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باتفاقیة الملحق االختیاري     البروتوكول
ضد التمییز أشكال جمیع على       القضاء

 المرأة

بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع وعرض       اعتمد
الرابعة الدورة 4 المتحدة لألمم العامة الجمعیة         قرار

 والخمسون بتاریخ 9 أكتوبر 1999

ألحكام وفقا ،2000 دیسمبر 22 النفاذ بدء         تاریخ
 المادة 16

 إن الدول األطراف في هذا البروتوكول،

مجددا، یؤكد، المتحدة األمم میثاق أن تالحظ         إذ
اإلنسان وبكرامة األساسیة اإلنسان بحقوق       اإلیمان

 وقیمته، وبالحقوق المتساویة للرجال والنساء،

ینادي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أن یالحظ         وإذ
في متساوین أحرارا ولدوا قد البشر جمیع         بأن
بجمیع التمتع حق إنسان لكل وبأن والحقوق،         الكرامة
أي من تمییز أي دون فیه، الواردة والحریات          الحقوق

 نوع كان، بما في ذلك التمییز القائم على الجنس،

لحقوق الدولیین العهدین أن األذهان، إلى یعید         وإذ
لحقوق الدولیة الصكوك من وغیرهما       اإلنسان،

 اإلنسان، تحظر التمییز على أساس الجنس،

على القضاء اتفاقیة أن أیضا، األذهان، إلى یعید          وإذ
التي ("االتفاقیة")، المرأة ضد التمییز أشكال        جمیع
بجمیع المرأة ضد التمییز األطراف الدول فیها         تدین
على القضاء سیاسة انتهاج على وتوافق        أشكاله،
ودون المناسبة الوسائل بجمیع المرأة ضد        التمییز

 إبطاء،

المرأة، تمتع ضمان على تصمیمها مجددا، تؤكد،         وإذ
اإلنسان حقوق بجمیع المساواة، قدم وعلى تام         بشكل
فعالة إجراءات اتخاذ وعلى األساسیة،       والحریات

 لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحریات،

 قد اتفقت على ما یلي:

 المادة 1

("الدولة البروتوكول هذا في الطرف الدولة تقر         
على بالقضاء الخاصة اللجنة باختصاص       الطرف")
التبلیغات تلقي في ("اللجنة") المرأة ضد        التمییز

 المقدمة لها وفقا للمادة الثانیة، والنظر فیها.

  المادة 2

مجموعات أو األفراد قبل من التبلیغات تقدیم یجوز          
القضائیة الوالیة بموجب عنهم، نیابة أو        األفراد،
ضحایا أنهم فیها یزعمون والتي الطرف،        للدولة
على االتفاقیة في الواردة الحقوق من أي         النتهاك
عن نیابة التبلیغ یقدم وحیث الطرف. الدولة تلك          یدي
ذلك یتم أن فیجب األفراد، من مجموعات أو          أفراد
عمله تبریر التبلیغ لكاتب أمكن إذا إال         بموافقتهم،

 نیابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.

  المادة 3

تكون أن یجوز وال كتابیة، التبلیغات تكون أن یجب           
إذا تبلیغ أي تسلم للجنة یجوز وال المصدر.          مجهولة
لیست ولكنها االتفاقیة، في طرف بدولة یتعلق         كان

 طرفا في هذا البروتوكول.

  المادة 4
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أن من تحققت إذا إال التبلیغ في اللجنة تنظر ال - 1            
قد المتوفرة المحلیة العالجیة اإلجراءات       جمیع
اإلجراءات هذه تطبیق أمد إطالة یتم لم وما          استنفدت،
من یكون عندما أو معقولة، غیر بصورة         العالجیة

 غیر المحتمل أن تحقق إنصافا فعاال.

الحاالت في مقبول غیر التبلیغ أن اللجنة تعلن - 2          
 التالیة:

إذا أو نفسها، المسألة دراسة للجنة سبق إذا (1)         
الدراسة قید كانت أو الماضي، في دراستها         جرت
أو التحقیق إجراءات من آخر إجراء بموجب         حالیا،

 التسویة الدولیة.

 (2) إذا كانت غیر متماشیة مع أحكام االتفاقیة.

بأدلة مؤید غیر أو له أساس ال أنه اتضح إذا (3)           
 كافیة.

تقدیم في الحق استخدام سوء من ضربا شكل إذا (4)          
 تبلیغ.

قبل التبلیغ موضوع هي التي الوقائع حدثت إذا (5)         
الطرف للدولة بالنسبة البروتوكول هذا مفعول        سریان
 المعنیة، إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاریخ.

  المادة 5

وقبل التبلیغ، تلقي بعد وقت أي في للجنة، یجوز - 1           
تنقل أن الموضوعیة، حیثیاته على بناء فیه         الفصل
التدابیر التخاذ عاجال طلبا المعنیة الطرف الدولة         إلى
یتعذر ضرر وقوع إمكان لتالفي الضروریة        المؤقتة

 إصالحه لضحیة أو ضحایا االنتهاك المزعوم.

تقدیریة سلطة اللجنة تمارس التي الحاالت في - 2         
تقرر أنها ضمنا، هذا، یعني ال ،(1) الفقرة          بموجب
موضوعي بشكل وجاهته مدى أو التبلیغ قبول         بشأن

 متجرد.

  المادة 6

من مقبول غیر التبلیغ أن اللجنة تعتبر لم ما - 1           
أن وشریطة المعنیة، الطرف الدولة إلى إحالته         دون
لتلك هویتهم عن الكشف على األفراد أو الفرد          یوافق
الطرف الدولة إطالع اللجنة على فإن الطرف،         الدولة
هذا بموجب إلیها یقدم تبلیغ أي على سریة          بصورة

 البروتوكول.

إلى تقدم أن المتلقیة الطرف الدولة على یتعین - 2          
خطیة إفادات أو شروحا أشهر، ستة خالل         اللجنة،
كان التي وجدت، إذا والمعالجة، القضیة،        توضح

 یمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف.

 المادة 7

بموجب تتلقاها، التي التبلیغات في اللجنة تنظر - 1         
التي المعلومات جمیع ضوء في البروتوكول،        هذا
أو األفراد مجموعات أو األفراد قبل من لها          توفر
نقل شریطة الطرف، الدولة قبل ومن عنهم،         نیابة

 هذه المعلومات إلى األطراف المعنیة.

فحص عند مغلقة اجتماعات اللجنة تعقد - 2        
 التبلیغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.

بشأنه، آراءها اللجنة تنقل التبلیغ، فحص بعد - 3         
األطراف إلى وجدت، إن توصیاتها، جانب        إلى

 المعنیة.
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فضًال اللجنة، آراء بعنایة، الطرف، الدولة تدرس - 4         
ستة خالل إلیها، وتقدم وجدت، إن توصیاتها،         عن
إجراء أي حول معلومات یتضمن خطیا، ردا         أشهر،

 یتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصیاتها.

تقدیم إلى الطرف الدولة تدعو أن للجنة یمكن - 5          
الدولة اتخذتها تدابیر أي حول المعلومات من         المزید
بما وجدت، إن توصیاتها، أو آلرائها استجابة         الطرف
التقاریر في وذلك مناسبا، اللجنة تعتبره ما ذلك          في
18 المادة بموجب تقدم التي الطرف للدولة         الالحقة

 من االتفاقیة.

  المادة 8

إلى تشیر بها موثوقا معلومات اللجنة تلقت إذا - 1          
الواردة للحقوق منهجیة أو خطیرة انتهاكات        حدوث
على فإن الطرف، الدولة یدي على االتفاقیة،         في
في معها التعاون إلى الطرف الدولة تدعو أن          اللجنة
مالحظات الغایة، لهذه تقدم، وأن المعلومات،        فحص

 تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.

أي االعتبار بعین تأخذ أن بعد للجنة، یجوز - 2          
المعنیة، الطرف الدولة تقدمها أن یمكن        مالحظات
تتوفر بها موثوق أخرى معلومات أي عن         فضال
أعضائها من أكثر أو واحدا عضوا تعین أن          لدیها،
اللجنة. إلى عاجل تقریر ورفع تحقیق،        إلجراء
أراضي إلى بزیارة القیام التحقیق یتضمن أن         ویجوز
وبعد بذلك، إذن على الحصول تم إذا الطرف          لدولة

 موافقة الدولة الطرف المعنیة.

إلى اللجنة تنقل التحقیق، هذا نتائج فحص بعد - 3          
بأي مقرونة النتائج هذه المعنیة الطرف        الدولة

 تعلیقات وتوصیات.

تقدم أن المعنیة الطرف الدولة على یجب - 4         
من أشهر ستة غضون في اللجنة إلى         مالحظاتها
نقلتها التي والتوصیات والتعلیقات النتائج       تسلمها

 إلیها اللجنة.

تعاون وطلب بالسریة، التحقیق هذا إحاطة یجب - 5         
 تلك الدولة الطرف في جمیع مراحل اإلجراءات.

 المادة 9

إلى المعنیة الطرف الدولة تدعو أن للجنة یجوز -1         
من 18 المادة بموجب المقدم تقریرها        تضمین
للتحقیق استجابة متخذة تدابیر أي تفاصیل        االتفاقیة
هذا من الثامنة المادة بموجب أجري        الذي

 البروتوكول.

انتهاء وبعد الضرورة، اقتضت إذا للجنة، یجوز - 2         
،(4) 8 المادة في إلیها المشار الستة األشهر          فترة
على إطالعها إلى المعنیة الطرف الدولة تدعو         أن

 التدابیر المتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقیق.

  المادة 10

هذا توقیع عند طرف، دولة لكل یجوز - 1         
إلیه، االنضمام أو علیه، المصادقة أو        البروتوكول،
المنصوص اللجنة باختصاص تعترف ال أنها تعلن         أن

 علیه في المادتین 8 و 9.

للفقرة وفقا إعالنا أصدرت طرف دولة ألي یجوز - 2          
بسحب وقت، أي في تقوم، أن المادة، هذه من           األولى

 هذا اإلعالن عبر تقدیم إشعار إلى األمین العام.

 المادة 11
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لضمان المناسبة الخطوات جمیع الطرف الدولة        تتخذ
لسوء القضائیة لوالیتها التابعین األفراد تعرض        عدم
بموجب باللجنة اتصالهم نتیجة الترهیب أو        المعاملة

 هذا البروتوكول.

 المادة 12

بموجب المقدم السنوي تقریرها في اللجنة        تدرج
التي لألنشطة ملخصا االتفاقیة، من 21        المادة

 تمارسها بموجب هذا البروتوكول.

 المادة 13

وهذا االتفاقیة بإشهار طرف دولة كل        تتعهد
لهما، بالدعایة والقیام واسع، نطاق على        البروتوكول
المتعلقة المعلومات على الحصول عملیة       وتسهیل
المسائل حول وبخاصة وتوصیاتها، اللجنة       بآراء

 المتعلقة بتلك الدولة الطرف.

  المادة 14

والواجب بها، الخاصة اإلجراءات قواعد اللجنة        تعد
إیاها خولها التي المهام تمارس عندما        اتباعها

 البروتوكول.

 المادة 15

دولة ألي البروتوكول هذا على التوقیع باب یفتح - 1          
انضمت أو علیها، صادقت أو االتفاقیة، على         وقعت

 إلیها.

قبل من علیه للمصادقة البروتوكول هذا یخضع - 2         
إلیها. انضمت أو االتفاقیة على صادقت دولة         أي
لألمم العام األمین لدى المصادقة صكوك        وتودع

 المتحدة.

ألي البروتوكول هذا إلى االنضمام باب یفتح - 3         
 دولة صادقت على االتفاقیة أو انضمت إلیها.

صك بإیداع المفعول ساري االنضمام یصبح - 4        
 االنضمام لدى األمین العام لألمم المتحدة.

  المادة 16

أشهر ثالثة بعد البروتوكول هذا مفعول یسري - 1         
أو للمصادقة، العاشر الصك إیداع تاریخ        من

 االنضمام، لدى األمین العام لألمم المتحدة.

البروتوكول، هذا على تصادق دولة لكل بالنسبة - 2         
هذا یصبح مفعوله، سریان بعد إلیه، تنضم         أو
تاریخ من أشهر ثالثة بعد المفعول ساري         البروتوكول

 إیداعها صك المصادقة، أو االنضمام، الخاص بها.

 المادة 17

 ال یسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

 المادة 18

تعدیل إجراء تقترح أن طرف دولة ألي یجوز - 1          
العام األمین لدى تودعه وأن البروتوكول، هذا         على
ذلك، على بناء العام، األمین ویقوم المتحدة.         لألمم
طالبا مقترحة، تعدیالت بأي األطراف الدول        بإبالغ
للدول مؤتمر عقد تحبذ كانت إذا بما إخطاره          منها
وفي لیه. والتصویت االقتراح، دراسة بغیة        األطراف
عقد األطراف الدول ثلث عن یقل ال ما اختیار           حال
تحت عقده إلى العام األمین یدعو المؤتمر، هذا          مثل
أغلبیة تعتمده تعدیل أي ویقدم المتحدة. األمم         رعایة
بصوتها وتدلي المؤتمر، تحضر التي األطراف        الدول

 فیه، إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلقراره.
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الجمعیة تقرها عندما التعدیالت مفعول یسري - 2        
في األطراف الدول بها وتقبل المتحدة، لألمم         العامة
للعملیات وفقا الثلثین، بأغلبیة البروتوكول       هذا

 الدستوریة في كل منها.

ملزمة تصبح التعدیالت، مفعول یسري عندما - 3        
الدول تظل بینما بها، قبلت التي األطراف         للدول
وأي البروتوكول، هذا بأحكام ملزمة األخرى        األطراف

 تعدیالت سابقة تكون قد قبلت بها.

 المادة 19

نبذ في رغبتها تبدي أن طرف دولة ألي یجوز -1          
خطي إشعار بموجب وقت، أي في البروتوكول،         هذا
مفعول ویسري المتحدة. لألمم العام األمین إلى         موجه
تاریخ من أشهر ستة بعد البروتوكول من         االنسحاب

 تلقي اإلشعار من قبل األمین العام.

بأحقیة المساس دون من البروتوكول هذا نبذ یتم - 2          
بموجب قدم تبلیغ أي على أحكامه تطبیق         استمرار
المادة بموجب فیه بوشر تحقیق أي أو الثانیة،          المادة
 الثامنة، قبل تاریخ سریان مفعول االنسحاب الرسمي.

  المادة 20

 یبلغ األمین العام لألمم المتحدة جمیع الدول بالتالي:

التي االنضمام وعملیات والمصادقات التوقیعات       (أ )
 تتم بموجب هذا البروتوكول.

تعدیل وأي البروتوكول هذا مفعول سریان تاریخ         (ب)
 له یتم بموجب المادة 18.

 (ج) أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.

  المادة 21

نصوصه تتمتع الذي البروتوكول، هذا إیداع یتم -1        
والروسیة والفرنسیة واإلنجلیزیة والصینیة      العربیة
أرشیف في الموثوقیة، من نفسها بالدرجة        واألسبانیة

 األمم المتحدة.

مصدقة بنسخ المتحدة لألمم العام األمین یبعث - 2         
في إلیها المشار الدول جمیع إلى البروتوكول هذا          من

 المادة الخامسة والعشرین من االتفاقیة.
 األمم المتحدة
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