجز لرأيه الفردي
 

 متابعة آراء اللجنة

خالل ستة أشهر من إصدار اللجنة آلراتها بشأن بال  ما، تقدم الدولة الطرف   -1
المعنية إلى اللجنة ردا مكتوبا يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون 

 .ي ضوء آراء اللجنة وتوصياتهاقد اتخذت ف
من هذه المادة، يجوز  1بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة  -2

للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي 
 ه.ا استجابة آلراء اللجنة وتوصياتتدابير تكون تلك الدولة قد اتخذته

إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها الالحقة المقدمة  يجوز للجنة أن تطلب  -3
من االتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت  18بموجب المادة 

 .استجابة آلراء اللجنة وتوصياتها
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من البروتوكول  7تعين اللجنة، ألغراض متابعة آراتها المعتمدة بموجب المادة   -4
للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول االختياري، مقررا أو فريقا عامال 

 .األطراف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ
يجوز للمقرر أو الفريق العامل القيام بما قد يلزم من اتصاالت وإجراءات   -5

لسالمة أداته للمهام المنوطة به، وتقديم ما قد يلزم من توصيات التخاذ إجراءات 
 .أخرى من قبل اللجنة

 .المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة يقدم  -6
من االتفاقية  21تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة  -7

 .المعلومات المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة
 

 سرية البالغات
 

 تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في البالغات المقدمة بموجب  -1
 .البروتوكول االختياري في جلسات مغلقة

تكون لجميع وثاتق العمل التي تعدها األمانة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو   -2
المقرر، بما فيها ملخصات البالغات التي تعد قبل التسجيل وقاتمة ملخصات 

 .البالغات، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك
يق العامل أو المقرر أي بال  أو أي بيانات أو معلومات ال تعلن اللجنة أو الفر  -3

 .تتعلق ببال  من البالغات قبل موعد صدور آراتها
يجوز لمقدم البال  أو مقدميه أو لألفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا   -4

النتهاك للحقوق المبينة في االتفاقية طلب عدم نشر ألسماء أو تفاصيل تحدد هوية 
 (.أنه ضحية أو األشخاص المدعى أنهم ضحايا )أو أي منهم الشخص المدعى

متى قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، ال تعلم اللجنة أو مقدم البال  أو   -5
الدولة الطرف المعنية اسم أو أسماء أو تفاصيل هوية مقدم البال  أو مقدميه أو 

م ضحايا النتهاك للحقوق الفرد الذي يُدعى أنه ضحية أو األفراد الذين يدعى أنه
 .المبينة في االتفاقية

يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم البال  أو الدولة   -6
الطرف المعنية الحفاظ كليا أو جزتيا على سرية أي بيانات مقدمة أو معلومات 

 .متعلقة بوقاتع النظر في البال 
ن هذه المادة، ال يوجد في هذه القاعدة ما م 6و  5رهنا بما تنص عليه الفقرتان   -7

يم  حق مقدم البال  أو مقدميه أو الدولة الطرف المعنية في إعالن أية بيانات أو 
 .معلومات تتعلق بوقاتع النظر في البال 
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من هذه المادة، تعلن القرارات التي تتخذها  6و  5رهنا بما تنص عليه الفقرتان   -8
 .ت وبشأن أسسها الموضوعية ووقف النظر فيهااللجنة بشأن مقبولية البالغا

تكون األمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهاتية على مقدم البال    -9
 .أو مقدميه والدولة الطرف المعنية

من االتفاقية موجزا  21تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة --10
عند االقتضاء، موجزا للتفسيرات والبيانات المقدمة للبالغات التي تم بحثها وكذلك، 

 ا.وتوصياتهمن الدول األطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة 
ال تكون للمعلومات المقدمة من األطراف على سبيل متابعة آراء اللجنة -11

من البروتوكول االختياري  7من المادة  5و  4وتوصياتها في إطار الفقرتين 
تقرر اللجنة خالف ذلك. وال تكون لقرارات اللجنة بشأن  صفة السرية، ما لم

 .أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك
 البالغات اإلعالمية

يجوز للجنة أن تصدر بالغات، عن طريق األمين العام، لتستخدمها وساتط اإلعالم 
من  7إلى  1من  والجمهور عموماً، بشأن األنشطة التي تضطلع بها بموجب المواد

 .البروتوكول االختياري
 األنشطة المشمولة بإطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول االختياري

 

 نطاق التطبيق

من هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون،  90إلى  77ال تنطبق المواد من 
قد أعلنت عند التصديق على من البروتوكول االختياري،  10من المادة  1وفقا للفقرة 

ال تعترف باختصاص اللجنة المنصوص  ذلك البروتوكول أو عند االنضمام إليه، أنها
من  2منه، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعالنها الحقا وفقا للفقرة  8عليه في المادة 

 .من البروتوكول االختياري 10المادة 
 

 إحالة المعلومات إلى اللجنة

نظام الداخلي، يُطلع األمين العام اللجنة على المعلومات المقدمة كي تنظر وفقا لهذا ال
من البروتوكول االختياري أو التي يبدو أنها مقدمة  8من المادة  1فيها بموجب الفقرة 

 .لهذا الغرض
 

 سجل المعلومات

 77ة يحتفظ األمين العام بسجل داتم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقا للماد
 .من هذا النظام الداخلي، ويتي  هذه المعلومات ألي من أعضاء اللجنة عند طلبها
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 موجز المعلومات

 77يقوم األمين العام، عند اللزوم، بإعداد موجز قصير للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 
 .من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة

 

 السرية

االختياري من البروتوكول  12ادة ات اللجنة بموجب المباستثناء التقيد بالتزام -1
جميع وثاتق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحقيق المنصوص عليه  تكون

 ة.روتوكول االختياري مشمولة بالسريمن الب 8في المادة 
من  9أو  8بها بموجب المادتين  المطلعيجوز للجنة، قبل إدراج موجز لألنشطة   -2

من االتفاقية  21االختياري في التقرير السنوي المعد وفقا للمادة البروتوكول 
من البروتوكول االختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية  12والمادة 

 .بخصوص ذلك الموجز
 8الجلسات المتصلة باإلجراءات المتخذة بموجب المادة 

من البروتوكول  8 تكون الجلسات التي تجري خاللها اللجنة تحقيقا بموجب المادة
 .االختياري جلسات مغلقة

 

 نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية

يجوز للجنة أن تتأكد، من خالل األمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو   -1
ه انتباهها إليها بموجب المادة  من البروتوكول  8مصادر المعلومات التي يوجَّ

ات إضافية ذات صلة تثبت وقاتع االختياري، ويجوز لها الحصول على معلوم
 .الحالة

تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يشير على نحو موثوق به   -2
إلى انتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في االتفاقية انتهاكا جسيما أو 

 ً  .منهجيا
ها المقررة يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهام  -3

 .بموجب هذه المادة
 

 النظر في المعلومات

إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة موثوق بها، وتفيد بانتهاك الدولة الطرف  -
المعنية حقوق اإلنسان المحددة في االتفاقية انتهاكا جسيما أو منهجياً، تدعو اللجنة 

ات بشأن تلك المعلومات في تلك الدولة، من خالل األمين العام، إلى تقديم مالحظ
 .غضون فترة زمنية محددة
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تراعي اللجنة أي مالحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضال عن أي معلومات 
 .أخرى ذات صلة

 :يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية 
 .ممثلو الدولة الطرف المعنية . أ
 .المنظمات الحكومية . ب
 .لحكوميةالمنظمات غير ا . ت
 .األفراد . ث
 .تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات اإلضافية وطريقته -
يجوز للجنة أن تطلب، من خالل األمين العام، أي وثاتق ذات صلة من منظومة  -

 .األمم المتحدة
 

 إجراء التحقيق
يجوز للجنة أن تعيِّّن عضوا واحدا من أعضاتها أو أكثر إلجراء تحقيق وإعداد  -1

غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي مالحظات قد تقدمها الدولة تقرير في 
 .الطرف المعنية، فضال عن أي معلومات أخرى موثوق بها

 .يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا ألي طراتق تحددها اللجنة  -2
يقوم األعضاء الذين تعينهم اللجنة إلجراء التحقيق بتحديد أساليب عمل خاصة   -3

 .تفاقية والبروتوكول االختياري وهذا النظام الداخليبهم، مع مراعاة اال
يجوز للجنة أن تقوم، خالل فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير تكون   -4

 .من االتفاقية 18الدولة الطرف المعنية قد قدمته عمال بالمادة 
 

 التعاون مع الدولة الطرف المعنية

 .ها خالل جميع مراحل التحقيقتلتم  اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية مع -1
يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تعيِّّن ممثال لالجتماع بعضو  -2

 .واحد أو أكثر تعينهم اللجنة
يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته   -3

ها األعضاء أو اللجنة أو األعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبر
 .الدولة الطرف متصلة بالتحقيق

 

 الزيارات

قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحاالت التي ترى فيها   -1
 .اللجنة أن للزيارة ما يبررها
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إذا قررت اللجنة، في إطار تحقيقها أنه ينبغي القيام بزيارة للدولة الطرف   -2
ل األمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه المعنية، تطلب اللجنة، من خال

 .الزيارة
تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيالت   -3

الالزمة لتمكين األعضاء الذين عينتهم اللجنة إلجراء التحقيق من االضطالع 
 .بمهامهم

 
 جلسات االستماع

ع، بموافقة الدولة الطرف المعنية، يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استما  -1
لتمكين األعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقاتع أو المساتل 

 .المتصلة بالتحقيق
يقوم أعضاء اللجنة المعينون الزاترون للدولة الطرف في إطار تحقيق، والدولة  -2

اع الطرف المعنية بتحديد الشروط والضمانات بالنسبة ألي من جلسات االستم
 .من هذه المادة 1المعقودة بموجب الفقرة 

يُدلي أي شخص يمثل أمام األعضاء الذين عينتهم اللجنة لإلدالء بشهادته بتعهد   -3
 .رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك اإلجراء

تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ جميع اإلجراءات المناسبة لكفالة عدم   -4
ن لواليتها القضاتية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة تعرض األفراد الخاضعي

اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بتحقيق أو باجتماع مع أعضاء اللجنة المعينين 
 .الذين يتولون التحقيق

 

 تقديم المساعدة خالل التحقيق
باإلضافة إلى ما يوفره األمين العام من موظفين وتسهيالت فيما يتعلق بالتحقيق،   -1

ك ما يقدم خالل زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز لألعضاء الذين بما في ذل
عينتهم اللجنة أن يدعوا، من خالل األمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصا 
ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة باالتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريا، 

 .لتوفير المساعدة خالل جميع مراحل التحقيق
م يكن أولتك المترجمون الشفويون أو األشخاص اآلخرون ذوو الكفاءة إذا ل  -2

الخاصة قد أقسموا فعال يمين الوالء لألمم المتحدة، يطلب منهم أن يتعهدوا رسميا 
بأنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخالص وتجرد وأنهم سيحترمون الطابع 

 .السري لإلجراءات
 

 راحاتإحالة النتائج أو التعليقات أو االقت



28 

 

بعد النظر في النتات  التي توصل إليها األعضاء المعينون والتي تُقدَّم وفقا للمادة  -1
من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، من خالل األمين العام، إلى الدولة  84

 .الطرف المعنية تلك النتات  باإلضافة إلى أي تعليقات أو توصيات
ل األمين العام، مالحظاتها وتعليقاتها تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، من خال  -2

 .وتوصياتها المتعلقة بهذه النتات  في غضون ستة أشهر من استالم تلك النتات 
 

 إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

يجوز للجنة أن تدعو، من خالل األمين العام، أي دولة طرف خضعت لتحقيق  -1
من االتفاقية تفاصيل أي تدابير  18دة إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب الما

 .متخذة استجابة للنتات  التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها
من المادة  2يجوز للجنة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة   -2

أعاله، أن تدعو الدولة الطرف المعنية، عن طريق األمين العام، إلى إبالغها  89
 .ي تدابير متخذة استجابة للتحقيقبأ

 
 
 

 من البروتوكول االختياري 11االلتزامات المقررة بموجب المادة 

ه اللجنة انتباه الدول األطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة ت  -1 من  11وّجِّ
البروتوكول االختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض األفراد 

القضاتية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة التصالهم  الخاضعين لواليتها
 .باللجنة بموجب البروتوكول االختياري

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفا قد أخلَّت بالتزاماتها المقررة  -2
، يجوز لها أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات 11بموجب المادة 
توض  األمر وتصف أي إجراءات تقوم باتخاذها لكفالة الوفاء  أو بيانات خطية

 بالتزاماتها المقررة بموجب المادة
 

 

 

 

 


