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 جلنة القضاء على التمييز العنصري
 العمل  وألياتواالختصاصات املهام 

هي هيئة تضّم خبراء مستقلين وترصد تنفيذ  (1)إّن لجنة القضاء على التمييز العنصري 
ال يزال و  ،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول األطراف

يعيق اإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان. وعلى الرغم من التقدم المحرز  ا  التمييز العنصري حاجز 
في بعض المجاالت، ال يزال االستبعاد والقيود القائمة على العرق واللون والنسب واألصل 

على القومي أو العرقي، تسبب النزاعات والمعاناة والخسائر في األرواح. أّما لجنة القضاء 
                                                           

، خطوة 1963أدى تصاعد القلق الدولي حيال التمييز العنصري إلى اّتخاذ الجمعية العامة لألمم المتحدة، في العام  ( :1)
 .A/RES/1904رسمية نحو مكافحة التمييز، عبر اعتماد إعالن األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

الدولي بصك قانوني في هذا المجال فاعتمَدت االتفاقية الدولية للقضاء على  ، زودت الجمعية العامة المجتمع1965وفي العام 
جميع أشكال التمييز العنصري. وتحدد االتفاقية اإلجراءات التي توافق الدول على اتخاذها، بمجرد أن تصبح طرف ا فيها عبر 

أنشأت االتفاقية لجنة القضاء على التمييز كما  التصديق عليها أو االنضمام إليها، من أجل القضاء على التمييز العنصري.
العنصري، وهي أول هيئة أنشأتها األمم المتحدة لرصد واستعراض اإلجراءات التي تتخذها الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها 

 27يها بعد أن صادقت عليها أو انضمت إل 1969دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في العام و  بموجب اتفاق محدد لحقوق اإلنسان.
 دولة.

مفهوم التمييز العنصري  جميع أشكال التمييز العنصري  ىللقضاء عل( من اتفاقية األمم المتحدة 1حددت المادة )و 
يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو . 1) بقولها: 

ثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو النسب أو األصل القومي أو اال
التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر 

مييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير . ال تسري هذه االتفاقية علي أي ت2 من ميادين الحياة العامة.
. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بما ينطوي علي أي مساس 3 المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.

ألحكام من أي تمييز باألحكام القانونية السارية في الدول األطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه ا
. ال تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم 4  ضد أي جنسية معينة.

المحتاجة أو لبعض األفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون الزمة لتلك  األثنيةالكافي لبعض الجماعات العرقية أو 
الء األفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية الجماعات وهؤ 

تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختالف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ 
 (األهداف التي اتخذت من أجلها.
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التمييز العنصري فتسعى إلى اتخاذ إجراءات ضد الظلم الذي يوّلده التمييز العنصري والمخاطر 
تلتزم جميع الدول األطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال و  ،التي يمثلها

بعد عام واحد من االنضمام إلى االّتفاقية، ومن ثّم مّرة  ا  أولي ا  حقوق. وعلى الدول أن تقّدم تقرير ال
 كّل سنَتْين. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل

باإلضافة إلى إجراءات تقديم التقارير، تنشئ االتفاقية ثالث آليات أخرى ( 2).""مالحظات ختامية
 :تؤدي اللجنة من خاللها مهامها المتعّلقة بالرصد، وهي

 إجراء اإلنذار المبكر؛
 النظر في البالغات فيما بين الدول؛

 النظر في الشكاوى الفردية.
  :اختصاصات اللجنة

حملت االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واالستعراض الدوري الذي 
تجريه لجنة القضاء على التمييز العنصري، واإلجراءات التي اّتخذتها الدول األطراف للوفاء 

 :بالتزاماتها، نتائج إيجابية واسعة النطاق على مر السنين. ومنها
 .وطنية فأصبحت تشمل أحكام ا تحظر التمييز العنصري تعديالت طالت الدساتير ال .1
 استعراضات منهجية للقوانين واألنظمة القائمة بهدف تعديل تلك التي .2
 تديم التمييز العنصري، أو سّن قوانين جديدة للوفاء بمتطلبات االتفاقية؛ .3

                                                           

. تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز 1( جرى النص على إنشاء هذه اللجنة وكما يأتي: " 8وبموجب المادة ) ( :2)
العنصري )ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"(، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود 

ألطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول ا
. ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري 2 التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل األلوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.

. 3 دول األطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول األطراف. لكل دولة من ال
يجري االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. ويقوم األمين العام لألمم المتحدة، قبل ثالثة أشهر علي 

رشحيها في غضون األقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول األطراف يدعوها فيها إلي تقديم أسماء م
شهرين، ثم يضع األمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤالء المرشحين مع بيان الدول األطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه 

 ."القائمة إلي الدول األطراف
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 تعديل القوانين بناء على اقتراح لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ .4
 يز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون؛اعتبار التمي .5
الضمانات القانونية ضد التمييز على مستوى أنظمة العدالة واألمن، والحقوق السياسية،  .6

 والوصول إلى األماكن المخصصة لالستخدام من قبل عامة الناس؛
 البرامج التعليمية والتثقيفية؛ .7
 إنشاء وكاالت جديدة تعالج مشاكل التمييز العنصري وتحمي مصالح الشعوب األصلية؛ .8
استشارة لجنة القضاء على التمييز العنصري مسبق ا بشأن التغييرات المخطط لها في  .9

 .القانون أو الممارسات اإلدارية
محفل دولي،  بما أّن الدول األطراف مسؤولة عن سياساتها المتعلقة بالتمييز العنصري أمام أيّ 

تصبح القوانين والممارسات الوطنية متماشية مع االتفاقية. وعلى مر السنين، أقامت لجنة 
القضاء على التمييز العنصري والدول األطراف عالقة ثقة متبادلة. وبالتالي، يتم النظر بجدية 

 في التوصيات والطلبات التي تقدمها اللجنة بشكل عام.
من االتفاقية على الدول القيام بمجموعة من الواجبات وتحقيق  (2ومن هنا أوجبت المادة )

 العديد من المهام والتي تسعى اللجنة إلى مراقبة امتثال الدول لها وكما يأتي: 
تشجب الدول األطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي  -"

العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع األجناس، تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز 
 :وتحقيقا لذلك

)أ(:تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز 
العنصري ضد األشخاص أو جماعات األشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع 

 لمحلية، طبقا لهذا االلتزام،السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية وا
)ب( تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي 

 شخص أو أية منظمة،
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)ج( تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة إلعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، 
كون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة ت

 إدامته حيثما يكون قائما،
)د( تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها 

 الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
ن تشجع، عند االقتضاء، المنظمات والحركات االندماجية المتعددة )هـ( تتعهد كل دولة طرف بأ

األجناس والوسائل األخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين األجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه 
 .تقوية االنقسام العنصري 

. تقوم الدول األطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة 2
في الميدان االجتماعي والميدان االقتصادي والميدان الثقافي والميادين األخرى، لتأمين الالزمة، 

النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو لألفراد المنتمين إليها، علي قصد 
ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق اإلنسان والحريات األساسية. وال يجوز في أية 

ل أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف حا
 باختالف الجماعات العرقية بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.

 :تنص االتفاقية على أربع نقاط أساسّية هي
  أدبي ا أي مذهب للتفّوق قائم على التفرقة العنصرية هو مذهب خاطئ علمي ا ومشجوب

 وظالم وخطر اجتماعي ا، وال يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان؛
  إّن التمييز العنصري والسياسات الحكومية القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية

العنصرية، تنتهك حقوق اإلنسان األساسية، وتشّكل عقبة تعترض العالقات الودية والتعاون بين 
 ، وتعكر السلم واألمن الدوليين؛األمم
 ا بأولئك الذين يمارسونه؛  ال يضّر التمييز العنصري بمن هم أهدافه فحسب بل أيض 
  إن بناء مجتمع عالمي متحّرر من الفصل العنصري والتمييز العنصري )ومن العوامل التي

 .تولد الكراهية واالنقسام( هو هدف أساسي من أهداف األمم المتحدة



5 
 

األساسّية األخرى لالتفاقية أّن الدول األطراف تتعّهد باتخاذ التدابير الالزمة، وال  من السمات
سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز 

 رى.األخ األثنيةالعنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين األمم والجماعات العرقية أو 
 

   :العضوية يف اللجنة
ا لهم بالنزاهة والكفاءة  18تتأّلف لجنة القضاء على التمييز العنصري من  خبير ا مستقال  مشهود 

الدول  َتنَتخبو  .المعترف بها في مجال حقوق اإلنسان، الذين يعملون بصفتهم الشخصية
من االتفاقية، مع مراعاة التوزيع  8األطراف األعضاء لفترة أربع سنوات بما يتماشى مع المادة 

الجغرافي العادل، والخبرة القانونية ذات الصلة، واألشكال المختلفة للحضارات والنظم القانونية، 
استبدال أعضاء اللجنة تجري االنتخابات العادية المقّررة بهدف و  .والتمثيل المتوازن بين الجنسين

عند انتهاء فترة عضوّيتهم. وُينَتَخب تسعة من األعضاء الثمانية عشر كل سنتين، مع ضمان 
التوازن بين االستمرارية والتغيير في تشكيل اللجنة. ويجوز أن يعاد انتخاب األعضاء إن تّم 

ستبدال األعضاء خالل اجتماع الدول األطراف، يمكن إجراء انتخابات الو  ترشيحهم من جديد.
الذين تنتهي فترة عضويتهم، أو النتخاب أعضاء جدد بسبب استقالة أحد األعضاء أو وفاته. 
ويجوز لكل دولة طرف ترشيح شخص واحد من مواطنيها لالنتخابات خالل اجتماع الدول 

واحدة  األطراف. ويتم انتخاب األعضاء لوالية تمتّد على أربع سنوات ويمكن إعادة انتخابهم لمّرة
َتنَتخب الدول األطراف األعضاء الجدد باالقتراع السري وتختارهم من قائمة المرشحين، و  .فقط

مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل والخبرة القانونية والتمثيل المتوازن بين 
  الجنسين.
  :الوقائية واإلجراءاتاللجنة 

 :تناقش اللجنة ضمن جدول أعمالها المعتاد اإلجراءات الوقائية التي تشمل
إجراءات اإلنذار المبكر التي تهدف إلى منع تفاقم األوضاع القائمة وتحّولها إلى  -

 نزاعات؛
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اإلجراءات العاجلة التي تهدف إلى التصدي للمشاكل التي تتطلب معالجة فورية من  -
 .أجل منع وقوع انتهاكات جسيمة لالّتفاقية أو الحد من نطاقها أو عددها

 .في سياق أداء اللجنة عملها في هذا المجالالمقّررات والبيانات والرسائل  -
تهدف إجراءات اإلنذار المبكر إلى منع تفاقم المشاكل القائمة وتحولها إلى نزاعات. وقد تشمل 
هذه اإلجراءات تدابير لبناء الثقة من أجل تحديد ودعم كل ما من شأنه أن يعّزز التسامح 

وعلى سبيل المثال، يمكن أن  .وقع من قبل العرقي، ال سيما بهدف منع استئناف النزاع حيثما
تشمل إجراءات اإلنذار المبكر الحاالت التالية: االفتقار إلى أساس تشريعي مالئم لتحديد وحظر 
جميع أشكال التمييز العنصري، على النحو المنصوص عليه في االتفاقية؛ وعدم كفاية تطبيق 

الطعن؛ وبروز نمط من تصاعد الكراهية آليات التنفيذ، بما في ذلك االفتقار إلى إجراءات 
العنصرية والعنف العنصري، أو الدعاية العنصرية أو نداءات التعصب العنصري التي يطلقها 
أشخاص أو جماعات أو منظمات، ال سيما شخصيات رسمية منتخبة أو غيرها؛ وبروز نمط 

؛ وحدوث تدفقات واضح من التمييز العنصري تدل عليه المؤشرات االجتماعية واالقتصادية
كبيرة من الالجئين أو المشردين نتيجة لوجود نمط من التمييز العنصري أو التعدي على أراضي 

 (3) .األقليات
  :العاجلة واإلجراءاتللجنة ا

وتهدف اإلجراءات العاجلة إلى التصدي للمشاكل التي تتطلب معالجة فورية من أجل 
أن تشمل معايير  منع وقوع انتهاكات جسيمة لالتفاقية، أو الحد من نطاقها أو عددها. ويمكن

البدء في اتخاذ إجراء عاجل، على سبيل المثال ال الحصر، بروز نمط خطير أو واسع النطاق 
أو متواصل من أنماط التمييز العنصري؛ أو بروز حالة خطيرة تنطوي على احتمال حدوث 

ل ورقة عمل إلرشادها في التعام 1993واعتمدت اللجنة في العام  .مزيد من التمييز العنصري 
، A/48/18) مع اإلجراءات الممكنة لمنع انتهاكات االتفاقية واالستجابة لها بشكل أكثر فعالية

                                                           

(3) :Van Boven, Theo. “The Experience of the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination.” In Discrimination and Toleration, edited by K.Hastrup and G. Ulrish, 165–74. 
The Hague: Kluwer Law International, 2002. 
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الملحق الثالث(. وذكرت ورقة العمل أّنه يمكن استخدام إجراءات اإلنذار المبكر واإلجراءات 
دة في المنعق 45العاجلة لمنع انتهاك االتفاقية انتهاكات جسيمة. وقررت اللجنة، في دورتها الـ

، أّن اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك إجراءات اإلنذار المبكر واإلجراءات العاجلة، 1994العام 
ا ال يتجّزأ من جدول أعمالها المعتاد تعتمد اللجنة مقررات وبيانات و  .ينبغي أن تصبح جزء 

، في 1993م وقرارات وتتخذ المزيد من التدابير بموجب هذه اإلجراءات التي ُتسَتخَدم منذ العا
دولة طرف ا. وقد قامت اللجنة، من ضمن جملة أمور أخرى، بزيارتين  20ما يتعلق بأكثر من 

ميدانيتين تتعّلقان باإلجراءات واسترعت انتباه األمين العام ومجلس األمن والهيئات األخرى 
 وذكرت اللجنة في ورقة العمل التي .دول أطراف 6المعنية، بشأن األوضاع السائدة في 

، أنها قد تقرر إنشاء فريق عامل ينظر في تنفيذ مقراراتها وتوصياتها 63اعتمدتها في دورتها الـ
في سياق إجراءات اإلنذار المبكر واإلجراءات العاجلة، ويقدم اقتراحات في هذا الصدد. وقد 

ا باقتراح اإلجراءات المناسبة إلعادة تنشيط هذه اآلليات وتس ليط ُيكَلف الفريق العامل أيض 
واعتمدت  .الضوء على األوضاع أو الحاالت التي يمكن فيها تطبيق هذه التدابير أو اإلجراءات

، مبادئ توجيهية منقحة بشأن إجراءات اإلنذار 2007المنعقدة في آب  71اللجنة، في دورتها الـ
 ، الملحق، الفصل الثالث(.A/62/18المبكر واإلجراءات العاجلة )

  : ااا  عمل اللجنةيفالشكوى 
بإمكان اللجنة أن تتلّقى الشكاوى الفردية التي يرفعها أّي شخص  فانه أما عن الشكاوى 

أو مجموعة من األشخاص يّدعون أنهم وقعوا ضحّية انتهاك لالتفاقية ارتكبته دولة طرف 
)بحسب ما تنّص عليه االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري( والمعروفة 

ا بالبالغات، وأن تنظر فيها وكي تتمتع اللجنة باختصاص تلقي الشكاوى الفردية، يجب  .أيض 
أن تكون الدولة الطرف المعنية قد اعترفت باختصاص اللجنة هذا عبر التصديق على 

 البروتوكول االختياري.
يجوز ألي شخص أن يوجه انتباه األمم المتحدة إلى مشكلة من مشاكل حقوق اإلنسان، 

توضح هذه الصفحة اإلجراءات المتاحة لألفراد الذين ويفعل آالف األشخاص هذا كل عام. و 
ومن خالل  .يدعون أنهم ضحية انتهاك للحقوق الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
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الشكاوى الفردية ُيضفى معنى ملموس على حقوق اإلنسان. وعند البت في الدعاوى الفردية، 
في غير هذه الحالة، عامة ومجردة. والمعايير الدولية  ُتَطَبق عمليا  القواعد الدولية التي قد تبدو،

الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، عندما ُتَطَبق على حالة شخص في حياته 
الحقيقية، يكون تطبيقها مباشرا  للغاية. ومجموعة القرارات الناجمة عن ذلك يمكن للدول 

ها في تفسير المعنى المعاصر للمعاهدات والمنظمات غير الحكومية واألفراد االسترشاد ب
 (4) .المعنية

اع عن حقوقهم على الصعيد وقد حصل األفراد بشكل متزايد على الوسائل الالزمة للدف
رت بوتيرة سريعة اآلليات الدولية ومنذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، تطو  ،الدولي

للشكاوى، ويستطيع المشتكون اآلن تقديم ادعاءات إلى األمم المتحدة بخصوص انتهاكات 
حقوقهم الواردة في المعاهدات التسع المسماة بالمعاهدات "األساسية" لحقوق اإلنسان. وتتعلق 

 : ـ المعاهدات التسع ب
يها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ( الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عل1)

 والسياسية؛ 
( أعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، المَعَرَفة في اتفاقية 2)

 مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛
لذي تحظره االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ( التمييز العنصري، ا3)

 العنصري؛
 ( التمييز بين الجنسين، المَعَرَف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 4)
( حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المنصوص عليها في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 5)

 اإلعاقة؛ 

                                                           

(4) :Banton, Michael. “Decision-Taking in the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination. ”In The Future of United Nations Human Rights Treaty Monitoring, edited by P. 
Alston and J. Crawford, 55–78.Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
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خاص من االختفاء القسري، التي تحددها االتفاقية الدولية لحماية جميع ( حماية جميع األش6)
 األشخاص من االختفاء القسري؛

( حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لحماية حقوق 7)
 جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

افية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص ( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق8)
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

وآليات الشكاوى  ،( حقوق الطفل، الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين9)
يلزم أن تكون محاميا  أو حتى على  مصممة بحيث يتسنى للشخص العادي الوصول إليها. وال

 دراية بالمصطلحات القانونية والتقنية لكي تقدم شكوى بموجب المعاهدات المعنية.
  :القطريةالتقا ير 

ير قطرية بشأن التدابير التشريعية يجب أن تقدم الدول األطراف إلى اللجنة تقار 
من  9والقضائية واإلدارية أو أية تدابير أخرى اتخذتها هذه الدول بقصد تطبيق االّتفاقّية )المادة 

االّتفاقّية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(. وعادة ما يقّدم التقارير ممثل عن 
ا في االجتم اع لإلجابة عن أسئلة اللجنة. وقد تطلب اللجنة الدولة المعنية ويكون موجود 

وفي األصل، كان يتعيَّن  .معلومات إضافية. ومن ثم تقّدم اللجنة توصياتها التي ال تعتبر ملزمة
على الدول أن تقّدم للجنة تقرير ا أوليًّا، بعد مرور سنة على دخول االّتفاقّية حّيز النفاذ، وبعدها 

، قّررت اللجنة أن تطلب من الدول أن 1988ا كل سنتين. ولكن في عام تقّدم الدولة تقرير ا واحد  
الدول  توافيها بتقرير مفصل كل أربع سنوات مع تقرير وسيط كل سنتين. وقد تطلب اللجنة إلى

ا في أية لحظة إذا رأت اللجنة أن الظروف في البلد المعني تستدعي  أن تقّدم لها تقرير ا خاصًّ
م دو  .ذلك لة ما تقريرها خالل خمسة أعوام أو أكثر، عندها تستخدم اللجنة تلقائيًّا وإذا لم تقدِّّ

ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحيل  .بتحمل مسؤولياتها نفوذها وتطالب بإلزام هذه الدولة
 معلومات إلى اللجنة للمساعدة في دراسة التقرير.

أخرى لم تقم  دولة طرف ابأنه إذا شعرت دولة طرف أن  من االّتفاقّية، 11تقضي المادة و 
بتنفيذ أحكام االّتفاقّية بشكل واٍف أو تخل بأحكامها، فيمكن لهذه الدولة أن تلفت انتباه اللجنة 
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حيث إنه من النادر أن تتهم 2013عام  من إلى ذلك. ولم يستعمل هذا اإلجراء حتى نيسان
مراسلة بناء على انتهاكات حقوق اإلنسان. وتفحص اللجنة ال الدول بعضها البعض بشأن
يهدف إلى التوصل إلى حّل مقبول  الذي من االّتفاقّية، 13و 11اإلجراء الوارد في المادتين 

لدى الدولتين المعنيتين. وتحيل اللجنة هذه الشكوى إلى الدولة المعنية والتي تعطى مهلة قوامها 
وعندما  .اتخذ ثالثة أشهر لتقديم توضيحات أو بيانات مكتوبة توضح المسألة وأي عالج قد

تتسلم اللجنة جميع المعلومات وتنتهي من دراستها، تقوم بإنشاء لجنة توفيق مخصصة مكونة 
من خمسة أعضاء يتّم تعيينهم بموافقة األطراف المتنازعة. وهؤالء األعضاء مستقلون وال ُيسمح 

تفاقية. وليس أو من دولة ليست طرف ا في اال بأن يكونوا من مواطني الدول األطراف في النزاع
من الواجب أن يكون هؤالء من أعضاء اللجنة. وتبذل هذه اللجنة مساعيها الحميدة للتوصل إلى 
حّل مقبول لدى األطراف المعنية وعلى أساس احترام أحكام االّتفاقّية. وبعد أن تفرغ لجنة 

ئج والمعلومات التوفيق من دراسة الموضوع تمام ا، ترسل إلى اللجنة تقريرها الذي يتضّمن النتا
التي توصلت إليها لجنة التوفيق عن جميع المسائل المتصلة بالموضوع باإلضافة إلى 
توصياتها. وبعدها ترسل اللجنة هذا التقرير إلى الدول األطراف في النزاع والتي تعطى مهلة 

وصيات ثالثة أشهر بالرد على هذا التقرير بإبالغ اللجنة بقرارها مبيِّّنة قبول أو عدم قبول ت
 اللجنة.

  :األفرادوالبات اللجنة 
من االتفاقية إجراء ُيسمح بموجبه لألفراد أو الجماعات، الذين يدَّعون  14تحّدد المادة 

بأنهم ضحايا النتهاكات االتفاقّية من قبل دولتهم بأن يتقدموا بمراسالتهم إلى اللجنة. ويكون 
يها األفراد إجراء اللجوء إلى المحاكم هذا مقبوال  في حالة اعتراف الدولة التي ينتمي إل

دولة  57، كانت هناك 2015باختصاص اللجنة بتلقي المراسالت الفردية. وحتى شهر حزيران
أقّرت سلطة اختصاص اللجنة وهي االتحاد الروسي، أذربيجان، األرجنتين، إسبانيا، أستراليا، 

يطاليا، البرازيل، ، أيسلندا، إإيرلنداإستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، 
شيلي، الجبل األسود، الجزائر،  البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، بنما، بيرو، توغو،

التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمارك، رومانيا، سان مارينو،  الجمهورية
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 فرنسا، فنلندا، قبرص، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، صربيا، فنزويال،
كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبورغ، ليختنشتاين، مالطا، المغرب، مولدوفا، مقدونيا، المكسيك، 

وتخضع هذه المراسالت لتوّفر شرطين هما: يجب  .موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا
فدوا جميع اإلجراءات أال يكون مقدموها مجهولي الهوية وأن يكون الفرد أو األفراد قد استن

 .المحلية لُسُبل االنتصاف، أو أن يكون طلب االنتصاف استغرق وقت ا طويال  غير معقول
بعد موافقة عشر دول  1982وقد بدأت اللجنة بفحص مراسالت من أفراد في عام 

. ويرد اإلجراء الخاص بدراسة مثل هذه 9-14لإلذعان لهذا المطلب االختياري بموجب المادة 
 .من االّتفاقّية 8-14إلى  6-14راسالت في المواّد الم

وتحيل اللجنة هذه المراسلة إلى الدولة الطرف التي يزعم أنها انتهكت االّتفاقّية بدون 
اإلفصاح عن هوية الشخص المرسل أو مجموعة األشخاص المرسلين لهذه المراسالت. وتعطي 

ة بتوضيحات أو بيانات، لتوضيح المسألة الدولة المعنية مهلة مدتها ثالثة أشهر للرّد كتاب
واإلجراء المتخذ في سبيل االنتصاف. ثم تقوم اللجنة بدراسة المراسلة في ضوء المعلومات 

تقدم النتائج والتوصيات، إن وجدت،  المقدمة من قبل الدولة والشخص صاحب االلتماس، وأخير ا
أن تقوم، على أساس كل حالة تستطيع اللجنة و  إلى كل من الشخص المعني والدولة المعنية.

بمراقبة أية حالة تنطوي على خطورة من حدوث تمييز عنصري أو انتهاك أحكام  على حدة،
االتفاقية. وضمن هذا اإلطار، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحيل بشكل مفيد المعلومات 

ا عن القضية أو أنها وعندها تطلب اللجنة من الدولة المعنية أن تقّدم تقرير ا خاصًّ  .إلى اللجنة
تدعو هذه الدولة إلى إرسال ممثل عنها لحضور دورة اللجنة لتوضيح الحالة واإلجابة على 

 أسئلتها.
  :واإلدا يةلتشريعية والقضائية والتدابري االلجنة 

من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  9من المادة  1وفقا  للفقرة 
العنصري، تعهدت كل دولة من الدول األطراف بأن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة تقريرا ، 
لتنظر فيه اللجنة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابير األخرى التي 

 اتخذتها والتي تمثل إعماال  ألحكام هذه االتفاقية، وبأن تفعل ذلك: 
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 )أ( في غضون سنة من بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية؛
أيضا   9من المادة  1)ب( ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وتنص الفقرة 

 .لومات من الدول األطرافعلى أن للجنة أن تطلب مزيدا  من المع
من  9وبغية مساعدة اللجنة في االضطالع بالمهام المنوطة بها بموجب المادة 

االتفاقية، وكذلك تيسير مهمة الدول األطراف في إعداد تقاريرها، قررت اللجنة أنه من المفيد 
إبالغ الدول األطراف برغبات اللجنة فيما يتعلق بشكل ومحتوى تقارير هذه الدول. واالمتثال 

ئ التوجيهية سيساعد في ضمان تقديم التقارير في شكل موحد ويمّكن اللجنة والدول لهذه المباد
األطراف من الحصول على صورة كاملة للحالة في كل دولة من حيث تنفيذ أحكام االتفاقية. 

وبموجب  9وهذا سيقلل أيضا  من حاجة اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات بموجب المادة 
ينبغي أن ُيذكر أيضا  في هذا الصدد أن اللجنة ذكرت في توصيتها العامة و  .نظامها الداخلي

أنه نظرا  لكون جميع فئات المعلومات المطلوبة من الدول  1992 شباط 24الثانية في 
األطراف تشير إلى االلتزامات التي تعهدت الدول األطراف باالضطالع بها بموجب االتفاقية 

ومات الالزمة تمشيا  مع هذه المبادئ التوجيهية من قبل جميع الدول فإنه ينبغي تقديم المعل
 (5) .األطراف بدون تمييز، سواء أوجد التمييز العنصري أم لم يوجد في أراضي كل منها

 
 

                                                           

المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمهـا من الدول األطراف في االتفاقية الدولية ينظر:  ( :5)
المعنونة "المبادئ التوجيهية المتعلقة  CERD/C/70/Rev.4وثيقة األمم المتحدة ، صري للقضاء علي جميع أشكال التمييز العن

من االتفاقية". والمبادئ  9من المادة  1بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين تقديمها من الدول األطراف بموجب الفقرة 
 1980نيسان/أبريل  9( في 21)الدورة  475تها التوجيهية الحالية التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلس

والتنقيحات التي  1982آذار/مارس  17( في 25)الدورة  571تعكس المبادئ التوجيهية اإلضافيـة التي اعتمـدت في الجلسـة 
آب/أغسطس  16( في 55)الدورة  1354وفي الجلسة  1993آذار/مارس  13( في 42)الدورة  984اعتمدت في الجلسة 

1999. 
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