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  املرفقات
  املرفق األول

  :الشكل النموذجي لإلبالغ عن الشكاوى مبوجب
  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •
  اتفاقية مناهضة التعذيب  •
  االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري  •

  جراءات الواردة أعالهيرجى حتديد اإلجراء الذي حتتكم إليه من بني اإل
  _________: التاريخ
  معلومات عن مقدِّم الشكوى -أوالً 

  اسم العائلة   •
  اسم الشخص  •
  اجلنسية  •
  تاريخ وحمل امليالد  •
  عنوان تبادل املراسالت املتعلقة هبذه الشكوى  •
  :يرجى اإلشارة إىل ما إن كنت تقدم البالغ  •
  بامسك   -
  بالنيابة عن شخص آخر  -
  :] تقدمي الشكوى بالنيابة عن شخص آخريف حال[

  :يرجى تقدمي البيانات الشخصية التالية عن ذلك الشخص اآلخر
  اسم العائلة   •
  اسم الشخص  •
  اجلنسية  •
  تاريخ وحمل امليالد  •
  العنوان احلايل  •
إذا كنت تتصرف مبعرفة وموافقة ذلك الشخص، يرجى تقدمي ما يثبـت موافقـة ذلـك                  -

  لتلك الشكوىالشخص على تقدميك 
  أو
إذا مل تكن حصلت على تفويض بالتصرف، يرجى توضيح طبيعة الصلة اليت تربطك بذلك                -

الشخص وبيان األسباب التفصيلية اليت من أجلها ترى أن من املالئم تقدمي تلك الشـكوى               
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  .بالنيابة عنه أو عنها
  املواد املنتهكة/الدولة املعنية  -ثانيا 

يف حال تقدمي شكوى إىل اللجنـة املعنيـة         (وتوكول االختياري   اسم الدولة الطرف يف الرب      •
يف حالة الشكاوى املقدَّمة إىل جلنـة       (أو اليت أصدرت اإلعالن ذي الصلة       ) حبقوق اإلنسان 

  ).مناهضة التعذيب أو جلنة القضاء على التمييز العنصري
  .املواد اليت يدعى انتهاكها يف العهد أو االتفاقية  •

  اللجوء إىل اإلجراءات الدولية األخرى/د ُسُبل االنتصاف احملليةاستنفا  -ثالثاً 
لالنتصاف من االنتهاك   ) أمسائهم(أو اختذت بامسه    ) الضحايا(اخلطوات اليت اختذها الضحية       •

 توضح بالتفصيل اإلجراءات اليت مت اللجوء إليها، مبا يف ذلـك      -املزعوم داخل الدولة املعنية     
ها من السلطات العامة، والشكاوى املقدَّمة، ومىت، وماذا كانـت          اللجوء إىل احملاكم وغري   

  .النتائج
يف حالة عدم استنفاد ُسُبل االنتصاف تلك بسبب إطالتها بدون مربر، أو تعـذر وصـولك                  •

  .إليها، أو ألي سبب آخر، يرجى توضيح أسبابك بالتفصيل
مثل ( للتحقيق أو التسوية     هل جرى عرض نفس املسألة للنظر فيها يف إطار إجراء دويل آخر             •

جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، أو اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسـان، أو اللجنـة              
  ؟)األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

اليت مت اختاذها أو    ) ما هي تلك اإلجراءات   (إذا كان اجلواب باإلجياب، فما هو ذلك اإلجراء           •
  ى اليت قمت برفعها، ومىت، وماذا كانت النتائججيري اختاذها، وما هي الدعاو

  وقائع االدعاء -رابعاً 
اكتب وصفاً مفصالً لوقائع ومالبسات االنتهاك املزعوم مرتبة حسب تسلسلها الزمين، مبا يف               •

يرجـى  . ذلك مجيع األمور اليت قد تكون ذات الصلة بتقييم حالتك اخلاصة والنظر فيهـا             
  ا تعترب أن الوقائع واملالبسات املبيَّنة تشكِّل انتهاكاً حلقوقكتوضيح األسباب اليت من أجله

  توقيع مقدم الشكوى  •
  ):ترفق الصور وليست األصول مع الشكوى( قائمة مرجعية بالوثائق املؤيدة -خامساً 

إن كنت تقدم الشكوى باسم شخص آخر وليست لديك أسباب          (تفويض خطي بالتصرف      •
  )ددأخرى تربر عدم وجود تفويض حم

من املفيد كذلك إرفاق نسخة من التشريع       (قرارات احملاكم والسلطات احمللية بشأن االدعاء         •
  )الوطين ذي الصلة

الشكاوى املقدمة إىل أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدويل أو التسـوية الدوليـة                  •
  والقرارات ذات الصلة
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 الوصف الذي قدمته يف اجلزء رابعاً أي وثائق أو أدلة مؤيدة أخرى تكون يف حوزتك إلثبات          •
  أو احلجج القائلة بأن الوقائع املبيِّنة تشكِّل انتهاكاً حلقوقك/من وقائع االدعاء و

قد يرجأ النظر يف الشكوى إذا مل تقم بإرفاق هذه املعلومات، وإذا كان البد من احلصول عليهـا                  
  .وثائق املصاحبة باللغات املعمول هبا يف األمانةمنك بالتحديد، أو إذا مل تقدَّم ال
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  املرفق الثاين
  املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن الشكاوى مبوجب الربوتوكول االختياري

  امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  
  البالغ) مقدمي(معلومات عن مقدم   - 1
  اسم العائلة   •
  اسم الشخص  •
  ل امليالدتاريخ وحم  •
  املواطنة/اجلنسية  •
  )إن وجد(بطاقة اهلوية /رقم جواز السفر  •
  نوع اجلنس  •
  عدد األبناء/احلالة االجتماعية  •
  املهنة  •
  )عند االقتضاء(اخللفية العرقية، االنتماء الديين، الفئة االجتماعية   •
  العنوان احلايل  •
  )إذا كان خمتلفاً عن العنوان احلايل(سرية العنوان الربيدي املمكن استخدامه يف املراسالت ال  •
  الربيد اإللكتروين/اهلاتف/رقم الفاكس  •
  : يرجى حتديد ما إن كنت تقدم البالغ  بوصفك  •
ويف حالة وجود أكثر من ضحية، يرجى تقدمي معلومات أساسية عن كٍل            . الضحية املزعومة   -

  منهم
يرجى تقدمي ما يثبت موافقـة      ). ومنيضحايا مزع (مقدم البالغ بالنيابة عن ضحية مزعومة         -

على تقدمي  البالغ، أو توضيح األسباب اليت تربر تقـدمي الـبالغ دون              ) الضحايا(الضحية  
  موافقتها

  )إذا كانوا أشخاصاً غري مقدِّم البالغ(معلومات عن الضحايا املزعومني   - 2
  اسم العائلة   •
  اسم الشخص  •
  تاريخ وحمل امليالد  •
  طنةاملوا/اجلنسية  •
  )إن وجد(بطاقة اهلوية /رقم جواز السفر  •
  نوع اجلنس  •
  عدد األبناء/احلالة االجتماعية  •
  املهنة  •
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  )عند االقتضاء(اخللفية العرقية، االنتماء الديين، الفئة االجتماعية   •
  العنوان احلايل  •
  )لعنوان احلايلإذا كان خمتلفاً عن ا(العنوان الربيدي املمكن استخدامه يف املراسالت السرية   •
  الربيد اإللكتروين/اهلاتف/الفاكس  •
  معلومات عن الدولة الطرف املعنية  - 3
  )البلد(اسم الدولة الطرف   •
  )االنتهاكات املزعومة(طبيعة االنتهاك املزعوم   - 4

  :تقدم معلومات مفصلة لتدعيم االدعاء الوارد يف البالغ، على أن تشمل ما يلي
  )اجلناة املزعومني(و اجلاين املزعوم ) االنتهاكات املزعومة(وصف لالنتهاك املزعوم   •
  )التواريخ(التاريخ   •
  )األماكن(املكان   •
ويرجى يف حالة   . أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املدعى بانتهاكها            •

  .اإلشارة إىل أكثر من حكم عرض كل مسألة على حدة
  ستنفاد ُسُبل االنتصاف احملليةاخلطوات اليت اختذت ال  - 5

توضح اإلجراءات اليت اختذت الستنفاد ُسُبل االنتصاف احمللية؛ مثل حماوالت االنتصاف القانونيـة             
  :واإلدارية والتشريعية وعن طريق السياسات والربامج، على أن يشمل ذلك املعلومات التالية

  ُسُبل االنتصاف اليت جرى اللجوء إليها) أنواع(نوع   •
  )التواريخ(التاريخ   •
  )األماكن(املكان   •
  من الذي بدأ باإلجراء  •
  السلطة أو اهليئة اليت مت التوجه إليها   •
  )إن وجدت(اسم احملكمة اليت نظرت الدعوى   •
  يف حالة عدم استنفاد ُسُبل االنتصاف احمللية، يرجى توضيح األسباب اليت دعت إىل ذلك  •

  .ئق ذات الصلةيرجى إرفاق ُنسخ من مجيع الوثا
  اإلجراءات الدولية األخرى  - 6

هل جرى أو جيري حبث هذه املسألة يف إطار إجراء آخر للتحقيق أو للتسوية ذي طابع دويل؟ إذا                  
  :كانت اإلجابة بنعم، فنرجو توضيح

  )اإلجراءات(نوع اإلجراء   •
  )التواريخ(التاريخ   •



6 

  )األماكن(املكان   •
  )إن وجدت(النتائج   •

  ق ُنسخ من مجيع الوثائق ذات الصلةيرجى إرفا
  التاريخ والتوقيع  - 7

  ___________: املكان/التاريخ
  ____________): الضحايا(أو الضحية /البالغ و) مقدمي(توقيع مقدِّم 

 )إرسال األصول، واالكتفاء بإرسال ُنسخ من الوثائقعدم برجاء (قائمة بالوثائق املرفقة   - 8
  
  


