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  اجلزء األول
 مواد عامة

 اجتماعات اللجنة  -أوالً   

 ١املادة     

ويشار إليها فيما يلـي     (تعقد اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -١  
من االجتماعات ما يلزم ألداء وظائفها أداء فعـاالً وفقـاً التفاقيـة حقـوق      )  اللجنة باسم

 . وبروتوكوهلا االختياري)‘االتفاقية‘ويشار إليها فيما يلي باسم (األشخاص ذوي اإلعاقة 

املتعلقة باإلدماج وإتاحة إمكانيـة     بادئ  بامل اجتماعات اللجنة     يف سترشدُيو  -٢  
  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٣جتسده املادة الوصول على النحو الذي 

ويوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من املوظفني والتسهيالت من أجل              -٣  
أداء وظائف اللجنة أداًء فعاالً مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، ويـدعو إىل عقـد              

 .االجتماع األويل للجنة

  الدورات    
 ٢املادة 

 . دورتني عاديتني على األقلتعقد اللجنة كل سنة  -١  

ُتعقد دورات اللجنة يف مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع األمـني العـام              -٢  
 . اجلمعية العامةُتقّره، مع مراعاة جدول املؤمترات كما )"األمني العام"(لألمم املتحدة 

  مكان عقد الدورات    
 ٣املادة 

وجيوز للجنة أن حتدد،     .يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف     عادةً  ُتعقد دورات اللجنة      
بالتشاور مع األمني العام، مكاناً آخر لعقد دورة من دوراهتا مع مراعاة قواعد األمم املتحدة               

 .ذات الصلة



CRPD/C/4/2 

7 GE.10-44305 

  الدورات االستثنائية للجنة    
 ٤املادة 

للجنة وعندما ال تكون ا   . تعقد الدورات االستثنائية للجنة بقرار من اللجنة        -١  
عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتـب   أن يدعو إىل    منعقدة، جيوز للرئيس    

 :يف احلاالت التالية دورات استثنائيةإىل عقد رئيس اللجنة أيضاً يدعو و .اللجنة اآلخرين

 بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛  )أ( 

 .قيةبناء على طلب إحدى الدول األطراف يف االتفا  )ب( 

ُتعقد الدورات االستثنائية يف أقرب وقت ممكن يف موعد حيـدده الـرئيس               -٢  
جدول املـؤمترات    مع مراعاة    ،بالتشاور مع األمني العام ومع أعضاء مكتب اللجنة اآلخرين        

  .اجلمعية العامةكما ُتقّره 

  الفريق العامل ملا قبل الدورة    
 ٥ املادة

اجتماع لفريق عامل ملا قبل الدورة يتألف       ُيعقد عادةً قبل كل دورة عادية         -١  
عدد ال يتجاوز مخسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مـع اللجنـة يف دورة                من  

  .عادية، وعلى حنو يعكس التوزيع اجلغرايف العادل
يضع الفريق العامل ملا قبل الدورة قائمة باملواضيع واألسئلة املتعلقة باملسائل             -٢  

 مـن االتفاقيـة،   ٣٥ باملادة ناشئة عن التقارير املقدمة من الدول األطراف عمالً      املوضوعية ال 
 .املعنية الطرف ةويقدم تلك القائمة إىل الدول

  اإلخطار مبواعيد افتتاح الدورات    
 ٦املادة 

ُيخطر األمني العام أعضاء اللجنة يف أسرع وقت ممكن مبوعد ومكان انعقاد اجللسة               
  .قبل افتتاح الدورة مبا ال يقل عن ستة أسابيعاإلخطار يرسل هذا و .األوىل من كل دورة

   الوصولإتاحة إمكانية     
 ٧املادة 

لغات ، مبساعدة من مقدمي الدعم،       اإلعاقة يل األشخاص ذو  استعماُييسَّر    -١  
وطرق االتـصال املعـززة     واالتصال عن طريق اللّمس واللغة املبسَّطة       اإلشارة وطريقة برايل    

 يتعلـق اليت خيتاروهنا بأنفـسهم فيمـا       املتاحة   وغريها من سبل وأشكال االتصال       والبديلة
 .اللجنةباألنشطة املتصلة بعمل 
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ليـسّهلوا وصـول    مساعدين شخصيني ألعضاء اللجنـة      ُيسمح مبشاركة     -٢  
  .الدورات االستثنائية للجنةيف األعضاء إىل املعلومات، مبا يف ذلك 

 على   اللجنة ء اللجنة من املشاركة يف أعمال     أعضامجيع   على متكني    حرصاً  -٣  
 : ضمان ما يليالضروريأساس من املساواة، من 

تاح ألعـضاء   امل النحو وعلى   يف الوقت املناسب  الوصول إىل املعلومات    إتاحة    )أ(  
 ؛ إىل اخلدمات واملرافقالوصولأشكال إتاحة إمكانية  من شكلاللجنة الذين ال حيتاجون إىل أي 

األمم املتحـدة   إىل صفحة مفوضية    ة  اقصول األشخاص ذوي اإلع   إتاحة و   )ب(  
 .قوق اإلنسان على اإلنترنتالسامية حل

، يف  مغلقـة  مكانت علنية أ  أينبغي أن تعقد االجتماعات والدورات، سواء         -٤  
ـ (الكامـل    الوصول   شروط إتاحة إمكانية  أماكن تليب    االتـصال   علـى صـعيد      وأ اًمادي
 خاصـة   تيسري استخدامها وأجهزة   بلوازماحة مراحيض مزودة    يشمل ذلك إت  و. )واملعلومات

عـرض   و ل املعلومات واالتصال، مثل املاسحات الضوئية وطابعات براي       إلتاحة الوصول إىل  
 . األخرىالعامةالوصول  تسهيالت، وغري ذلك من النص وأجهزة نقل الصوت

 جدول األعمال  - ثانياً  

  جدول األعمال املؤقت    
 ٨املادة 

 األمني العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول األعمال املؤقـت لكـل دورة       ُيِعّد  
 : املؤقتعادية، وفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقية، ويتضمن جدول األعمال

 أي بند قررته اللجنة يف دورة سابقة؛  )أ(  

 أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛  )ب(  

 أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛   )ج(  

 أي بند تقترحه إحدى الدول األطراف يف االتفاقية؛  )د(  

           أي بند يقترحه األمني العام ويتعلق بوظائفه مبوجـب االتفاقيـة أو هـذا               ) ه(  
 . النظام الداخلي
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  إقرار جدول األعمال    
 ٩املادة 

يكون البند األول يف جدول األعمال املؤقت ألي دورة هو إقرار جدول األعمال،               
من هذا  ٢٠ مبقتضى املادة مطلوباًذلك يف حالة انتخاب أعضاء املكتب، عندما يكون       ما عدا   

البند األول يف جدول األعمال املؤقـت، مـا مل      هو  النظام الداخلي، حيث يكون االنتخاب      
 . تقرر اللجنة خالف ذلك

  تنقيح جدول األعمال    
 ١٠املادة 

 وجيوز هلا، حسب االقتـضاء،      جيوز للجنة، أثناء الدورة، أن تنقح جدول األعمال         
  .إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها

  إحالة جدول األعمال املؤقت    
 ١١املادة 

حييل األمني العام جدول األعمال املؤقت إىل أعضاء اللجنة وقت إخطارهم             -١  
 . قبل موعد افتتاح الدورة مبا ال يقل عن ستة أسابيعأي الدورة، انعقاد ب

  .عليهشكل يسهل االطالع دول األعمال املؤقت إىل أعضاء اللجنة يف حيال ج  -٢  

 أعضاء اللجنة  - ثالثاً  

   مناصبهماللجنةمدة شغل أعضاء     
 ١٢املادة 

ناير مـن الـسنة     ي/ كانون الثاين  ١تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنـة فـي         -١  
 كـانون   ٣١من االتفاقية، يف     ٣٤ من املادة    ٧ وتنتهي، وِفقاً ألحكام الفقرة      التالية النتخاهبم 

 األول ويف   االقتـراع ديسمرب بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء األعضاء املنتخبني يف          /األول
مت  األول الذي يلي بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف احلادية والثمانني، الذين              االقتراع
ديسمرب بعد / كانون األول٣١  بالقرعة للعمل ملدة سنتني، وتنتهي مدة عضويتهم يفاختيارهم

 .مرور سنتني من انتخاهبم

 .جيوز أن يعاد انتخاب األعضاء مرة واحدة  -٢  
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  ملء الشواغر الطارئة    
 ١٣املادة 

 من االتفاقية على أنه يف حالة وفاة أو اسـتقالة أحـد             ٣٤ من املادة    ٩تنص الفقرة     
ته على أداء واجباته، تعـّين      أعضاء اللجنة أو إعالن ذلك العضو، ألي سبب آخر، عدم قدر          

روط ـالدولة الطرف اليت رشحت ذلك العضو خبرياً آخر ميلك املؤهالت ويـستويف الـش             
الواردة يف األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية، ليعمل كعضو يف اللجنة خالل              

 .ما تبقى من فترة ذلك العضو

  الرمسيالتعهد     
 ١٤املادة 

 الرمسي التايل يف جلسة     بالتعهداء اللجنة، لدى توليه مهامه،      يديل كل عضو من أعض      
 :علنية للجنة

أتعهد رمسياً بأن أؤدي واجبايت وأمارس سلطايت كعضو يف جلنة حقـوق            "  
 ".األشخاص ذوي اإلعاقة بشرف وأمانة ونزاهة ومبا ميليه علّي ضمريي

  أعضاء املكتب  - رابعاً  
  االنتخابات    

 ١٥املادة 

ة من بني أعضائها رئيساً وثالثة نواب للرئيس ومقرراً؛ ويشكل هؤالء           تنتخب اللجن   
 .األعضاء معاً مكتب اللجنة الذي جيتمع بصفة منتظمة

  طرائق االنتخاب    
 ١٦املادة 

املكتـب،  أعضاء  عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب            -١  
 .جيوز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية

أعـضاء  ود مرشحني اثنني أو أكثر لشغل منصب من مناصـب           عند وج   -٢  
 على املكتب، أو عندما تقرر اللجنة خبالف ذلك إجراء اقتراع، ُينتخب الشخص الذي حيصل     

 .ت املدىل هبااألغلبية البسيطة من األصوا

 يـسعى أعـضاء     أغلبية األصوات املدىل هبا،   إذا مل حيصل أي مرشح على         -٣  
  .وصل إىل توافق يف اآلراء قبل إجراء اقتراع آخراللجنة جاهدين إىل الت

 .جترى االنتخابات باالقتراع السري  -٤  
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  مدة شغل أعضاء املكتب مناصبهم    
 ١٧املادة 

ُينتخب أعضاء مكتب اللجنة ملدة سنتني وجيوز إعادة انتخـاهبم بـشرط              -١  
  .االلتزام التناوب

 . إذا مل يُعد عضواً يف اللجنةال جيوز ألي عضو من أعضاء املكتب شغل املنصب  -٢  

   اللجنةحيالمركز الرئيس     
  ١٨املادة 

وبروتوكوهلا االختياري  يؤدي الرئيس الوظائف املنوطة به مبوجب االتفاقية          -١  
  .وهذا النظام الداخلي

 .سلطة اللجنةل خاضعاًيظل الرئيس، أثناء أدائه لتلك الوظائف،   -٢  

  الرئيس باإلنابة    
 ١٩املادة 

 أو أي ةجلـس أي إذا تعذر على الرئيس، أثناء دورة من الدورات، حضور      -١  
وإذا مل يعّين أحداً، يتوىل عضو آخر يف        . ليقوم مقامه أحد نواب الرئيس    جزء منها، فإنه يعّين     
 .املكتب مهام الرئيس

ما للرئيس من سلطات وعليه مـا علـى         باإلنابة  ألي عضو يتوىل الرئاسة       -٢  
 .الرئيس من واجبات

  استبدال أعضاء املكتب    
 ٢٠املادة 

اسـتطاعته   أو أعلن عـدم      العملإذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن            
 كعضو يف مكتب اللجنة، ُينتخب عضو جديد يف املكتب للفترة غري املنقضية             العملمواصلة  

 .من مدة عضوية سلفه

 األمانة  -خامساً  

  البيانات    
  ٢١املادة 

جيوز لألمني العام أو ممثله أن يقدم       و .ام أو ممثله مجيع دورات اللجنة     حيضر األمني الع    
 .الدوراتبيانات شفوية أو خطية يف هذه 
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  اآلثار املالية املترتبة على املقترحات    
 ٢٢املادة 

ني العام تقـديراً    ـ األم ُيعّدبل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على نفقات،           
ومن واجب   . على أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن       ويعممهترح  للتكاليف املترتبة على املق   

ه انتباه األعضاء إىل هذه التقديرات والدعوة إىل إجراء مناقشة بشأهنا عنـد  ـالرئيس أن يوج 
  .نظر اللجنة يف املقترح

  األمانة    
  ٢٣املادة 

 :بناء على طلب من اللجنة أو بقرار منها ومبوافقة اجلمعية العامة  -١  

 ؛")األمانة(" للجنة وألي هيئة فرعية قد تنشئها وفر األمني العام أمانةًي  )أ(  

يوفر األمني العام للجنة ما يلزمها من املوظفني والتسهيالت ألداء مهامهـا              )ب(  
 ؛ فعاالًأداًءوبروتوكوهلا االختياري مبوجب االتفاقية 

إتاحـة  ان يكون األمني العام مسؤوالً عن مجيع الترتيبات الالزمـة لـضم       )ج(  
، يف  من هـذا النظـام الـداخلي   ٧ حسبما تنص عليه املادة ،ملرافق واخلدمات إىل ا الوصول  

 . وهيئاهتا الفرعيةاجتماعات اللجنة

 بـأي   ، دون تـأخري   ،يكون األمني العام مسؤوالً عن إبالغ أعضاء اللجنة         -٢  
 .عرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد هتم اللجنةمسائل قد ُت

 االتصال واللغات  - سادساً 

  أساليب االتصال    
 ٢٤املادة 

 ،صو وعرض النص  ،اللغات :تشمل أساليب االتصال اليت تستخدمها اللجنة ما يلي         
اللمس، وحروف الطباعة الكبرية، والوسائط املتعـددة       عن طريق    واالتصال   ،وطريقة برايل 

صال املعززة والبديلة، اخلطيـة     امليسورة االستعمال، فضالً عن أساليب ووسائل وأشكال االت       
مبا يف ذلـك     ،االتصالووسائل وأشكال   والسمعية، وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البشر،       

 اليت قد تصحب متاحةً يف املستقبل عن طريق ما ُيحقّـق مـن              امليسورة االستعمال األشكال  
منوذجيـة بأشـكال    وستعتمد اللجنة قائمة     .تقدم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال     

  .  االستعمالة امليسوراالتصال
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   اللغاتأنواع    
 ٢٥املادة 

اللغات الكالمية وغري الكالمية مثـل      تشمل اللغات اليت تستخدمها اللجنة        -١  
منوذجية بأنواع اللغات وفقاً الحتياجـات اللجنـة يف                 وستعتمد اللجنة قائمة     .لغة اإلشارة 
 .جمال االتصال

ضو يف اللجنة أو ملشارك يف جلسة علنية للجنة أن خياطب اللجنـة             جيوز لع   -٢  
 مـن هـذا                 ٢٤بأي من وسائل وأساليب وأشكال احملددة مبوجب املادة         أو اجللسة العلنية    /و

 .النظام الداخلي

  اللغات الرمسية    
 ٢٦املادة 

نـسية هـي    تكون اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفر        -١  
 .الرمسية للجنة اللغات

تصدر مجيع القرارات الرمسية للجنة باللغات الرمسية، وكذلك يف أشـكال             -٢  
 .يسهل االطالع عليها

  احملاضر    
 ٢٧املادة 

وتتاح هذه احملاضر   .  جللساهتا حماضر موجزة إعداد  يتيح األمني العام للجنة       -١  
  .ل يسهل االطالع عليهاألعضاء اللجنة باللغات الرمسية وكذلك يف أشكا

هذه يف اجللسات   ويقدم املشتركون   . تكون احملاضر املوجزة قابلة للتصويب      -٢  
وُتدمج تصويبات حماضر    .التصويبات إىل األمانة باللغة اليت يكون احملضر املوجز قد صدر هبا          

 .اجللسات يف وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد انتهاء الدورة بفترة وجيزة

للتوزيع العام، ما مل      ُمعّدة حملاضر املوجزة للجلسات العلنية وثائق    ون ا ـتك  -٣  
 .تقرر اللجنة خالف ذلك يف ظروف استثنائية

ُتعّد التسجيالت الصوتية جللسات اللجنة وُيحتفظ هبا وفقـاً للممارسـة             -٤  
 .االعتيادية املعمول هبا يف األمم املتحدة، وكذلك يف أشكال يسهل االطالع عليها
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   املناقشة العامةأيام    
 ٢٨املادة 

من أجل التوصل إىل فهم أعمق ملضمون االتفاقية واآلثار املترتبة عليها، جيوز للجنة               
أن ختصص جلسة أو أكثر يف دوراهتا العادية إلجراء مناقشة عامة بشأن مادة حمددة من مواد                

  .االتفاقية أو موضوع ذي صلة

 غلقةاملاجللسات العلنية واجللسات   - سابعاً

  واملغلقةاجللسات العلنية     
 ٢٩املادة 

ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك أو ما مل         وفريقها العامل علنيةً     جلسات اللجنة    تكون  
 .مغلقةينبغي أن تكون بروتوكوهلا االختياري أن اجللسات أو االتفاقية يتبني من أحكام 

  املشاركة يف اجللسات    
 ٣٠املادة 

 ٣٨صة وأجهزة األمم املتحدة األخرى، وفقاً للمادة        حيق للوكاالت املتخص    -١  
من االتفاقية، أن تكون ممثلة عند النظر يف تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليتـها مـن أحكـام                   

وجيوز ملمثلي الوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة األخرى أن يشاركوا يف            .االتفاقية
 .ما تدعوهم اللجنة إىل ذلك للجنة أو هيئاهتا الفرعية عنداملغلقةاجللسات 

 مـن   ١جيوز ملمثلي اهليئات املختصة األخرى املعنية غري املشمولة بالفقرة            -٢  
 للجنة أو هيئاهتا الفرعية عندما تدعوهم       املغلقةهذه املادة أن يشاركوا يف اجللسات العلنية أو         

 .اللجنة إىل ذلك

، مـم املتحـدة  ألوأجهـزة ا جيوز للجنة أن تدعو الوكاالت املتخصـصة          -٣  
ال سيما هيئات الرقابـة     (واملنظمات احلكومية الدولية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        

، ) مـن االتفاقيـة   ٣٣ من املـادة     ٢ والفقرة   ١٦ من املادة    ٣الوطنية املنشأة مبوجب الفقرة     
هليئات  وغريها من ا   ، اإلعاقة ياألشخاص ذو فيها تلك اليت متثل     واملنظمات غري احلكومية، مبا     

 من  مطية بشأن ما يدخل يف نطاق أنشطته      خمبعلومات  اللجنة  موافاة  إىل  واألفراد من اخلرباء    
  . كي تنظر فيها،مسائل تتناوهلا االتفاقية
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 توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرمسية األخرى  -ثامناً   

  توزيع الوثائق الرمسية    
 ٣١املادة 

قارير واملعلومات اليت تقـدمها الـدول    تكون وثائق اللجنة، مبا يف ذلك الت        -١  
 من االتفاقية، وتلك اليت ترد إىل اللجنة مـن الوكـاالت            ٣٦ و ٣٥األطراف عمالً باملادتني    

          املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة األخرى وغريها من اهليئات املختـصة، عمـالً بـالفقرة             
 .للتوزيع العام، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلكُمعّدة   من االتفاقية، وثائق٣٨من املادة ) أ(الفرعية 

 .تتاح مجيع وثائق اللجنة يف أشكال يسهل االطالع عليها  -٢  

 تصريف األعمال  -تاسعاً   

  النصاب القانوين    
 ٣٢املادة 

وعندما يصل   .يشكّل مثانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً العتماد املقررات الرمسية           
يشكّل  من االتفاقية،    ٣٤ من املادة    ٨ عضواً، وفقاً للفقرة     انية عشر مثعدد أعضاء اللجنة إىل     

  .عضواً نصاباً قانونياًاثنا عشر 

  سلطات الرئيس    
 ٣٣املادة 

إضافة إىل ما ميارسه الرئيس من سلطات منوطة به مبوجب االتفاقيـة ويف               -١  
 مـن جلـسات   مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، فهو يعلن افتتاح واختتام كل جلسة     

احلـق يف   ويعطي   مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي،       يكفلإدارة املناقشة، و  ويتوىل  اللجنة،  
  .القراراتعلن يواملسائل للتصويت، ويطرح الكالم، 

سري أعمال  سيطرة على   ،   الداخلي  بأحكام هذا النظام   ، رهناً تكون للرئيس   -٢  
  .يف جلساهتا حفظ النظاموعلى اللجنة 

 أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحد البنود، حتديد الوقت الذي يسمح             وللرئيس  
به للمتكلمني، وحتديد عدد املرات اليت جيوز فيها لكل متكلم أن يتكلم يف مسألة ما، وإقفال                

 .قائمة املتكلمني

 .يبت الرئيس يف النقاط النظامية  -٣  
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 باهبا، أو رفع اجللـسة أو       للرئيس أيضاً أن يقترح تأجيل املناقشة أو إقفال         -٤  
ة على اللجنة، وجيوز للرئيس أن ينبه املـتكلم       ـوتنحصر املناقشة يف املسألة املعروض     .تعليقها

 . إىل مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة

 القرارات  -عاشراً   

  القراراتاعتماد     
 ٣٤املادة 

وإذا تعـذر التوصـل إىل       .اآلراء توافقب قراراهتا إىل لتوصلل اللجنةتسعى    -١  
 .توافق يف اآلراء، ُتطرح القرارات للتصويت

، ويكون عليـه أن     للتصويت املقترح يطرح أن جلسة أي يف للرئيس جيوز  -٢  
 .أعاله ١ الفقرة مراعاة مع األعضاء، من أيٍّ طلب على بناء يفعل ذلك

  قوق التصويتح    
 ٣٥املادة 

 .نة صوت واحديكون لكل عضو يف اللج  -١  

تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي حيصل علـى تأييـد األغلبيـة                -٢  
، يقصد بعبـارة     الداخلي راض هذا النظام  ـوألغ .البسيطة من األعضاء احلاضرين واملصوتني    

أما األعضاء   .األعضاء الذين يدلون بأصواهتم إجياباً أو سلباً      " األعضاء احلاضرين واملصوتني  "
 .تنعون عن التصويت فيعتربون غري مصوتنيالذين مي

  تعادل األصوات    
 ٣٦املادة 

 .إذا تعادلت األصوات يف تصويت على مسائل غري انتخابية، اعُترب املقترح مرفوضاً  

  طريقة التصويت    
 ٣٧املادة 

ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك، جيري التصويت يف اللجنة بنداء األمساء، ويكـون                
األجبدي باللغة اإلنكليزية ألمساء أعضاء اللجنة ابتداء بالعـضو الـذي           ذلك حسب الترتيب    

  .يسحب الرئيس امسه بالقرعة
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  قارير اللجنةت -رحادي عش

  التقارير املوجهة إىل اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي    
 ٣٨املادة 

عي، كل سـنتني،    اجمللس االقتصادي واالجتما  إىل  تقّدم اللجنة إىل اجلمعية العامة و       
 .االتفاقيةاملضطلع هبا مبوجب ا ـن أنشطتهـارير عـتق

  اجلزء الثاين    
  وظائف اللجنة

   من االتفاقية٣٦ و٣٥التقارير واملعلومات املقدمة مبوجب املادتني   -ثاين عشر

  تقارير الدول األطراف    
 ٣٩املادة 

املطلوب تقدميها   تقارير الدول األطراف     بشأن مضمون  اللجنة مبادئ توجيهية     تضع  
 . من االتفاقية٣٥مبوجب املادة 

  عدم تقدمي التقارير    
 ٤٠املادة 

 جبميع حاالت عـدم      كتابةً يقوم األمني العام يف كل دورة بإخطار اللجنة         -١  
ويف  . من االتفاقيـة   ٣٦ و ٣٥تقدمي التقارير أو املعلومات اإلضافية املطلوبة مبوجب املادتني         

ة إىل الدولة الطرف املعنية، عن طريق األمني العام، تذكرياًَ بـشأن     هذه احلاالت، ترسل اللجن   
تقدمي التقرير أو املعلومات اإلضافية، وتبذل أية جهود أخرى يف جو من احلوار بني الدولـة                

 .املعنية واللجنة

إذا تأخرت دولة طرف تأخراً كبرياً يف تقدمي تقرير، جاز للجنـة، عمـالً                -٢  
سـري  فحص   الدولة الطرف املعنية بضرورة      ُتحظر من االتفاقية، أن     ٣٦ من املادة    ٢بالفقرة  
للجنـة، إذا مل    تتاح  االتفاقية يف تلك الدولة الطرف، استناداً إىل معلومات موثوق هبا           تنفيذ  

وتدعو اللجنـة الدولـة      .اإلخطارُيقدم التقرير ذو الصلة يف غضون ثالثة أشهر من توجيه           
دولة الطرف بتقدمي التقرير ـابت الـوإذا استج  .هذا الفحص   الطرف املعنية إىل املشاركة يف    

 . من االتفاقية٣٦ من املادة ١ والفقرة ٣٥ذي الصلة، تطبق أحكام املادة 
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أو املعلومات اإلضافية املطلوبة،    املطلوب  إذا مل تقدم الدولة الطرف التقرير         -٣  
 هذه املادة، تنظـر اللجنـة يف   حىت بعد إرسال التذكري وبذل اجلهود األخرى املشار إليها يف  

   .احلالة حسبما تراه ضرورياً وتشري إىل ذلك يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية العامة

  إخطار الدول األطراف اليت تقدم تقاريرها    
  ٤١املادة 

يف أقرب وقت   تابةً و كالدول األطراف   بإخطار   اللجنة، عن طريق األمني العام،       تقوم  
 .لدورة اليت ستجري فيها دراسة تقاريرها ومبدة تلك الدورة ومكاهنـا          ممكن بتاريخ افتتاح ا   

 . تلـك الـدول   جلسات اللجنة عند دراسة تقارير    دعى ممثلو الدول األطراف إىل حضور     وُي
مزيد من املعلومات منها بأنه     طلب  اليت تقرر اللجنة    الدولة الطرف   وجيوز للجنة أيضاً إبالغ     

عـن  وينبغي أن يكون باستطاعة هذا املمثل       .  جلسة حمددة  جيوز هلا أن تأذن ملمثلها حبضور     
األسئلة اليت قد تطرحها عليه اللجنة، واإلدالء ببيانات حول التقارير اليت سبق لدولته أن              على  

  .قدمتها، كما جيوز له تقدمي معلومات إضافية من دولته

  النظر يف التقارير    
 ٤٢املادة 

 من االتفاقية، تنظر اللجنـة    ٣٦ يف املادة    عمالً باإلجراءات املنصوص عليها     -١  
  . من االتفاقية٣٥يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

جيوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسباً من اقتراحات وتوصيات عامة بـشأن               -٢  
 . الدولة الطرف املعنيةوعليها أن حتيل هذه االقتراحات والتوصيات إىلتقرير دولة طرف 

تقارير بتقدمي  فيما يتعلق   أكثر تفصيالً   مبادئ توجيهية   جيوز للجنة أن تعتمد       -٣  
املعلومـات  ب يتعلــق ما  ك في ـما يف ذل  ـ مبوجب االتفاقية، ب    والنظر فيها  لدول األطراف ا

 .اإلضافية اليت تطلبها اللجنة من الدول األطراف خبصوص تنفيذ االتفاقية

   حبث تقرير من التقارير أحد األعضاء يفجواز مشاركةعدم     
 ٤٣املادة 

مقدم من دولة   ال يشترك عضو من األعضاء يف حبث أي جزء من تقرير ما               -١  
  .تلك الدولةمن مواطين هذا العضو إذا كان طرف 

 دون أعـاله  ١ الفقـرة  إطـار  يف تنشأ أن ميكن مسألة أية يف اللجنة تبت  -٢  
  .املعين العضو مشاركة
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  مات إضافيةطلب تقارير أو معلو    
 ٤٤املادة 

جيوز للجنة أن تطلب من أي دولة طرف تقدمي تقرير إضايف أو معلومات إضـافية                 
اإلضـايف           املهلة الزمنية اليت يـتعني تقـدمي التقريـر    بيان من االتفاقية، مع     ٣٦عمالً باملادة   

 .أو املعلومات اإلضافية يف غضوهنا

ضمن طلب املشورة أو املساعدة التقنية أو تشري إىل إحالة تقارير الدول األطراف اليت تت    
  ذه املشورة أو املساعدةـإىل هحاجـة 

 ٤٥املادة 

 من االتفاقية، وحـسبما تـراه      ٣٦ من املادة    ٥حتيل اللجنة، عمالً بالفقرة       -١  
املختصة، األخرى اهليئات ومناسباً، إىل الوكاالت املتخصصة وصناديق األمم املتحدة وبراجمها   

، أو تشري إىل    التقنيةتتضمن طلب املشورة أو املساعدة      من تقارير   من الدول األطراف    رد  ما ي 
  .هذه املشورة أو املساعدةاحلاجة إىل 

 من هـذه    ١حتال التقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف وفقاً للفقرة            -٢  
 .الطلبات أو اإلشاراتبشأن هذه  مالحظات وتوصياتمبا قد تقدمه اللجنة من املادة مشفوعة 

جيوز للجنة أن تطلب، مىت رأت ذلك مناسباً، معلومات عن املـشورة أو               -٣  
 .املساعدة التقنية املقدمة وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد

   العامةالتوصيات    
  ٤٦املادة 

جيوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخـرى اســتناداً إىل املعلومـات               -١  
  . من االتفاقية٣٦ و٣٥دتني الـواردة مبوجب املا

  .عامة هذه التوصيات العامة األخرىتدرج اللجنة يف تقاريرها إىل اجلمعية ال  -٢  

  التعليقات العامة وااللتزامات بتقدمي التقارير    
  ٤٧املادة 

جيوز للجنة أن تعّد تعليقات عامة استناداً إىل مواد وأحكام االتفاقية بغيـة               -١  
  .الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقاريرتعزيز تنفيذها ومساعدة 

  .تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة يف تقريرها إىل اجلمعية العامة  -٢  



CRPD/C/4/2 

GE.10-44305 20 

  التعاون بني الدول األطراف واللجنة    
 ٤٨املادة 

 مـن  ٣٧ واملادة ٣٣ من املادة    ٣ والفقرة   ٤ من املادة    ٣تقدم اللجنة، عمالً بالفقرة       
لدول األطراف، عند االقتضاء، بشأن سبل ووسائل تعزيـز       إىل ا االتفاقية، املشورة واملساعدة    

تنفيذ االتفاقية، وتقدم توصيات ومالحظات بغية تعزيـز قـدرة          من أجل   القدرات الوطنية   
  .ووالية اآلليات الوطنية املعنية بالتنفيذ والرصد

وغريهـا  التابعة لألمم املتحدة    مشاركة الوكاالت املتخصصة واهليئات       –ثالث عشر
  يف عمل اللجنةاملختصة  اهليئات من

  مشاركة الوكاالت املتخصصة واهليئات التابعة لألمم املتحدة    
 ٤٩املادة 

حيق للوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة األخرى، وفقـاً للفقـرة             -١  
لنظر يف مدى تنفيـذ أحكـام        من االتفاقية، أن تكون ممثلة عند ا       ٣٨من املادة   ) أ(الفرعية  

وجيوز للجنة أن تسمح ملمثلي الوكاالت املتخصـصة         .التفاقية اليت تدخل يف نطاق واليتها     ا
تقدم إليهـا بيانـات      اللجنة ببيانات شفوية أو      أماموأجهزة األمم املتحدة األخرى بأن تديل       

 .تفاقيةاالمبوجب معلومات مالئمة تتصل باألنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة وخطية 

، جيوز للجنة أن تـدعو       من االتفاقية  ٣٨من املادة   ) أ(الفرعية   للفقرة   وفقاً  -٢  
تقدمي تقارير عن تطبيق االتفاقية يف      إىل  األخرى  أجهزة األمم املتحدة    والوكاالت املتخصصة   

 أن تدعو الوكاالت املتخصصة إىل      وجيوز للجنة أيضاً   اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها؛     
  . مشورة فنية بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتهاتقدمي

  املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات التكامل اإلقليمي    
 ٥٠املادة 

جيوز للجنة أن تدعو ممثلي املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات التكامل اإلقليمـي          
يف جماالت ذات   يف جلسات اللجنة    ة أو خطية ومعلومات أو وثائق       ـبيانات شفوي تقدمي  إىل  

 .االتفاقيةمبوجب صلة باألنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة 

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  
 ٥١املادة 

بيانات تقدمي  ة أن تدعو ممثلي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إىل          ـوز للجن ـجي  
يف جماالت ذات صلة باألنشطة اليت      يف جلسات اللجنة    ثائق  معلومات أو و  وشفوية أو خطية    

 .االتفاقيةمبوجب تضطلع هبا اللجنة 
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  املنظمات غري احلكومية    
 ٥٢املادة 

بيانـات شـفوية أو خطيـة    تقدمي جيوز للجنة أن تدعو منظمات غري حكومية إىل       
 تـضطلع هبـا     يف جلسات اللجنة، يف جماالت ذات صلة باألنشطة اليت        معلومات أو وثائق    و

 .االتفاقيةمبوجب اللجنة 

  نشأة مبوجب معاهدات دولية حلقوق اإلنسانامليئات اهلالتعاون مع     
 ٥٣املادة 

) ب(رة الفرعية   ق، لدى اضطالعها بواليتها، عمالً بالف      حسب االقتضاء  جتري اللجنة   
وجـب   من االتفاقية، مشاورات مع اهليئات األخرى ذات الـصلة املنـشأة مب            ٣٨من املادة   

ه كل منـها مـن مبـادئ        ـغرض ضمان اتساق ما يضع    بمعاهدات دولية حلقوق اإلنسان     
   .توجيهية لإلبالغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي االزدواجية والتداخل يف أداء وظائفها

  إنشاء هيئات فرعية    
  ٥٤املادة 

  .ووالياهتاتشكيلها  حتددو خمصصة فرعية هيئات تنشئ أن للجنة جيوز  -١  
 مـع  الـداخلي،  النظام هذا وتطبق مكتبها أعضاء فرعية هيئة كل تنتخب  -٢  
  .تعديل من يلزم ما إجراء

 إجراءات النظر يف البالغات الواردة مبوجب الربوتوكول االختياري  -رابع عشر

  إحالة البالغات إىل اللجنة  -ألف   

  إحالة البالغات إىل اللجنة    
 ٥٥املادة 

، إىل البالغات املقدمة،     الداخلي انتباه اللجنة، وفقاً هلذا النظام    يوّجه األمني العام      -١  
  . من الربوتوكول االختياري١أو اليت يبدو أهنا مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة مبوجب املادة 

 واجيوز لألمني العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي البالغ ما إذا كـان               -٢  
وحيثمـا   . تنظر فيه مبوجب الربوتوكول االختياري     يرغبون يف تقدمي البالغ إىل اللجنة كي      

   . األمني العام انتباه اللجنة إىل البالغيوجهوجد شك فيما يتعلق بنية مقدم أو مقدمي البالغ، 
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 من هـذا                 ٢٤جيوز للجنة أن تتلقى البالغات بأشكال بديلة، وفقاً للمادة            -٣  
 .النظام الداخلي

            تسلم أي بالغ إذا كان يتعلق بدولة ليـست طرفـاً يف           ال جيوز للجنة أن ت      -٤  
 .الربوتوكول االختياري

  تسجيل البالغات    
 ٥٦املادة 

حيتفظ األمني العام بسجل دائم جلميع البالغات املقدمة لكي تنظـر فيهـا               -١  
 . من الربوتوكول االختياري١اللجنة مبوجب املادة 

النص الكامل ألي بالغ   ، بناء على طلبه،     ألي عضو من أعضاء اللجنة    يتاح    -٢  
 .ويستويف مجيع املعايري األولية لتسجيله، ويتاح البالغ باللغة اليت قُّدم هباقُّدم إىل اللجنة 

  معلومات إضافيةأو طلب توضيحات     
 ٥٧املادة 

مدى انطباق  بشأن  بالغ  مقدم   من   توضيحاتجيوز لألمني العام أن يطلب        -١  
  : يليمبا يف ذلك مابالغ، الاري على الربوتوكول االختي

أو غري وعنوانه وتاريخ ميالده ومهنته، مقدم البالغ، مثل امسه /هوية الضحية  )أ(  
 ؛)الضحايا(الضحية /البالغ) مقدمي(بيانات هوية مقدم /ذلك من تفاصيل

 اسم الدولة الطرف اليت ُيوّجه البالغ ضدها؛  )ب(  

 الغرض من البالغ؛  )ج(  

 أحكام االتفاقية اليت ُيدعى أهنا انتهكت؛حكم أو   )د(  

 وقائع الدعوى؛  )ه(  

أو من ادعى أنه ضحية، الستنفاد سبل       /مقدم البالغ و  اختذها  اخلطوات اليت     )و(  
 االنتصاف احمللية؛

مدى دراسة املسألة ذاهتا يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل              )ز(  
  .أو التسوية الدولية

األمني العام ملقدم أو مقـدمي      ُيحّدد  لتوضيحات أو املعلومات،    عند طلب ا    -٢  
  .تقدمي تلك املعلوماتخالهلا يتعني املهلة الزمنية اليت البالغ 

جيوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيـسري طلبـات التوضـيح أو                -٣  
  .أو مقدم البالغ/املعلومات ممن يدعي أنه ضحية و
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  لجنةعضاء الألمعلومات إتاحة     
 ٥٨املادة 

          يتيح األمني العام ألعضاء اللجنـة علـى فتـرات منتظمـة املعلومـات املتعلقـة           
 . املسجلةالبالغاتب

 أحكام عامة بشأن نظر اللجنة يف البالغات  -باء   

  اجللسات العلنية واملغلقة    
 ٥٩املادة 

البالغـات  أفرقتها العاملة اليت ختصص للنظر يف        تكون جلسات اللجنة أو     -١  
أما اجللسات اليت قد تنظر فيها اللجنة    .املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري جلسات مغلقة     

فيجوز أن تكون علنية إذا قررت      االختياري  يف قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق الربوتوكول        
   .اللجنة ذلك

ِقَبل جيوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق األمني العام، الستخدامها من              -٢  
 .وسائط اإلعالم واجلمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة يف جلساهتا املغلقة

  عضو يف حبث بالغ من البالغاتجواز مشاركة عدم     
 ٦٠املادة 

  :ال جيوز لعضو أن يشارك اللجنة يف النظر يف بالغ ما يف احلاالت التالية  -١  

 مصلحة شخصية ما يف القضية؛أي إذا كانت له   )أ(  

شارك يف اختاذ أي قرار بشأن القضية اليت يتناوهلا البالغ، بأي           كان قد   إذا    )ب(  
 الربوتوكول االختياري؛احملددة مبوجب اإلجراءات تشمله غري ما أخرى صفة 

  .مواطين الدولة الطرف اليت يكون البالغ موجهاً ضدهاإذا كان من   )ج(  

 أعـاله دون  ١إطـار الفقـرة   تبت اللجنة يف أية مسألة ميكن أن تنشأ يف    -٢  
 .مشاركة العضو املعين

   أحد األعضاءانسحاب    
 ٦١املادة 

إذا رأى أحد األعضاء، ألي سبب كان، أنه ال ينبغي لـه أن يشترك أو يستمر يف                  
   .االشتراك يف حبث بالغ ما، فعليه أن ُيبلغ الرئيس بانسحابه
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  األعضاءمشاركة     
 ٦٢املادة 

 على كشف حضور لإلقرار     وايف اختاذ قرار ما أن يوقع     كني  لألعضاء املشار غي  ـينب  
 .حبث بـالغ مـا    انسحاهبم أثناء    على املشاركة أو     م أو لإلشارة إىل عدم قدرهت     ممبشاركته

 .غي إدراج املعلومات اليت حيتوي عليها كشف احلضور يف القرارـوينب

  إنشاء األفرقة العاملة وتعيني املقررين    
 ٦٣املادة 

 جنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، كما جيوز هلا تعيني مقرر أو أكثـر             جيوز لل   -١  
  .لتقدمي توصيات إىل اللجنة وملساعدهتا بأي طريقة قد تقررها هي

  .ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر اإلمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة  -٢  

  التدابري املؤقتة    
 ٦٤املادة 

أسـسه  لقي بالغ مـا وقبـل البـت يف          جيوز للجنة، يف أي وقت بعد ت        -١  
، أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية طلباً، لتنظر فيه على وجه السرعة، بأن تتخـذ                املوضوعية

التدابري املؤقتة اليت تراها اللجنة ضرورية لتاليف وقوع ضرر يتعذر إصالحه يلحق بـضحية أو          
  .ضحايا االنتهاك املزعوم

املعين بالبالغات مبوجب الربوتوكول    ر اخلاص   عندما تطلب اللجنة أو املقر      -٢  
اختاذ تدابري مؤقتة مبوجب هذه املادة، يـتعني أن ُيبـيَّن يف      االختياري، متصرفاً باسم اللجنة،     

  . ال يعين ضمناً البت يف األسس املوضوعية للبالغ ذلكالطلب أن

 طلـب اختـاذ     سحبجيوز للدولة الطرف أن تقدم حججاً تربر ضرورة           -٣  
 .ابري املؤقتةالتد

 إىل التوضيحات أو البيانات اليت تقدمها الدولة الطرف، جيوز للجنة           استناداً  -٤  
املعين بالبالغات مبوجب الربوتوكول االختياري، متصرفاً باسـم اللجنـة،          أو املقرر اخلاص    

  .طلب اختاذ تدابري مؤقتةسحب 



CRPD/C/4/2 

25 GE.10-44305 

  البالغاتالتعامل مع طريقة     
 ٦٥املادة 

بأغلبية بسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان البالغ مقبوالً          تقرر اللجنة،     -١  
 . غري مقبول مبوجب الربوتوكول االختياريمأ

 من هـذا النظـام      ٦٣ من املادة    ١جيوز لفريق عامل منشأ مبوجب الفقرة         -٢  
الداخلي أن يعلن قبول بالغ ما مبوجب الربوتوكول االختياري، شـريطة أن يقـرر مجيـع            

  .لكأعضائه ذ
 من هـذا النظـام      ٦٣ من املادة    ١جيوز لفريق عامل منشأ مبوجب الفقرة         -٣  

وحيال القرار   .ذلكعلى   مجيع أعضائه    يتفقالداخلي أن يعلن عدم قبول بالغ ما، شريطة أن          
وإذا طلب أي عـضو   .دون مناقشة رمسية  القرار  أن تؤكد   للجنة  إىل اللجنة بكامل هيئتها، وميكن      

  .جراء مناقشة عامة، فستنظر اللجنة بكامل هيئتها يف البالغ وتبت فيهمن أعضاء اللجنة إ

   البالغاتترتيب تناول    
 ٦٦املادة 

حسب الترتيب الذي ترد به إىل األمانة العامة، ما مل يقـرر            جيري تناول البالغات      
  .األمني العام أو اللجنة أو الفريق العامل خالف ذلك

  ضم البالغات    
 ٦٧املادة 

 يف رأي اللجنة أو املقرر اخلاص ن أو أكثر معاً إذا اعُترب ذلك مالئماًتناول بالغْيجيوز   
 . الداخلي من هذا النظام٦٣ من املادة ١أو فريق عامل منشأ مبوجب الفقرة 

   البالغاتقبولشروط     
 ٦٨املادة 

للتوصل إىل قرار بشأن مقبولية بالغ ما، تطبق اللجنة أو الفريـق العامـل                -١  
   . من الربوتوكول االختياري٢ و١يري املنصوص عليها يف املادتني املعا

للتوصل إىل قرار بشأن مقبولية بالغ ما، تطبق اللجنة املعـايري املنـصوص               -٢  
 من االتفاقية اليت تعترف باألهلية القانونية ملقدم البالغ أو الضحية أمـام             ١٢عليها يف املادة    

ه األهلية القانونية معترفاً هبا يف الدولة الطرف الـيت          اللجنة، بصرف النظر عما إذا كانت هذ      
 .يكون البالغ موجهاً ضدها
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  مقدمو البالغات    
 ٦٩املادة 

  .جيوز لألفراد أو جمموعات األفراد أو من ينوب عنهم تقدمي البالغات  

   بالبالغات الواردةة املتعلقاتاإلجراء    
 ٧٠املادة 

مبجرد تسجيل بالغ مـا، وشـريطة       و،  باسم اللجنة متصرفاً   ،يقوم املقرر   -١  
بيانات /أو عن غري ذلك من تفاصيلموافقة مقدم أو مقدمي البالغ على الكشف عن هوياهتم    

للدولة الطرف املعنية، وهو شرط أساسي لتسجيل البالغ، بإحاطة الدولة الطـرف            هويتهم  
  . ومطالبتها بالرد عليه خطياً مع احترام سريتهبذلك البالغ

 من هذه املادة بياناً يوضح أن هـذا         ١أي طلب ُيقدم وفقاً للفقرة      يتضمن    -٢  
 . البالغ قرار ما بشأن مقبوليةالتوصل إىلال يعين ضمناً  الطلب

تقدم الدولة الطرف املعنية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر من تلقي طلب               -٣  
لـبالغ وأسـسه    ات خطية تتصل مبقبولية ا    ـ أو بيان  توضيحاتاللجنة مبوجب هذه املادة،     

  .املسألةبصدد أتيح ميكن أن يكون قد املوضوعية، وكذلك بأي سبيل انتصاف 

جيوز للجنة، بسبب الطبيعة االستثنائية لبالغ ما، أن تطلب توضـيحات أو          -٤  
وال ُيحال بني الدولة الطرف اليت طُلب إليها    .بيانات خطية تتناول فقط مسألة مقبولية البالغ      

 فقط مبسألة املقبولية وبني قيامها، خالل ستة أشهر من توجيه الطلب،            تقدمي رد خطي يتصل   
  .بتقدمي رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية

مبوجـب  خطي  تقدمي رد   يدعوها إىل   جيوز للدولة الطرف اليت تلقت طلباً         -٥  
ول، مع حتديد أسـباب     رفض البالغ لكونه غري مقب    خطياً   من هذه املادة أن تطلب       ١الفقرة  

يقّدم هـذا    و . النظر يف مقبولية البالغ مبعزل عن أسسه املوضوعية        وأن تطلب عدم مقبوليته،   
 .١الطلب إىل اللجنة يف غضون شهرين من الطلب املقّدم مبوجب الفقرة 

              البالغ، وفقاً  يزعم مقدم أو مقدم   على  عنية  املطرف  الدولة  ال اعترضتإذا    -٦  
 من الربوتوكول االختياري، استنفاد مجيع سبل االنتـصاف احملليـة           ٢من املادة   ) د (للفقرة

 أن تقدم تفاصيل عن سبل االنتصاف املتاحة للضحية املزعومـة أو الـضحايا             يهااملتاحة، فعل 
  .املزعومني يف املالبسات احملددة للقضية

قدم أو مقـدمي    إذا اعترضت الدولة الطرف املعنية على األهلية القانونية مل          -٧  
 من االتفاقية، فعليها أن تقدم تفاصيل عن القوانني وسبل االنتصاف           ١٢البالغ مبوجب املادة    

 .املتاحة للضحية املزعومة أو الضحايا املزعومني يف املالبسات احملددة للقضية
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املعـين بالبالغـات مبوجـب      جيوز للجنة أو فريق عامل أو املقرر اخلاص           -٨  
 أن يقرروا النظر يف مقبولية البالغ مبعزل عـن         ، باسم اللجنة  ياري، متصرفاً الربوتوكول االخت 

النظر يف أسسه املوضوعية وذلك استناداً إىل املعلومات اليت قّدمتها الدولة الطرف لدعم طلبها          
   .رفض مقبولية البالغ وفصل النظر يف املقبولية عن النظر يف األسس املوضوعية

 من هذه املـادة     ٥ مبوجب الفقرة    الدولة الطرف طلباً  تقدمي  على  ال يترتب     -٩  
ـ               ة ـمتديد فترة الستة أشهر املمنوحة للدولة الطرف لكي تقدم توضيحاهتا أو بياناهتـا اخلطي

املعـين  لبالغ، ما مل تقرر اللجنة أو فريق عامل أو املقرر اخلـاص             األسس املوضوعية ل  بشأن  
 متديد املهلة لفتـرة تـرى       ،باسم اللجنة فاً  بالبالغات مبوجب الربوتوكول االختياري، متصر    

  .اللجنة أهنا مناسبة

املعـين  ة أو فريق عامل أو املقـرر اخلـاص          ـب اللجن ـوز أن تطل  ـجي  -١٠  
 إىل الدولـة الطـرف أو       ،باسم اللجنة بالبالغات مبوجب الربوتوكول االختياري، متصرفاً      

توضيحات أو بيانات خطية    تقدمي  ب، يف غضون مهلة زمنية حمددة،       القيامقدمي البالغ   م/مقدم
  .إضافية فيما يتصل مبسألة مقبولية البالغ أو أسسه املوضوعية

املعـين بالبالغـات مبوجـب      حتيل اللجنة أو فريق عامل أو املقرر اخلاص           -١١  
من بيانات  ورد  ل طرف يف القضية ما      ـإىل ك الربوتوكول االختياري، متصرفاً باسم اللجنة،      

يف ات  ـمالً هبذه املادة، وتتيح لكل طرف فرصة التعليق على تلك البيان          من الطرف اآلخر ع   
  . حمددةزمنيةغضون مهلة 

  البالغات غري املقبولة    
 ٧١املادة 

من الربوتوكول  ) د(٢ بالغ ما مبوجب املادة      قبولعندما تقرر اللجنة عدم       -١  
يق األمني العـام، إىل     االختياري، تقوم يف أقرب وقت ممكن بإبالغ قرارها وأسبابه، عن طر          

  .مقدمي البالغ وإىل الدولة الطرف املعنية/مقدم

جيوز للجنة أن تعيد النظر، يف وقت الحق، يف قرار اختذته بعدم مقبوليـة                -٢  
من الربوتوكول االختياري عند تلقي طلب خطِّي من الشخص         ) د(٢بالغ ما مبوجب املادة     

            ن أن أسباب عدم املقبوليـة املـشار إليهـا يف          املعين أو من ينوب عنه يتضمن معلومات تبيّ       
  .مل تعد قائمة) د(٢املادة 

جيوز ألي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك يف اختاذ قرار بـشأن                 -٣  
 باعتبار بالغ ما غري مقبول مبلخص لرأيـه         الذي يقضي املقبولية أن يطلب تذييل قرار اللجنة       

الـواردة   ٧٣ من املادة    ٦الفقرة  أحكام  هذا السياق أيضاً    وتسري يف    .الفردي يف املوضوع  
  .أدناه بشأن تقدمي اآلراء الفردية
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  اإلجراء اإلضايف فيما خيص النظر يف مقبولية البالغ مبعزل عن النظر يف أسسه املوضوعية    
 ٧٢املادة 

 بـالغ  يف احلاالت اليت تتخذ فيها اللجنة أو فريق عامل قراراً بشأن مقبولية     -١  
، وإذا مـا    أسسه املوضوعية بشأن   الدولة الطرف أو بياناهتا اخلطية       توضيحات قبل ورود    ام

املعلومات ذات الصلة إىل    وكل   هذا القرار    حيال البالغ،   قبولأو الفريق العامل     قررت اللجنة 
           ويبلّغ صاحب البالغ أيضاً بالقرار عن طريـق        . الطرف املعنية، عن طريق األمني العام      الدولة

 .األمني العام

 الـبالغ أن  يقضي بقبولشارك يف القرار الذي  يجيوز ألي عضو يف اللجنة        -٢  
ري يف هذا السياق أيضاً     ـوتس .يطلب تذييل هذا القرار مبلخص عن رأيه الفردي يف املسألة         

 .أدناه بشأن تقدمي اآلراء الفرديةالواردة  ٧٣ من املادة ٦الفقرة أحكام 

أن تعيد النظـر يف     بالغ ما،   ل األسس املوضوعية ند النظر يف    جيوز للجنة، ع    -٣  
  .أو بيانات تقدمها الدولة الطرفتوضيحات اعتبار البالغ مقبوالً، وذلك يف ضوء أي قرارها 

  آراء اللجنة    
 ٧٣املادة 

عندما يقّدم الطرفان معلومات تتعلق بكل من مقبوليـة الـبالغ وأسـسه               -١  
رار بشأن املقبولية قد اختذ بالفعل ويكون الطرفان قـد قـّدما            املوضوعية، أو حينما يكون ق    

لبالغ، تنظر اللجنة يف البالغ وتصوغ آراءهـا بـشأنه يف     األسس املوضوعية ل  معلومات عن   
ضوء مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحها هلا مقدم أو مقدمو البالغ والدولة الطرف املعنيـة،               

 .غت إىل الطرف اآلخر املعينشريطة أن تكون هذه املعلومات قد أبل

حبث بالغ ما، احلصول عن     جيوز للجنة أو لفريق عامل، يف أي وقت أثناء            -٢  
نظومة األمم املتحدة أو من أي هيئات       تابعة مل طريق األمني العام على أية وثائق من مؤسسات         

  يف ذلك البالغ، شريطة أن متنح اللجنة كل طرف فرصـة           النظريف  أخرى ميكن أن تساعد     
  . حمددةزمنيةمهلة التعليق على هذه الوثائق أو املعلومات خالل 

توصياته إليها خبصوص   ليقدم  جيوز للجنة أن حتيل أي بالغ إىل فريق عامل            -٣  
 .األسس املوضوعية للبالغ

لبالغ دون أن تكون قد نظـرت يف        األسس املوضوعية ل  ال تبت اللجنة يف       -٤  
  . من الربوتوكول االختياري٢ و١ص عليها يف املادتني انطباق مجيع أسس املقبولية املنصو

حييل األمني العام آراء اللجنة اليت أُقرت باألغلبية البسيطة، مشفوعة بـأي              -٥  
  .توصيات، إىل مقدم أو مقدمي البالغ وإىل الدولة الطرف املعنية
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 يف اختاذ القرار أن يطلب تذييل     يكون قد شارك    جيوز ألي عضو يف اللجنة        -٦  
ويقّدم العضو املعين أو األعضاء املعنيـون هـذه          .آراء اللجنة مبوجز لرأيه الفردي يف املسألة      

  .اآلراء بلغة عملهم/من تلقيهم النص النهائي للقرار اآلراء الفردية يف غضون أسبوعني

  وقف النظر يف البالغات    
 ٧٤املادة 

ذلك عندما تصبح مبا يف جيوز للجنة أن توقف النظر يف البالغات يف بعض الظروف،    
 .األسباب اليت دعت إىل تقدمي البالغ حمل جدل

  متابعة آراء اللجنة    
 ٧٥املادة 

تقدم الدولة الطرف املعنية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر مـن إحالـة                -١  
أية معلومات خبصوص أية إجراءات اختذت      يتضمن  اللجنة آراءها بشأن بالغ ما، رداً خطياً        

 . اللجنة وتوصياهتايف ضوء آراء

جيوز للجنة الحقاً أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل تقدمي مزيد من املعلومات               -٢  
  . أو توصياهتاآلراء اللجنةفيما خيص أية تدابري تكون الدولة الطرف قد اختذهتا استجابة 

جيوز للجنة أن تطلب إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقاريرهـا املقدمـة                -٣  
             من االتفاقية معلومات عن أية إجراءات اختذت اسـتجابة آلراء اللجنـة            ٣٥ملادة  مبوجب ا 

  .توصياهتا وأ
 مـن   ٥تعني اللجنة، ألغراض متابعة آرائها املعتمـدة مبوجـب املـادة              -٤  

أو فريقاً عامالً للتحقق من التدابري اليت اختذهتا الـدول          خاصاً  الربوتوكول االختياري، مقرراً    
  .اف إلنفاذ آراء اللجنةاألطر

أو الفريق العامل القيام باالتصاالت املالئمـة واختـاذ         اخلاص  جيوز للمقرر     -٥  
اإلجراءات املناسبة لسالمة أدائه للمهام املنوطة به، وتقدمي ما قد يلزم من توصيات إىل اللجنة               

  .الختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد

يق العامل، أثناء اضطالعهما مبهمة املتابعة، أن       جيوز للمقرر اخلاص أو الفر      -٦  
  .املعنيةيقوما بالزيارات الضرورية إىل الدولة الطرف املعنية، مبوافقة اللجنة والدولة الطرف 

           أو الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إىل اللجنة بشأن           اخلاص ريقدم املقر   -٧  
  .أنشطة املتابعة

 من االتفاقية املعلومـات     ٣٩تقريرها املقدم مبوجب املادة     تورد اللجنة يف      -٨  
  .املتعلقة بأنشطة املتابعة
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  سرية البالغات    
 ٧٦املادة 

تنظر اللجنة أو فريق عامل يف البالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول               -١  
  .االختياري يف جلسات مغلقة

ة أو فريق عامل أو      مجيع وثائق العمل اليت تعدها األمانة من أجل اللجن         تظل  -٢  
، سّريةً قبل التسجيل وقائمة ملخصات البالغات،  عّدمقرر، مبا فيها ملخصات البالغات اليت تُ      

  .ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك

فريق عامل أو مقرر أي بيانـات أو        أي  ال يعلن األمني العام أو اللجنة أو          -٣  
 .بت فيهيمعلومات تتعلق ببالغ مل 

 من هذه املادة على حق مقدم أو مقـدمي الـبالغ، أو             ١ال تؤثر الفقرة      -٤  
املدعى أنه ضحية أو أهنم ضحايا أو الدولة الطرف املعنية، يف إعالن أي بيانات أو معلومات                

وز للجنة أو الفريق العامل أو املقرر مطالبـة مقـدم أو            ـه جي ـد أن ـيب. تتعلق باملداوالت 
 ضحايا، أو الدولة الطـرف املعنيـة، حبـسب          مقدمي البالغ، أو املدَعى أنه ضحية أو أهنم       

 .االقتضاء، باحلفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو املعلومات، كلياً أو جزئياً

مبوجبها عدم قبول البالغات وقراراهتا بشأن      تقرر   قرارات اللجنة اليت     ُتعلن  -٥  
 املنفصلة بـشأن    وال ُيعلن عن القرارات    .عية وبشأن وقف النظر يف البالغات     األسس املوضو 

 .حىت تفرغ اللجنة من النظر يف األسس املوضوعية للبالغ)  أعاله٧٢انظر املادة (املقبولية 

جيوز للجنة أن تقرر عدم الكشف عن أمساء وبيانات هوية مقدم أو مقدمي               -٦  
البالغ أو املُدَعى أنه ضحية أو أهنم ضحايا انتهاك أحكام االتفاقية يف قراراهتا الـيت تعلـن                 
مبوجبها عدم قبول البالغ أو قراراهتا بشأن األسس املوضوعية أو بـشأن وقـف النظـر يف                 

وتتخذ اللجنة مثل هذا القرار مببادرة منها أو بناًء على طلب مقدم أو مقدمي البالغ                .البالغ
  . املعنيةأو املُدَعى أنه ضحية أو أهنم ضحايا أو الدولة الطرف

وال تكون األمانة    .يع القرارات النهائية للجنة   تكون األمانة مسؤولة عن توز      -٧  
 .مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات املتعلقة بالبالغات

ال تكون للمعلومات املقدمة على سبيل متابعة آراء اللجنة وتوصـياهتا يف              -٨  
وال تكون لقرارات   . تقرر اللجنة خالف ذلك   ما مل    من االتفاقية صفة السرية،      ٥املادة   إطار
 . تقرر اللجنة خالف ذلكما مل لجنة بشأن أنشطة املتابعة صفة السرية، ال

 من االتفاقية معلومات عن     ٣٩تورد اللجنة يف تقريرها املقدم مبوجب املادة          -٩  
   . من الربوتوكول االختياري٥ إىل ١أنشطتها يف إطار املواد من 
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  نشر املعلومات عن أنشطة اللجنة    
 ٧٧املادة 

 ١ تصدر بالغات إعالمية عن األنشطة اليت تقوم هبا مبوجب املواد من جيوز للجنة أن    
وينشر األمني العام هذه البالغات اإلعالميـة مـستعيناً          . من الربوتوكول االختياري   ٥إىل  

 .بأنسب الوسائل

املنـصوص عليـه يف     ذ يف إطار إجـراء التحقيـق        خالتدابري اليت ُتتَّ   -خامس عشر
 الربوتوكول االختياري

  حالة املعلومات إىل اللجنةإ    
 ٧٨املادة 

ىل املعلومات املقدمة، أو اليت يبدو أهنـا        إاللجنة   ماهتما األمني العام    يوجه  -١  
 . من الربوتوكول االختياري٦ من املادة ١مبوجب الفقرة اللجنة مقدمة، كيما تنظر فيها 

اللجنـة  تمام  ُوّجه إليها اه  حيتفظ األمني العام بسجل دائم للمعلومات اليت          -٢  
 .مبوجب هذه املادة ويتيح هذه املعلومات ألي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه

ّد األمني العام، عند االقتضاء، موجزاً قصرياً للمعلومات املقدمة وفقـاً           ـُيع  -٣  
 .هلذه املادة ويعّممه على أعضاء اللجنة

  جتميع املعلومات من قبل اللجنة    
 ٧٩املادة 

تجميع املعلومات املتاحة لديها، مبـا يف ذلـك         ب أن تقوم ، مببادرة منها،    جيوز للجنة   
 ٦ من املادة  ١املعلومات اليت أتاحتها هلا هيئات األمم املتحدة، لكي تنظر فيها مبوجب الفقرة             

 .من الربوتوكول االختياري

  السرية    
 ٨٠املادة 

الختياري، تكون مجيـع     من الربوتوكول ا   ٧لمادة  ما هو مرتبط باالمتثال ل    باستثناء    
 من الربوتوكـول    ٦وثائق اللجنة وإجراءاهتا املتعلقة بإجراء التحري املنصوص عليه يف املادة           

 . سّريةًاالختياري
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  ٦اجللسات املتصلة باإلجراءات املتخذة مبوجب املادة     
 ٨١املادة 

وكـول   من الربوت  ٦تكون اجللسات اليت جتري خالهلا اللجنة حتقيقاً مبوجب املادة            
   .االختياري جلسات مغلقة

  نظر اللجنة يف املعلومات نظرة أولية    
 ٨٢املادة 

أو /جيوز للجنة أن تتأكد، عن طريق األمني العام، من موثوقية املعلومات و             -١  
 من الربوتوكول االختيـاري،     ٦ب املادة   ـمصادر املعلومات اليت يوجَّه انتباهها إليها مبوج      

 .لومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع احلالةوجيوز هلا احلصول على مع

حتدد اللجنة ما إذا كانت املعلومات اليت تلقتها أو ّمجعتها مببـادرة منـها                -٢  
 تشري إىل ارتكاب الدولة الطرف املعنية انتهاكات جـسيمة  ا معلومات موثوق هبتشتمل على 

 .أو منهجية للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

 تطلب تشكيل فريق عامل ملساعدهتا على أداء مهامها املقررة     جيوز للجنة أن    -٣  
 .مبوجب هذه املادة

  وفحصهاتقدمي املعلومات     
 ٨٣املادة 

هـي  إذا اقتنعت اللجنة بأن املعلومات اليت تلقتها أو ّمجعتها مببادرة منـها               -١  
منهجيـة  الدولة الطرف املعنية انتهاكات جسيمة و     وتشري إىل ارتكاب    موثوق هبا   معلومات  

اتفاقية، فعليها أن تدعو تلك الدولة الطرف، عن طريق  حلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف ال
 .األمني العام، إىل تقدمي مالحظات بشأن تلك املعلومات يف غضون فترة زمنية حمددة

 اللجنة أية مالحظات قد تكون الدولة الطرف املعنيـة قّدمتـها،            ـيتراع  -٢  
 .رى ذات صلةوكذلك أية معلومات أخ

 :جيوز للجنة أن تقرر طلب احلصول على معلومات إضافية من املصادر التالية  -٣  

 ممثلو الدولة الطرف املعنية؛ )أ( 

 منظمات التكامل اإلقليمي؛ )ب( 

 املنظمات احلكومية؛ )ج( 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ )د( 

 املنظمات غري احلكومية؛ ) ه( 
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 .فيهم اخلرباء، مبن األفراد )و( 

 .تقرر اللجنة شكل وطريقة احلصول على هذه املعلومات اإلضافية  -٤  

، عن طريق األمني العام، أية معلومات أو وثائق         تطلبة أن   ـوز للجن ـجي  -٥  
 .منظومة األمم املتحدةمن  ذات صلة

  إجراء التحقيق    
 ٨٤املادة 

أكثر إلجـراء حتقيـق     جيوز للجنة أن تعيِّن عضواً واحداً من أعضائها أو            -١  
ميكن أن تكـون  أية مالحظات آخذة يف اعتبارها وإعداد تقرير يف غضون فترة زمنية حمددة،    

 .، فضالً عن أي معلومات أخرى موثوق هبا قد قدمتهاالدولة الطرف املعنية

 .جيري التحقيق بصورة سرية ووفقاً ألي طرائق حتددها اللجنة  -٢  

 اللجنة إلجراء التحقيق أساليب عمل خاصـة        حيدد األعضاء الذين تعينهم     -٣  
 .هبم، مع مراعاة االتفاقية والربوتوكول االختياري وهذا النظام الداخلي

جيوز للجنة، أثناء فترة التحقيق، أن ترجئ النظر يف أي تقرير قـد تكـون                 -٤  
  . من االتفاقية٣٥الدولة الطرف املعنية قدمته مبوجب املادة 

  املعنيةتعاون الدولة الطرف     
 ٨٥املادة 

  .التحقيق مراحل مجيع خالل معها املعنية الطرف الدولة تعاون اللجنة تلتمس  -١  
 ليلتقـي   عنـها  ممثالً تعيِّن أن الطرف الدولةإىل   تطلب أن ةـللجن وزـجي  -٢  

  .اللجنة تعينهم  األعضاء الذينأو عضوالب
 األعضاء أوالعضو   دتزو أن املعنية الطرف الدولة إىل   تطلب أن للجنة جيوز  -٣  

الطـرف   الدولة تعتربها أو األعضاء  العضو أو  يعتربها قد معلومات بأي اللجنة عينهمت الذين
  .بالتحقيق صلة ذاتاملعنية 

  الزيارات    
 ٨٦املادة 

 اليت احلاالت يف املعنية الطرف الدولة إقليم ارةـزي قـالتحقي لـيشم قد  -١  
  .هايربر ما للزيارة أن اللجنة فيها ترى
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 بزيـارة  القيام التحقيق إطار يف ينبغي أنه اللجنة فيها ترى اليت احلاالت يف  -٢  
            علـى  الطـرف  الدولة موافقة العام، األمني عن طريق  اللجنة، تطلب املعنية، الطرف الدولة
  .الزيارة هذه

 والتسهيالت الزيارة مبوعد يتعلق فيما برغباهتا املعنية الطرف الدولة اللجنة تبلغ  -٣  
  .مبهامهم االضطالع من التحقيق إلجراء اللجنة عينتهم الذين األعضاء لتمكني الالزمة

  جلسات االستماع    
 ٨٧املادة 

 عينتـهم  الـذين  األعضاء لتمكني  استماع جلسات عقد الزيارة تشمل قد  -١  
  .بالتحقيق الصلة ذات املسائل أو الوقائع حتديد من اللجنة

ذين عينتهم اللجنة لزيارة الدولة الطرف يف إطار التحقيق،         يقوم األعضاء ال    -٢  
اليت  الشروط والضمانات املتعلقة بأي من جلسات االستماع         بتحديدوالدولة الطرف املعنية،    

  . من هذه املادة١مبوجب الفقرة تعقد 
يتعهد أي شخص ميثل أمام األعضاء الذين عينتهم اللجنة لإلدالء بشهادته             -٣  

  . بأن يصدق القول يف شهادته وحيترم سرية اإلجراءتعهداً رمسياً
 املناسـبة  اإلجـراءات  مجيع تتخذ أن عليها بأن الطرف الدولة اللجنة تبلغ  -٤  
 نتيجـة  للتخويـف  أو املعاملة لسوء القضائية لواليتها اخلاضعني األفراد تعرض عدم لكفالة

 عينتـهم  الذين اللجنة أعضاء عم ُيعقد اجتماع يف أو بالتحقيق تتعلق جلسة أي يف اشتراكهم
  .التحقيق إلجراء

  تقدمي املساعدة خالل التحقيق    
 ٨٨املادة 

إضافة إىل ما يقدمه األمني العام إىل أعضاء اللجنة املعينني إلجراء التحقيـق        -١  
من موظفني وتسهيالت ومساعدين، مبا يف ذلك ما يقدمه هلم أثناء زيارهتم للدولة الطـرف               

أو /عضاء اللجنة املعينني أن يْدعوا، عن طريق األمني العام، مترمجني شفويني و           املعنية، جيوز أل  
أشخاصاً ذوي كفاءة خاصة يف امليادين املشمولة باالتفاقية، حسبما تراه اللجنـة ضـرورياً،       

  . املساعدة خالل مجيع مراحل التحقيقلتقدمي
ن ذوو الكفاءة   إذا مل يكن أولئك املترمجون الشفويون أو األشخاص اآلخرو          -٢  

 بأهنم سيـضطلعون  اخلاصة قد أدوا قسم الوالء لألمم املتحدة، يطلب إليهم أن يتعهدوا رمسياً     
  .وأهنم سيحترمون الطابع السري لإلجراءاتونزاهة  وإخالص بأمانةمبهامهم 



CRPD/C/4/2 

35 GE.10-44305 

  إحالة النتائج أو التعليقات أو االقتراحات    
 ٨٩املادة 

           وفقاً واملقّدمة املعينون، األعضاء إليها وصلتي اليت االستنتاجات يف النظر بعد  -١  
 طريق عن املعنية، طرفـال ةـالدول إىل ةـاللجن حتيل الداخلي، النظام هذا من ٨٥ للمادة
  .توصيات أو تعليقات بأية مشفوعة التحقيق استنتاجات العام، األمني

 مالحظاهتـا  العام، األمني طريق عن اللجنة، إىل املعنية الطرف الدولة تقدم  -٢  
  .استالمها من أشهر ستة غضون يف والتوصيات والتعليقات االستنتاجات هذه بشأن

  إجراءات املتابعة املتخذة من قبل الدولة الطرف    
 ٩٠املادة 

تكون قـد    طرف دولة أي العام، األمني طريق عن تدعو، أن للجنة جيوز  -١  
 ٣٩ لمادةفقاً ل وو ،االتفاقية من ٣٥ املادة مبوجب املقدم تقريرها تضمني إىل لتحقيق خضعت

         مبوجـب  جـري أُ حقيـق لت استجابة متخذة تدابري أية  عن تفاصيل الداخلي، النظام هذا من
 .االختياري الربوتوكول من ٦ املادة

 للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية، عن طريق األمني العـام، بعـد        جيوز  -٢  
 أعاله، إىل إبالغها بأية تـدابري    ٨٩ من املادة    ٢ملشار إليها يف الفقرة     انتهاء فترة الستة أشهر ا    
   .اختذت استجابة للتحقيق

  نطاق االنطباق    
 ٩١املادة 

تكون قـد   من هذا النظام الداخلي على دولة طرف ٩٠ إىل ٧٨ال تنطبق املواد من       
ربوتوكول االختياري  من الربوتوكول االختياري، عند التصديق على ال٨أعلنت، وفقاً للمادة 

ما مل  منه، ٧ و٦أو االنضمام إليه، أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادتني 
  . تلك الدولة قد سحبت إعالهنا الحقاًتكن

  اجلزء الثالث    
  التفسري والتعديالت

  عناوين املواد    
 ٩٢املادة 

          ملواد الـيت أدرجـت ألغـراض      ال ُيعتّد، يف تفسري هذا النظام الداخلي، بعناوين ا          
 .مرجعية فقط
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  تفسري النظام الداخلي    
 ٩٣املادة 

جيوز للجنة أن تسترشد يف تفسريها لنظامها الداخلي مبمارسة غريها مـن هيئـات                
  .يف هذا الصددبإجراءاهتا وتفسريها كذلك  و اليت هلا نظام داخلي مماثلعاهداتامل

  التعليق    
 ٩٤املادة 

تخذ بأغلبية ثلثي   ق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يُ           جيوز تعلي   
األعضاء احلاضرين واملصوتني، بشرط أال يكون هذا التعليق متعارضاً مع أحكـام االتفاقيـة        

 .والربوتوكول االختياري

  التعديالت    
 ٩٥املادة 

بيـة ثلثـي األعـضاء      تخذ بأغل ُيالنظام الداخلي بقرار من اللجنة      جيوز تعديل هذا      
ساعة علـى األقـل،     ) ٢٤(احلاضرين واملصوتني، بعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين         

  .بشرط أال يكون التعديل متعارضاً مع أحكام االتفاقية والربوتوكول االختياري

        


