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 الفريق العامل    املقررة إىل أعضاء   -من الرئيسة    موجهة رسـالة  
 بروتوكول اختياري للعهد الدويل    املفتوح العضوية املعين بوضع     

 قافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث اخلاص 

 املقررة للفريق العامل أن تعد مشروعاً أولياً        -، إىل الرئيسة    ١/٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        -١
فاوضات بشأن بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق        لـربوتوكول اختـياري العتماده كأساس للم      

واستجابة هلذا الطلب، قمت بإعداد مشروع الربوتوكول االختياري الوارد يف          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ه ، وقـد قام الفريق العامل بالنظر يف قراءة أوىل هلذا املشروع واستكملها يف دورت              A/HRC/6/WG.4/2الوثـيقة   

 .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧ إىل ١٦الرابعة املعقودة يف الفترة من 

وقمت . وتيسرياً لعملية التفاوض، قمت بإعداد صيغة منقحة للمشروع ترد يف املرفق األول هلذه الرسالة              -٢
 يف  بتنقـيح النص استناداً إىل اقتراحات بإدخال تعديالت قُدِّمت خالل الدورة الرابعة للفريق العامل وترد أيضاً               

 .(A/HRC/6/8)التقرير املتعلق بالدورة 

وال يهدف املشروع املنقح إىل بيان كافة املناقشات اليت أجريت خالل الدورة الرابعة للفريق العامل، ذلك  -٣
بل يهدف املشروع إىل بيان تلك . أن التقرير املتعلق بالدورة املشار إليه أعاله يتضمن عرضاً شامالً هلذه املناقشات

وترد التعديالت للمشروع األصلي . تراحات اليت ورد بشأهنا نص حمدد قدم إىل الفريق العامل يف دورته الرابعةاالق
وعالوة على ذلك، ففي احلاالت اليت مل جتَر        ). حذف(أو يف شكل نص مشطوب      ) نص جديد (باحلروف الداكنة   

 بإدخال تعديالت، يرد النص اجلديد املقترح بني فيها أية مناقشة أو مل تثر فيها أية اعتراضات على اقتراحات حمددة
 .قوسني معقوفني

ويف املذكرة التفسريية، املرفق الثاين، بينت االقتراحات املتعلقة بالتعديالت اليت أُدرجت يف املشروع املنقح  -٤
هبا، يف وقدمـت بعض املالحظات التفسريية بشأن أحكام حمددة، مبا يف ذلك مالحظات عن الكيفية اليت وّحدت     
 .بعض احلاالت، بني اقتراحات خمتلفة يف حماولة الستخدام الصيغة اليت حصلت على أكرب قدر من التوافق

 وأرجـو أن يساعدنا املشروع املنقح يف التقدم يف أعمالنا خالل الدورة اخلامسة، املقرر عقدها يف الفترة            -٥
 ).اجلزء الثاين (٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١ومن ) اجلزء األول (٢٠٠٨فرباير / شباط٨ إىل ٤من 

 كاتارينا دي ألبوكريكيه): توقيع(

 العامل املفتوح العضوية    للفريق املقررة   -الرئيسـة   
املعـين بوضـع بروتوكول اختياري للعهد الدويل        

 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية



A/HRC/8/WG.4/2 
Page 3 

 املرفقات

 األولاملرفق 

  امللحق بالعهد الدويل  املنقحختياريمشروع الربوتوكول اال
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ،إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول

 حبقوق  هانـ إميا ،ميثاق األمم املتحدة  يف   ، من جديد  شـعوب األمم املتحدة قد أكدت       أن إذ تالحـظ   
اة يف احلقوق بني الرجل واملرأة، وعقدت العزم على تعزيز  واملساواإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره،      

 التقدم االجتماعي وحتسني مستويات املعيشة يف جو من احلرية أفسح،

 ومتساوين يف    أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً           أيضاً إذ تالحـظ  و 
 ة احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن، دون أي متييز من          الكـرامة واحلقـوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكاف         

كالتميـيز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري                 [ أي نـوع،  
 ]  السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو أي وضع آخر،

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      و  اإلنسان اإلعالن العاملي حلقوق    إىل أن  إذ تشري و 
 بأن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل        مسلّتـوالثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

 من التمتع    ومتحررين من اخلوف والفاقة هو سبيل هتيئة الظروف لتمكني كل إنسان           يف أن يكـون البشر أحراراً     
  املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،هحبقوق

 إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان أكد من جديد، يف إعالن وبرنامج عمل فيينا، أن حقوق                 وإذ تشـري أيضاً    
تمع الدويل أن يعامل حقوق وأنه جيب على اجمل اإلنسان مجيعها هي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،    

 اإلنسان معاملة شاملة وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم املساواة، وأن يعطيها نفس القدر من األمهية،

 إلدراك مقاصد العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          مـن املناسب، تعزيزاً    إذ تـرى  و 
 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية     ولتنفيذ أحكامه، متكنيُ  ) `عهدال`املشـار إليه فيما يلي باسم       (والثقافـية   
 البالغات ألحكام هذا الربوتوكول بتلقي      ، من القيام وفقاً   )`اللجنة`املشـار إليها فيما يلي باسم        ()١(والثقافـية 

  املنصوص عليها يف العهد والنظر فيها،] حق من احلقوقأي[ل   مزعومة ـاتاملتعلقة بانتهاك

 إىل أن كـل دولة طرف يف هذا العهد تتعهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة                 إذ تشـري  و[ 
 والـتعاون الدولـيني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة،                

                                                      

 .١٩٨٥/١٧املنشأة مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١(
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، سالكة إىل ذلك مجيع  ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد             
 ]السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية

  :على ما يليقد اتفقت  

 ١املادة 
 اختصاص اللجنة

 يف هذا الربوتوكول، باختصاص اللجنة يف تلقي        تعترف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفاً        -١ 
  . عليه أحكام هذا الربوتوكول ملا تنص وفقاً]وإجراء التحريات[والنظر فيها  البالغات

ال جيـوز للجـنة اسـتالم أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفاً يف هذا                     -٢ 
 .الربوتوكول

 ٢املادة 
 الفرديةالبالغات 

يدخلون  خاضعني فرادمجاعات من األ   أفراد أو    ،أو نيابة عن  ،  م البالغات من ِقبل   جيوز أن ُتقدّ   ]-١[ 
تلك الدولة   من جانب ] ذي شأن [نتهاك  الـ ]مباشرون[ عون أهنم ضحايا  ولة طرف ويدّ  واليـة د  لـ ضـمن 

اجلزء الثالث مقروءاً باالقتران مع األحكام الواردة يف /اجلزأين الثاين والثالث[الطرف ألي من احلقوق احملددة يف 
 إال] الصرحية[ كون ذلك مبوافقتهموحيثما يقدم بالغ نيابة عن أفراد أو مجاعات أفراد، ي .العهد] مناجلزء الثاين 

 .إذا استطاع صاحب البالغ أن يربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة

للجنة أن متنح مركز الصديق ملنظمات أو مؤسسات غري حكومية تقوم، عند            جيـوز    - مكرراً ١[ 
وتتيح اللجنة لألطراف .  املادة من هذه  ١االقتضـاء، بـتقدمي مالحظاهتا خبصوص بالغ مقدم مبوجب الفقرة           

 ].املالحظات اليت تردها من هذه املنظمات أو املؤسسات

للجنة، عند االقتضاء، أن تتلقى بالغات من منظمات غري حكومية خمتصة           جيـوز    - مكرراً ثالثا١ً[ 
 ].ومهتمة تزعم حدوث انتهاك ألي من احلقوق املنصوص عليها يف العهد وتنظر فيها

دولة طرف، وقت توقيع هذا الربوتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه، أن تعلن  لكلجيوز  -٢[ 
 ) ١(٢حكام الواردة يف املادة     األأهنـا ال تعـترف باختصـاص اللجنة بالنظر يف البالغات الفردية مبوجب بعض               

  هذه الفقرة أن تبلغ     ويتعني علـى الدولة الطرف اليت تصدر إعالناً مبوجب       [ ]. من العهد  ١٥إىل   ٦واملـواد مـن     
اللجـنة بعـد تصديقها على الربوتوكول االختياري أو انضمامها إليه بعشر سنوات مبا إذا كانت تريد اإلبقاء على                   

 .]اإلعالن أم ال
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 ٣املادة 
 البالغات اجلماعية

 ]حذفت املادة[

 ٤املادة 
 املقبولية

 يع سبل االنتصاف احمللية املتاحة    ال تـنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تكن قد تأكدت من أن مج               -١ 
 االنتصاف هذه سبلوال تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق  . قد اسُتنفدت]القضائية منها واإلدارية وغريها[
وال ينطبق شرط استنفاد [ .] فعاالًأو كان من غري احملتمل أن حيقق انتصافاً      [ ] بدرجة غري معقولة    طويالً أمـداً [

 .]ية إذا كان التشريع الوطين ال ينص على سبل االنتصاف هذهسبل االنتصاف احملل

  :يف احلاالت التاليةتعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ  -٢ 

 االنتصاف احمللية، باستثناء    سبلبعد استنفاد    فترة معقولة  ستة أشهر مـىت مل ُيقـدم يف غضون         )أ( 
 الغ قبل انقضاء هذا األجل؛احلاالت اليت يربهن فيها مقدم البالغ على تعذر تقدمي الب

مـىت كانـت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة للدولة                 )ب( 
 ؛ بعد تاريخ بدء النفاذ للعهدتشكل انتهاكاًالوقائع  استمرت هذه أمكن تبيان أن الطرف املعنية، إال إذا

قد سبق أن نظرت فيه اللجنة أو كان، أو ما زال،  نفسه االنتهاككان  كانت املسألة نفسهامىت  )ج( 
  من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية ؛ذي طابع مماثل حمل دراسة مبقتضى إجراء آخر

أو غري متساوق مع الصكوك املنطبقة يف ميدان حقوق         [ غري متفق مع أحكام العهد     مىت كان  )د( 
 ؛]اإلنسان

أو مىت كان يعتمد    [ ح أو كان غري مدعم برباهني كافية       أساس واض   غري مستند إىل   مـىت كان   )ه ( 
 ؛]بصورة رئيسية على معلومات وردت بصورة غري مباشرة

 ؛مىت شكل إساءة الستعمال احلق يف تقدمي بالغ )و( 

دون اإلخالل باإلمكانية املتاحة للضحايا كي يطلبوا حجب        [  غري مكتوب   أو مىت كان غُفْالً   )ز( 
 .]ن هويتهم واحلفاظ على سريتهااملعلومات اليت تكشف ع
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 ٥املادة  [
 التدابري املؤقتة

 أن  ]وقبل اختاذ أي قرار بشأن األسس املوضوعية      [ جيوز للجنة يف أي وقت بعد تلقي البالغ        -١ 
بأن تتخذ   ]مقدماً من ضحية انتهاك مزعوم      [طلباً    إىل عناية الدولة الطرف املعنية     عاجلة بصفة   حتيل تطلـب 

 يف ظروف   حسب ما تقتضيه الضرورة   ] مع مراعاة توافر املوارد   [ مؤقتةمحاية  تدابري   املعنـية الدولـة الطـرف     
، عندما يكون   زعوم االنتهاك امل  )ضحايا( ال ميكن جربه على ضحية     أذى ضرر وقوع   إمكانية لـتاليف    اسـتثنائية 

 .]معلومات موثوق هباو[  إىل براهني كافيةاحتمال وقوع هذا الضرر مستنداً

 من هذه املادة، فإن ذلك ال يعين ضمناً ١ما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً للفقرة عند -٢ 
 .]اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه

 ٦املادة 
 تقدمي البالغ

مـا مل تعتـرب اللجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع إىل الدولة الطرف املعنية، تتوخى اللجنة                  -١ 
إال أنه ال جيوز كشف ، [ ة يف عرض أي بالغ يقدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول على الدولة الطرف املعنيةالسري

  .]هوية الفرد املعين أو مجاعات األفراد املعنية إال مبوافقته أو مبوافقتها الصرحية

 مكتوبة توضح تقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، تفسريات أو بيانات -٢ 
 وتوضح سبل االنتصاف، اليت رمبا تكون الدولة الطرف قد وفرهتا،           وتبني آراءها خبصوص املقبولية   ،  فيها املسألة 

  .إن وجدت مثل تلك السبل

 ٧املادة [
 التسوية الودية

يف [تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية هبدف التوصل إىل تسوية ودية للمسألة  -١ 
مىت وإذا رغبت األطراف    [ على أساس احترام االلتزامات اليت ينص عليها العهد        ]ضـون فترة زمنية معقولة    غ

تكون شروط [أو] وحتدد األطراف مىت توصلت إىل االتفاق على تسوية ودية[ .]املعنية يف تسوية املسألة ودياً 
 ]التسوية الودية خاضعة الستعراض اللجنة وموافقتها

 يف البالغ مبوجب هذا ]مبثابة إهناء للنظر[ تسوية ودية ]التنفيذ التام لـ/تفاق بشأن يعترب كل ا  [ -٢ 
 .الربوتوكول

جيوز للجنة يف أي وقت من األوقات، خالل عملية التسوية الودية، أن تضع حداً للتسوية               [ -٣ 
 ].الودية وأن تواصل نظرها يف األسس املوضوعية للبالغ
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وية ودية، ُتعد اللجنة تقريراً يبيِّن شروط التسوية وترسله إىل          بعـد التوصـل إىل إنفاذ تس      [ -٤ 
 ].األطراف املعنية

 ٨املادة 
 ]حبث البالغات [النظر يف األسس املوضوعية

 من هذا الربوتوكول يف ضوء مجيع       ٣و ٢ تنيةتنظر اللجنة يف البالغات اليت تتلقاها مبوجب املاد        -١ 
شريطة إحالة هذه املعلومات إىل األطراف املعنية، بعد        ،  راف املعنية من جانب األط  املعلومـات الـيت تتاح هلا       
  .اإلعالن عن مقبولية البالغ

 .تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبث البالغات املقدمة مبوجب هذا الربوتوكول -٢ 

اجب االعتبار الو  للجنة أن تويل     ميكن عند النظر يف البالغات املقدمة مبوجب هذا الربوتوكول،       [ -٣  
واهليئات اليت  آليات األمم املتحدة األخرى      الذي تضطلع به   ذي الصلة باملوضوع     للعمل للقـرارات والتوصيات  

 .] املنظومات اإلقليمية حلقوق اإلنسانوينبغي أن تستشري، حسب االقتضاء، إىل تنتمي

، ن العهد  م ٢ من املادة    ١فيما يتعلق بالفقرة    لـدى حبـث البالغات مبوجب هذا الربوتوكول          -٤ 
احترام و محاية   [عـلى ادعـاءات االنـتهاكات املـتعلقة بـتخلف دولـة طـرف عن                 اللجـنة    تركـز [

، عند وحسب  [ تتناول اللجنة  تقيم،  وهلذا الغرض ]. احلقوق املنصوص عليها يف العهد    ] ضمان/إعمال/وإنفاذ
 ٢ من املادة ١وفقاً للفقرة [ف  اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطر]كفاية/وفعالية] [ معقولية]ال[[] االقتضاء،
لضمان التمتع الفعلي    قيد النظر فيما يتعلق مبوضوع البالغ     بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة،       ،  ]من العهد 

وتراعي اللجنة، يف تقييمها،    [  .الـتدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة            
 .]للدولة الطرف يف حتديد االستخدام األمثل ملواردها] الواسع[هامش السلطة التقديرية 

  مكررا٨ًاملادة 
 متابعة تنفيذ آراء اللجنة

 ] السابقة٨ من املادة ٧-٥الفقرات [

مشفوعة  إىل األطراف املعنية   حتيل اللجنة آراءها بشأن أسسه املوضوعية        بعـد حبـث البالغ،     -١ 
 .األطراف املعنيةذات الصلة بالبالغ احملدد و ، االنتصاف، إن وجدتسبلبتوصياهتا بشأن 

 االنتصاف، إن وجدت، سبلتويل الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة وتوصياهتا بشأن       -٢ 
،  يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا              مكتوباً رداً وتقـدم إىل اللجنة   

  .ل ستة أشهر خالويفضل أن تقوم بذلك
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جيـوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري تكون الدولة                 -٣ 
، يف  الطـرف قـد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة وتوصياهتا، إن وجدت، مبا يف ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسباً                 

  . من العهد١٧ و١٦ التقارير الالحقة اليت تقدمها الدولة الطرف مبوجب املادتني

 ٩املادة [
 الرسائل املتعلقة باإلجراء املتبع فيما بني الدول

ألي دولـة طـرف يف هـذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه املادة أهنا تعترف                    -١ 
باختصـاص اللجنة يف تلقي وحبث رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب                   

ن دولة طرف أصدرت إعالناً     م قُدمتوال جيوز تلقي وحبث الرسائل املوجهة مبوجب هذه املادة إال إذا             .العهـد 
 بدولة طرف مل تصدر هذا      تعلقتوال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا        .تعترف فيه باختصاص اللجنة يف ما يتعلق هبا       

 : لإلجراءات التاليةقاًوجيري تناول الرسائل الواردة مبوجب هذه املادة وف .اإلعالن

إذا رأت دولة طرف يف هذه االتفاقية أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العهد، جاز  )أ( 
 .وللدولة الطرف أيضاً أن ُتعلم اللجنة باملوضوع      . هلا أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إىل ذلك برسالة مكتوبة          

لدولة اليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشهر من تلقيها، إيضاحاً أو أي بيان             وتقـدم الدولة اليت تتلقى الرسالة إىل ا       
آخـر كتابة توضح فيه املسألة، على أن يتضمن، إىل احلد املمكن وبقدر ما يكون ذا صلة باملوضوع، إشارة إىل                    

 اإلجراءات وسبل االنتصاف احمللية اليت اختذت أو ينتظر اختاذها أو املتاحة بالنسبة للمسألة؛

إذا مل تسـو املسـألة مبا يرضي كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة أشهر من توصل                   )ب( 
الدولة املتلقية بالرسالة األوىل، كان ألي من الدولتني احلق يف إحالة املسألة إىل اللجنة بواسطة إخطار موجه إىل                  

 اللجنة وإىل الدولة األخرى؛

 االنتصاف احمللية املتاحة    سبللت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل          ال تتناول اللجنة مسألة أحي     )ج( 
وال تسري هذه القاعدة إذا      . طبقاً ملبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموماً       ،قد استخدمت واستنفدت يف املسألة    

 صاف فعال؛نإ االنتصاف قد طال أمده بصورة غري معقولة أو كان من غري املرجح أن يؤدي إىل سبلكان إعمال 

من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها احلميدة للدولتني الطرفني ) ج(رهناً بأحكام الفقرة الفرعية  )د( 
 املعنيتني بغية التوصل إىل حل وّدي للمسألة على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليها يف العهد؛

 مبوجب هذه املادة؛تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها الرسائل املقدمة  )ه ( 

من هذه الفقرة، إىل الدولتني ) ب(أن تطلب، يف أية مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة الفرعية  للجنة )و( 
 ، تزويدها بأية معلومات ذات الصلة باملوضوع؛)ب(الطرفني املعنيتني، املشار إليهما يف الفقرة الفرعية 

من هذه الفقرة، احلق يف أن ) ب( إليهما يف الفقرة الفرعية يكون للدولتني الطرفني املعنيتني املشار )ز( 
 ؛أو كتابةً/لتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقدما بيانات شفوياً وتكونا ممثَّ
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من هذه  ) ب(تقدم اللجنة، بالسرعة املطلوبة، بعد تاريخ تلقي اإلخطار مبوجب الفقرة الفرعية             )ح( 
  :تايلالفقرة تقريراً على النحو ال

من هذه الفقرة، تقصر اللجنة تقريرها على       ) د( وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية      تسويةيف حالة التوصل إىل      `١`
 بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه؛

، تقدم اللجنة يف تقريرها الوقائع ذات       )د( وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية      تسويةيف حالة عدم التوصل إىل       `٢`
وُترفق بالتقرير البيانات الكتابية وحمضر البيانات       .القضية القائمة بني الدولتني الطرفني املعنيتني     بصـلة   ال

وللجنة أيضاً أن ترسل إىل الدولتني الطرفني املعنيتني         .الشفوية اليت تقدمت هبا الدولتان الطرفان املعنيتان      
  .فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما

 . الطرفني املعنيتنيلتنيويبلَّغ التقرير يف كل مسألة إىل الدو

 من هذه املادة لدى األمني العام لألمم املتحدة         ١ مبوجب الفقرة    وتوِدع الدول األطراف إعالناً    -٢ 
وجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل           .الـذي يرسل نسخاً منها إىل الدول األطراف األخرى        

وال خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛                 .لعاماألمني ا 
وال جيـوز تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بسحب                    

 ].اإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً جديداً

 ١٠املادة [
 إجراء التحري

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة  -١ 
طرف للحقوق املنصوص عليها يف العهد، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إىل التعاون يف فحص املعلومات وتقدمي 

  .مالحظات بشأن هذه املعلومات

تقوم، آخذة يف اعتبارها أي مالحظات رمبا تكون الدولة الطرف املعنية قد قدمتها جيوز للجنة أن  -٢ 
وأي معلومات أخرى موثوق هبا متاحة هلا، بتعيني عضو أو أكثر من أعضائها إلجراء حتّر وتقدمي تقرير على وجه            

  .ىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتهاجيوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، مو .االستعجال إىل اللجنة

  .جيري ذلك التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون تلك الدولة الطرف يف مجيع مراحل اإلجراءات -٣ 

بإحالة تلك االستنتاجات إىل الدولة الطرف املعنية،  بعد دراسة نتائج ذلك التحري، تقوم اللجنة -٤ 
  .مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات

لة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات            تقوم الدو  -٥ 
  .اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة
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، جيوز للجنة أن تقرر بعد      ٢ للفقرة   بعد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍّ ُيجرى وفقاً         -٦ 
املنصوص عليه  ية إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف تقريرها السنويإجراء مشاورات مع الدولة الطرف املعن

  ].١٥يف املادة 

 ١١املادة [
 متابعة إجراء التحري

 من ١٧ و١٦جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف تقريرها املقدم مبوجب املادتني  -١ 
  . من هذا الربوتوكول١٠جري مبوجب املادة العهد تفاصيل أي تدابري متخذة استجابة لتحر أ

  من ٥ املشار إليها يف الفقرة      ]الستة أشهر [جيـوز للجـنة، عـند االقتضـاء، بعد انتهاء فترة             -٢ 
 ].، أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة لذلك التحري١٠املادة 

  مكررا١١ًاملادة [
 إجراء التحرياختصاص اللجنة بشأن 

 ] السابقة٢٠املادة [

                                                                                                           جيـوز للدولـة الطرف، وقت توقيع هذا الربوتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه، أن تعلن أهنا                   - ١ 
  .  ١١   و  ١٠                                            ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادتني 

                     اإلعالن يف أي وقت                                     من هذه املادة أن تسحب هذا       ١                      ً     ً                   ألي دولـة طـرف تصدر إعالناً وفقاً للفقرة           - ٢ 
   ] .                                بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العام

 ١٢املادة 
 تدابري احلماية

 أصحاب البالغات   األفراد  املناسبة لكفالة عدم تعرض    التدابري اخلطواتتـتخذ الدولـة الطرف مجيع        
 أودابري االنتقامية   الت سوء املعاملة أو  ي شكل من أشكال     أل الذين خيضعون لواليتها     ومجاعات األفراد  األفرادو

 . هبذا الربوتوكولعمالً من بالغاتاللجنة  إىل ملا يقدمونهنتيجة  ولعدم إيقاعهم ضحايا التخويف

 ١٣املادة 
 املساعدة والتعاون الدوليان

، إىل الوكاالت املتخصصة لألمم ومبوافقة الدولة الطرف املعنية حتيل اللجنة، حسبما تراه مالئماً -١ 
 آراءها أو توصياهتا بشأن     والدول األطراف األخرى    املختصة اهليئاتقها وبراجمها وغريها من     املـتحدة وصـنادي   

، مصحوبة مبالحظات الدولة    املالية التقنية أو املساعدة   البالغات والتحريات اليت تدل على وجود حاجة إىل املشورة        
 . بشأن هذه اآلراء أو التوصيات، إن وجدت،الطرف واقتراحاهتا
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 إىل أي مسألة تنشأ والدول املشار إليها يف الفقرة السابقة  اهليئاتهذه أن توجه نظر نة أيضاًوللج - ٢ 
 يف  اختصاصها، ، كل واحدة يف جمال    هامبوجب هذا الربوتوكول واليت ميكن أن تساعد       عن البالغات اليت تنظر فيها    

 مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم التوصل إىل قرار بشأن استصواب اختاذ تدابري دولية من شأهنا أن تسهم يف
 .يف تنفيذ احلقوق املعترف هبا يف العهد

 ١٤املادة 
  اإلستئمايناخلاصالصندوق 

 االنتصاف يف إطار أي من اإلجراءات اليت ينص عليها سبل لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن دعماً -١ 
من اجلمعية  بقرار خاص استئماين أ صندوق ُينش]، وخدمة ملصلحة ضحايا انتهاكات العهد،[هذا الربوتوكول

 لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة، ، ُيدار وفقاًوفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف اجلمعية العامة العامة
 . لة انتصاف فعاسبللتقدمي مساعدة اقتصادية، عند اللزوم، إىل الدول األطراف اليت تفتقر إىل الوسائل املالية لتنفيذ 

جيوز متويل الصندوق اخلاص عن طريق التربعات اليت تقدمها احلكومات واملنظمات احلكومية  -٢ 
  .الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات اخلاصة أو العامة

 ١٥املادة 
 التقرير السنوي

قدم إىل الدول األطراف عن األنشطة اليت تضطلع هبا مبوجب العهد امل تدرج اللجنة يف تقريرها السنوي 
 . لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكولموجزاً لألمم املتحدة وإىل اجلمعية العامة

 ١٦املادة 
  واإلعالمالنشر

 على نطاق واسع بالعهد وهبذا الربوتوكول ) على التعريف:أو ( كل دولة طرف بالتعريف]تشجع/تتعهد[ 
علومات بشأن آراء اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن املسائل املتعلقة بالدولة  وتيسـري احلصول على امل   وبنشـرمها 

لألشخاص ذوي اإلعاقة ممن يتعذر عليهم       ، وبأن تقوم بذلك باستخدام وسائل يسهل الوصول إليها         [الطـرف 
  .]قراءة النصوص املطبوعة املألوفة

 ١٧املادة 
 النظام الداخلي

 / ] تتبعه لدى ممارسة املهام املسندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول         تضـع اللجنة نظامها الداخلي الذي     [ 
 لدى ممارسة املهام  اللجنة تتبعهاًداخلياً  نظامدول األطراف، خالل املؤمتر األول للدول األطراف،تضع ال :أو[

  ].املسندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول



A/HRC/8/WG.4/2 
Page 12 

 

 ١٨املادة 
 التوقيع والتصديق واالنضمام

  .وقيع هذا الربوتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليهيفتح باب ت -١ 

وتودع صكوك  . تصـدق عـلى هذا الربوتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه              -٢ 
 . التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة

 .عهد أو انضمت إليهيفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول أمام كل دولة صدقت على ال -٣ 

 .يقع االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة -٤ 

 ١٩املادة 
 بدء النفاذ

يـبدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام                  -١ 
  . لدى األمني العام لألمم املتحدة]العشرين/العاشر[

 عقب  أو تنضم إليه،أو تنضم إليها الربوتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه يبدأ نفاذ هذ -٢ 
 .دخوله حيز النفاذ، بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو انضمامها إليه

 ٢٠املادة 
 ] مكررا١١ً لتصبح املادة اجلديدة ٢٠قدمت املادة [

 ٢١املادة [
 التحفظات

 ].ذا الربوتوكولال يسمح بأي حتفظات على ه 

 ٢٢املادة 
 التعديالت

      ويقوم   .                                                                                          جيـوز ألي دولـة طرف اقتراح تعديل هلذا الربوتوكول وتقدميه إىل األمني العام لألمم املتحدة              - ١ 
                                                               أي تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب أن ختطره مبا إذا كانت تفضل           ب                  الدول األطراف                                      األمني العام، بناء على ذلك، بإبالغ     

ّ                                        وإذا فّضل ثلث الدول األطراف على األقل عقد          .                                               األطراف بغرض النظر يف االقتراح والتصويت عليه                          عقـد مؤمتر للدول            
                                          وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف        .                                                                               مؤمتـر مـن هـذا القبيل، يعقد األمني العام املؤمتر حتت رعاية األمم املتحدة              

   .                    املتحدة للموافقة عليه                                                  احلاضرة واملصوتة يف املؤمتر يقدم إىل اجلمعية العامة لألمم 
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                                                                                                           تصـبح الـتعديالت نافذة عندما توافق عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتقبلها أغلبية ثلثي الدول                 - ٢ 
   .                           ً                            األطراف يف هذا الربوتوكول وفقاً لإلجراءات الدستورية لكل منها

                         ها، وتظل الدول األطراف                                                                               عـندما تصبح التعديالت نافذة فإهنا تكون ملزمة للدول األطراف اليت قبلت            - ٣ 
   .                                                                األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وأي تعديالت سابقة تكون قد قبلتها

 ٢٣املادة 
 نقل االختصاصات

ـ                                                                                                                 وز ملؤمتـر الـدول األطـراف يف هذا الربوتوكول أن يقرر، بأغلبية الثلثني، ما إذا كان من املناسب نقل                        جي
  .                                              لربوتوكول إىل هيئة أخرى، دون استثناء أية إمكانية                                     االختصاصات املسندة إىل اللجنة مبوجب هذا ا

 ٢٤املادة 
 النقض

  .                                                                                               جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول بإشعار خطي توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة                - ١ 
   .                                     من تاريخ تسلم األمني العام ذلك اإلشعار ]         سنة واحدة [                     ً     ويصبح هذا النقض نافذاً بعد 

                                                                                          باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أية رسالة أو بالغ مقدمني مبقتضى املواد                          ال خيل النقض   - ٢ 
   .                      قبل تاريخ نفاذ النقض  ١١   و  ١٠ و     و ٣   و ٢

 ٢٥املادة 
 اإلخطارات الواردة من األمني العام

     لعهد         من ا    ٢٦              من املادة     ١                                                                                   يقـوم األمـني العـام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة                 
  :                 بالتفاصيل التالية

 نضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛الالتوقيعات والتصديقات وا )أ( 

 ؛٢٢تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل مبوجب املادة  )ب( 

 .٢٤أي نقض مبوجب املادة  )ج( 

 ٢٦املادة 
 اللغات الرمسية

نكليزية والروسية والصينية إلسبانية واإلصه باللغات اودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوي - ١ 
 .والعربية والفرنسية يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدة

 األمني العام لألمم املتحدة بإحالة نسخ موثقة من هذا الربوتوكول إىل مجيع الدول املشار               يقوم -٢ 
 . من العهد٢٦إليها يف املادة 
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 املرفق الثاين

 مذكرة تفسريية

 الديباجة

 من ديباجة اإلعالن العاملي     ٥تعكس التعديالت اقتراحات بإضافة صيغة مقتبسة من الفقرة         : ١الفقـرة    -١
 . حلقوق اإلنسان، وباإلشارة إىل التساوي يف احلقوق بني الرجال والنساء

٢ من املادة ١الفقرة يعكس التعديل اقتراحاً بإضافة قائمة األسباب احملظورة للتمييز الواردة يف : ٢الفقرة  -٢
وبينما أيد بعض الدول املشروع األويل، فإنين أعتقد أن التعديل من شأنه أن             . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

ونظراً إىل أن القائمة غري شاملة، فإنين أعتقد أن املشروع األويل ال ينفي إمكانية قيام أسباب                . يوضح نص الفقرة  
 . أخرى للتمييز

يعكس التعديل اقتراحاً بإدراج إشارة إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه مصدر عبارة             : ٣الفقرة   -٣
 ".حترير البشر من اخلوف والفاقة"

  من ٥الفقرة  (يعكـس التعديل اقتراحاً بإضافة صيغة مقتبسة من إعالن وبرنامج عمل فيينا             : ٤الفقـرة    -٤
 ).املادة األوىل

 بعد انتهاكات؛  " مزعومة"إدراج لفظة   ) أ: (الت اقتراحات بالقيام مبا يلي    تعكـس الـتعدي   : ٥الفقـرة    -٥
بني قوسني معقوفني، حيث سيتوجب تنقيح هذه الصياغة يف ضوء      " أي حق من احلقوق   "وضـع عـبارات     ) ب(

قوق إدراج إشارة إىل القرار الذي مبوجبه أنشئت جلنة احل) ج( من املشروع؛ ٣ و٢االتفاق احلاصل بشأن املادتني 
ويف هذا الصدد، قُمُت بذلك عن طريق إدراج حاشية، ألنين أعترب أن هذا             . االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية    

 .االقتراح هو الذي حظي بأكرب قدر من التوافق

 من املادة   ١ مكرراً اجلديدة اقتراحاً بإدراج فقرة جديدة إلبراز االلتزام الوارد يف الفقرة             ٥تعكس الفقرة    -٦
 .العهد باختاذ خطوات بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة من ٢

إال أن هذا االقتراح مل حيصل،      . واقـترح أحد املندوبني حذف مجيع فقرات الديباجة عدا الفقرة األخرية           -٧
 . على ما يبدو، على تأييد احلاضرين

 ١املادة 

بني قوسني معقوفني   " جراء التحريات وإ"إدراج عبارة   ) أ: (تعكـس التعديالت اقتراحات بالقيام مبا يلي       -٨
إضافة فقرة ُتقَتبُس صيغتها ) ب(ريثما ُيَتوصَّل إىل اتفاق بشأن ما إذا كان الربوتوكول سيتضمن مثل هذا اإلجراء؛ 

 . من الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١من املادة 
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 ٢املادة 

الواردة يف العنوان   " الفردية"شطب لفظة   ) أ: (كس التعديالت اقتراحـات بالقيام مبا يلي     تع: ١الفقـرة    -٩
؛ ) بشأن البالغات اجلماعية   ٣فـال حاجة إىل مثل هذه اإلشارة إذا تقـرر، كما هـو مقتـرح، حذف املادة               (
ي صيغة متفق عليها    ، وه "يدخلون ضمن "بعبارة  " والية"الواردة قبل   " خاضعني ل     "االستعاضـة عن عبارة     ) ب(

إضافة لفظة  ) ج(مسـتمدة مـن الـربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛                
تعديل النص الوارد بني     ) ه(؛  "انتهاك"بعد كلمة   " ذي شأن "إضافة عبارة   ) د(؛  "ضحايا"بعد كلمة   " مباشرون"

إدراج ) و(؛ "روءاً باالقتران مع األحكام الواردة يف اجلزء الثاين مناجلزء الثالث مق: قوسني معقوفني ليصبح كاآليت
إال إذا استطاع صاحب البالغ أن يربر       "... إضافة العبارات التالية    ) ز(؛  "مبوافقتهم"بعد عبارة   " الصرحية"لفظة  

ول االختياري  ، وهي صيغة متفق عليها مستمدة من الربوتوك       "تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة       
إدراج فقرتني فرعيتني جديدتني    ) ح(؛  "موافقتهم"التفاقـية القضاء على التمييز ضد املرأة، وإدراجها بعد لفظة           

وعلى تلقي البالغات من هذه     )  مكرراً ١(تنصـان عـلى إمكانـية منح املنظمات غري احلكومية مركز الصديق             
 ). مكرراً ثالثا١ً(املنظمات 

أعاله، جيدر باإلشارة إىل أن الصيغة املقترحة ال ترد يف أي إجراء من          ) د(و) ج(قتراحني  وفيما يتعلق باال   -١٠
 .إجراءات تقدمي البالغات املتبعة مبوجب املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

 يعكس التعديل اقتراحاً بإضافة صيغة حمددة تنص على أن الدولة الطرف اليت تصدر إعالناً             : ٢الفقـرة    -١١
 .  سنوات١٠ يتعني عليها أن تراجع موقفها بعد انقضاء فترة ٢مبوجب الفقرة 

 ٣املادة 

وأرى، باالستناد إىل مناقشات الفريق العامل، أن حذف .  عن عدد من الدول٣صدر اقتراح حبذف املادة  -١٢
رة ضمان التناسق بني    ضرو) ب(عدم وجود أي سند واضح هلذه املادة؛        ) أ: (هـذه املادة تربره األسباب التالية     

 املستعارة من السياق    -خمتلف صكوك األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان باعتبار أن فكرة البالغات اجلماعية             
 تنص بالفعل على إمكانية تقدمي      ٢ما أبرزته وفود عديدة من أن املادة        ) ج( هـي فكـرة دخـيلة؛        -األورويب  

 . البالغات من جانب مجاعات من األفراد

 ٤املادة 

اليت ترد بعد لفظة " احمللية"االستعاضة عن لفظة ) أ: (تعكس التعديالت اقتراحات بالقيام مبا يلي: ١الفقرة  -١٣
شرط استنفاد سبل   "التنصيص على أن    ) ب(؛  "القضائية واإلدارية وغريها  "بإشارة خاصة إىل    " سـبل االنتصاف  "

 ". ين ال ينص على سبل االنتصاف هذهاالنتصاف احمللية ال ينطبق إذا كان التشريع الوط

ومتاشياً مع  . يعكس التعديل اقتراحات بتحديد موعد هنائي أكثر مرونة       : ٢من الفقرة   ) أ(الفقرة الفرعية    -١٤
 من امليثاق ٥٦ من املادة ٦اقـتراح تقدمت به وفود عدة، اقترحُت استخدام صيغة مماثلة لتلك الواردة يف الفقرة         
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خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد       "سان والشعوب اليت تشري إىل تقدمي البالغات        األفـريقي حلقوق اإلن   
 ". وسائل االنتصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر يف املوضوع

من  ) ه(٢يعكس التعديل اقتراحاً باستخدام الصيغة الواردة يف الفقرة         : ٢من الفقرة   ) ب(الفقرة الفرعية    -١٥
 مـن الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت ُتبقي على فكرة                 ٤املـادة   

 .وجوب قيام عنصر االستمرار فيما يتعلق باالنتهاك املزعوم

عن لفظة  االستعاضة  ) أ: (تعكس التعديالت اقتراحاً بالقيام مبا يلي     : ٢من الفقرة   ) ج(الفقـرة الفرعية     -١٦
املشار إليه " إلجراء التحقيق الدويل أو التسوية الدولية"التنصيص على أنه ينبغي ) ب(؛ "االنتهاك"بكلمة " املسألة"

ويبدو أن االقتراح . أن يكون معادالً لإلجراء املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري أو أن يكون ذا طابع مماثل
ذا الصدد هو االقتراح باستخدام صيغة متفق عليها مستمدة من الفقــرة الذي حظي بأكرب قدر من التوافق يف ه

 .  من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري٣١من املادة ) ج(٢

أو غري متساوق مع : "يعكس التعديل اقتراحاً بإضافة العبارات التالية   : ٢من الفقرة   ) د(الفقـرة الفرعية     -١٧
وهي صيغة جديدة مل ترد يف أي إجراء آخر من اإلجراءات املتعلقة            ". نطبقة يف ميدان حقوق اإلنسان    الصكوك امل 

وأود أن أشري إىل أن هذا املعيار اإلضايف . بتقدمي البالغات وال يف النظام الداخلي ألي من هيئات رصد املعاهدات   
عية والثقافية، ذلك أن اللجنة لن تكون مطالبة        قـد يضع عبئاً كبرياً على عاتق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتما          

بتقيـيم توافـق البالغ مع العهد فحسب، بل سيتعني عليها أيضاً أن ُتقّيم مدى توافق البالغ مع كل صك من                     
 . الصكوك املنطبقة يف جمال حقوق اإلنسان

الستبعاد البالغات اليت   يعكس التعديل اقتراحاً بإضافة صيغة جديدة       : ٢من الفقرة    ) ه(الفقـرة الفرعية     -١٨
 . تعتمد بصورة رئيسية على معلومات غري مباشرة

وخالل اجللسة الرابعة للفريق العامل، طلب أحد الوفود احلصول على إيضاحات إضافية خبصوص الصيغة  -١٩
ل هي صيغة   ويف هذا الصدد، أود أن أشري إىل أن الصيغة املقترحة يف املشروع األو             ). ه(املقترحة للفقرة الفرعية    

وكما .  من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة         ٤من املادة   ) ج(٢مطابقة لنص الفقرة    
 للربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، فإن املعايري املعتمدة            األعمال التحضريية يتبني من   

هي معايري مستوحاة من القرارات " اس واضح أو غري مدعمة برباهني كافيةبال أس "لتقيـيم الـبالغات اليت تعترب       
ويف هذا الصدد، يشري تقرير األمني العام املقدم إىل جلنة وضع املرأة إىل ما              . السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    

لسياسية مسألة الدعم حبجج ال يتناول الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا: "يلي
 فتنص املادة  . غري أهنا ترد يف النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان         . كافـية كمعـيار من معايري املقبولية      

وأشارت اللجنة . `بطريقة مدعمة باحلجج الكافية`، ضمن معايري أخرى للمقبولية، على أن يقدم االدعاء )ب(٩٠
رغم أنه ليس مطلوباً من مقدم البالغ يف مرحلة النظر يف القبول أن يربهن على               ` أنه   املعنـية حبقوق اإلنسان إىل    

ويف . `وقوع االنتهاك الذي يدعيه، جيب عليه أن يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءه، على سيبل استيفاء شروط القبول
ربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن احلاالت اليت ال تقدم فيها أدلة كافية على االدعاء استيفاًء لشروط القبول، اعت

 ). ٢٠، الفقرة E/CN.6/1998/7الوثيقة )" (ب(٩٠البالغات غري مقبولة مبوجب املادة 
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 ٥املادة 

. ُوِضعت املادة برمتها بني قوسني معقوفني، ألنّ بعض الدول اقترحت إدراج هذه املادة يف النظام الداخلي -٢٠
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية حلماية           ففـيما عدا الربوتوكول االختياري ال     

مجـيع األشخاص من االختفاء القسري، ال ُيوجد معاهدة أساسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسان تتوخى إمكانية      
 .اختاذ تدابري مؤقتة

 على أنه ينبغي إحالة الطلب باختاذ       التنصيص) أ: (تعكس التعديالت اقتراحات بالقيام مبا يلي     : ١الفقرة   -٢١
بعبارات " تطلب"االستعاضة عن لفظة    ) ب(؛  "قبل اختاذ أي قرار بشأن األسس املوضوعية      "تدابـري محاية مؤقتة     

 ٤وقد استخدمت صيغة متفقاً عليها مستمدة من الفقرة " (حتيل بصفة عاجلة إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلباً"
 تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وهي الصيغة اليت حظيت، على              من اال  ٣١من املادة   

إضافة ) د(التنصيص على أن الطلب ينبغي أن يقدم من ضحية أو ضحايا؛        ) ج(؛  )ما يبدو، بأكرب قدر من التوافق     
 ؛"ظروف استثنائية " إال يف    بـيان أن تدابري احلماية املؤقتة ال تكون ضرورية         ) ه(إشـارة إىل توافـر املـوارد؛        

اإلشارة إىل  ) ز(؛  "أذى ال ميكن جربه   "بعبارة  " إمكانية وقوع ضرر ال ميكن جربه     "االستعاضـة عـن عبارة      ) و(
  من ٩، نسجاً على منوال الفقرة )"ضحايا(ضحية "وقد اقترحت استخدام صيغة     (يف صـيغة اجلمع     " الضـحايا "

مستنداً "إضافة إشارة إىل ضرورة أن يكون الطلب ) ح(؛ )هضة التعذيب من النظام الداخلي للجنة منا١٠٨املادة 
 ".إىل معلومات موثوق هبا

 اقتراحاً بإضافة هذه الفقرة، وذلك باستخدام صيغة متفق عليها مقتبسة من            ٢وتعكـس الفقرة اجلديدة      -٢٢
ل التمييز ضد املرأة، حىت يكون       من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكا        ٥ من املادة    ٢الفقرة  

 .واضحاً أن طلب اختاذ تدابري محاية مؤقتة ال يعين ضمناً اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن أسسه املوضوعية

 ٦املادة 

إال أن اإلجراءات   . رأى أحـد الوفـود أنه ينبغي إرسال البالغات غري املقبولة إىل الدولة الطرف املعنية               -٢٣
عدا اإلجراءات اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، تنص بوضوح على أن البالغات اليت توجه               القائمة،  

إىل عناية الدولة الطرف تقتصر على تلك البالغات اليت تستويف معايري حمددة تتعلق باملقبولية ينص عليها الصك ذو 
لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على ما         من االتفاقية الدولية ل    ١٤من املادة   ) أ(٦وتنص الفقرة   . الصلة
تقوم اللجنة، سراً، باسترعاء نظر الدولة الطرف املدعى انتهاكها ألي حكم من أحكام هذه االتفاقية إىل أية : "يلي

ا شـكوى أُبلغت إليها، إال أنه ال جيوز كشف هوية الفرد املعين أو مجاعات األفراد املعنية إال مبوافقته أو موافقته                   
 ".وال جيوز للجنة أن تقبل استالم أية رسائل مغفلة املصدر. الصرحية

 من االتفاقية الدولية ١٤من املادة ) أ(٦يعكس التعديل اقتراحاً بإضافة صيغة مقتبسة من الفقرة : ١الفقرة  -٢٤
 مبوافقته أو   البالغ إال ) مقدمي(للقضـاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تبني أنه ال جيوز كشف هوية مقدم               

البالغ يبدو أمراً ) مقدمي(ويف هذا الصدد، أود أن أشري إىل أن علم الدولة الطرف هبوية مقدم . مبوافقتهم الصرحية
لذلك، ينبغي أن يشكل التستر بصورة دائمة على هوية صاحب البالغ إجراًء . ضرورياً لتوفري سبيل انتصاف فعال
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ومن اخليارات األخرى أن ُيطلَب إىل مقدم البالغ أن         .  من النظام الداخلي   اسـتثنائياً، وميكن إسقاط هذه املسألة     
 .يعترض صراحة على كشف هويته، بدالً من أن ُيطلَب إليه إبداء موافقته الصرحية على كشف هويته

وفـيما يـتعلق باقتراح آخر بوضع مهلة زمنية تتخذ خالهلا اللجنة قرارها بشأن مقبولية البالغ وأسسه                  -٢٥
وضوعية، أود أن أشري إىل أن النظام الداخلي لبعض هيئات املعاهدات جييز هلذه اهليئات أن حتدد، خالل املرحلة                  امل

 تالفياً ألي تأخري "الـيت تسـبق النظر يف املقبولية، موعداً هنائياً لتقدمي معلومات وإيضاحات ومالحظات إضافية               
 من النظام الداخلي، واللجنة املعنية حبقوق ١٠٩ من املادة ٦انظر جلنة مناهضة التعذيب، الفقرة " (ال موجب لـه

 ٨٤ من املادة ٢ من النظام الداخلي، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، الفقرة ٨٦ من املادة ٢اإلنسان، الفقرة 
 احملدد، جيوز ويف احلاالت اليت ال تتقيد فيها الدولة الطرف أو مقدم الشكوى باملوعد النهائي). من النظام الداخلي

  من  ٧انظر الفقرة   " (على ضوء املعلومات املتاحة   "هليـئة املعـاهدة أن تـتخذ قراراً بالنظر يف مقبولية الشكوى             
 من النظام الداخلي للجنة القضاء ٩٢ من املادة ٦ من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب، والفقرة ١٠٩املادة 

 ).على التمييز العنصري

 يعكـس التعديل اقتراحاً بالتنصيص على أن الدول األطراف أيضاً تقدم إىل اللجنة آراءها               :٢الفقـرة    -٢٦
 .خبصوص املقبولية

 ٧املادة 

 ُوِضـعت املـادة برمتها بني قوسني معقوفني ألن بعض الوفود أشار إىل أن التسوية الودية للمنازعات                   -٢٧
يف هذا الصدد، أود أن أالحظ أن النظام الداخلي لبعض          و. ال جتـوز إال يف إطـار اإلجراء املتبع فيما بني الدول           

هيـئات املعاهدات يتضمن إشارات إىل التسوية الودية، ومن ذلك على سبيل املثال النظام الداخلي للجنة املعنية                 
 تباشر اللجنة عرض مساعيها احلميدة على الدولتني الطرفني املعنيتني بغية: "حبقوق اإلنسان الذي ينص على ما يلي

". التوصـل إىل حـل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا يف العهد                
 ).٧٩املادة (

التنصيص على أن اإلجراء ينبغي أن يهدف إىل ) أ: (تعكس التعديالت اقتراحات بالقيام مبا يلي: ١الفقرة  -٢٨
باَشَر إال        ) ب(؛  "يف غضون فترة زمنية معقولة    "التوصـل إىل تسوية      مىت وإذا  "التنصيص على أن اإلجراءات لن ُت

وكما أشري إىل ذلك يف إطار الفريق العامل، يبدو أن النص األويل " (رغبت األطراف املعنية يف تسوية املسألة ودياً  
التنصيص على أن   ) ج(؛  )يشـري ضـمناً إىل هذه الفكرة، حيث إن اللجنة تقتصر على عرض مساعيها احلميدة              

التنصيص على ) د(طـراف املعنية، وليس اللجنة، هي اليت حتدد مىت توصلت إىل االتفاق على تسوية ودية، أو                 األ
 .ختويل اللجنة بتقييم ما إذا كانت التسوية الودية متفقة مع أحكام العهد

هناء النظر يف بالغ إضافة صيغة ُتبني أنه ال جيوز إ) أ: (تعكس التعديالت اقتراحاً بالقيام مبا يلي: ٢الفقرة  -٢٩
 ".ُينهي النظر"بعبارة " يعترب مبثابة إهناء للنظر"االستعاضة عن عبارة ) ب(ما قبل التنفيذ التام لتسوية ودية، و

 اقتراحات ببيان أنه جيوز للجنة أن تضع حداً إلجراء التسوية الودية            ٤ و ٣تعكـس الفقرتان اجلديدتان      -٣٠
 ).٤الفقرة ( للجنة أن تعد تقريراً يبني شروط أي تسوية يتوصل إليها والتنصيص على أنه ينبغي) ٣الفقرة (



A/HRC/8/WG.4/2 
Page 19 

 ٨املادة 

 ".حبث البالغات: "يعكس التعديل اقتراحاً باستخدام العنوان التايل: العنوان -٣١

شطب ) ب(؛ ٣شطب اإلشارة إىل املادة ) أ: (تعكـس التعديالت اقتراحات بالقيام مبا يلي   : ١الفقـرة    -٣٢
 من الربوتوكول   ٧ من املادة    ١إضافة صيغة ُمقتبسة من الفقرة      ) ج(؛  "من جانب األطراف املعنية   "اإلشـارة إىل    

 ؛ "شريطة إحالة هذه املعلومات إىل األطراف املعنية      "االختـياري التفاقـية القضـاء عـلى التميـيز ضد املرأة             
 .التنصيص على أن اللجنة ال تنظر يف بالغ إال بعد اإلعالن عن مقبوليته) د(

أعاله، جيدر باإلشارة إىل أن املمارسة املعهودة يف إطار هيئات ) ج(وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية       -٣٣
املعاهدات تقضي بإحالة كافة املعلومات املقدمة يف سياق بالغ حمدد أو اليت تطلبها هيئة املعاهدة إىل كال الطرفني       

 ١م الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري، والفقرة  من النظا٩٤ من املادة ١انظر على سبيل املثال الفقرة (
 ). من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب١١٠من املادة 

وتعكس التعديالت  .  بني قوسني معقوفني ألن بعض الوفود طلب حذف هذه الفقرة          ٣ُوِضـعت الفقرة     -٣٤
االستعاضة عن عبارة ) ب(؛ "ميكن للجنة"بعبارة " جنةتويل الل"االستعاضة عن عبارة ) أ: (اقتراحات بالقيام مبا يلي

واهليئات اليت  "االستعاضة عن عبارة    ) ج(؛  "للعمل ذي الصلة الذي تضطلع به     "بعبارة  " للقـرارات والتوصيات  "
 ".وينبغي أن تستشري، حسب االقتضاء"بعبارة " تنتمي إىل

القتراحات املقدمة وإىل استخدام الصيغة اليت      لقد سعيت، عند تنقيح النص، إىل إبراز خمتلف ا        : ٤الفقرة   -٣٥
: وتعكس التعديالت، على وجه اخلصوص، اقتراحات بالقيام مبا يلي. حظيت، على ما يبدو، بأكرب قدر من التوافق

 أو اإلشارة إىل االلتزام    " احترام، ومحاية وإنفاذ  "اإلشـارة إىل التصنيف الثالثي الذي تندرج فيه االلتزامات ب             ) أ(
عند وحسب  "إضافة عبارة   ) ج(؛  "تتناول"بلفظة  " تقيِّم"االستعاضة عن لفظة    ) ب(؛  "ضـمان "أو  " إعمـال "ب    

اإلشارة إىل اهلامش    ) ه(اخلطوات املتخذة؛   " كفاية"أو  /و" فعالية"أو  /و" ال معقولية "اإلشارة إىل   ) د(؛  "االقتضاء
 .ل ملواردهاللسلطة التقديرية للدول يف حتديد االستخدام األمث) الواسع(

  مكررا٨ًاملادة 

 ٨ من املادة ٦-٥، وهكذا أُدرجت الفقرتان ٨متاشياً مع اقتراح تقدمت به وفود عدة، قمُت بتقدمي املادة  -٣٦
وهذا من شأنه أن حيقق تناسقاً يف النص، ". متابعة تنفيذ آراء اللجنة" مكرراً املعنونة ٨يف مادة جديدة، وهي املادة 

 ".متابعة إجراء التحري"أيضاً تتناول  ١١ذلك أن املادة 

تعكس التعديالت اقتراحات حظيت بتوافق عام من جانب        ):  السابقة ٨ من املادة    ٥الفقرة   (١الفقـرة    -٣٧
 .الوفود

يعكس التعديل اقتراحاً بتمديد املهلة الزمنية املشار إليها يف         ):  السابقة ٨ من املادة    ٦الفقرة   (٢الفقـرة    -٣٨
 .هذه الفقرة
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 ٩ادة امل

وينص كل من العهد الدويل . ُوِضـعت هـذه املادة بني قوسني معقوفني ألن بعض الوفود اقترح حذفها    -٣٩
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة 

 املهاجرين وأفراد أسرهم على إجراءات متبعة فيما بني         التعذيـب واالتفاقـية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        
ويطلب املشروع احلايل   . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١إال أن هذه اإلجراءات لـم تستخدم إطالقاً منذ         . الدول

إىل الـدول أن تقـبل بالعمل هبذا اإلجراء، مبا ميكِّن الدول اليت ترغب يف إخضاع نفسها هلذا اإلجراء من القيام                     
 .ذلك، مع احترام آراء تلك الدول اليت قد ال ترغب يف ذلكب

 ١١ و١٠املادتان 

 .ُوِضع نص املادتني بني قوسني معقوفني ألن بعض الوفود طلب حذفهما -٤٠

ُوضع نص هذه الفقرة بني قوسني معقوفني استجابة ملا أعرب عنه بعض الوفود             : ١٠ من املادة    ١الفقرة   -٤١
وجيدر باإلشارة إىل أن هذه الصيغة مماثلة لتلك الواردة يف ". نتهاكات جسيمة أو منتظمةا"من انشغال إزاء عبارة  

 . من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٨ من املادة ١الفقرة 

 ".١٥صوص عليه يف املادة املن: "يعكس التعديل اقتراحاً بإضافة العبارات التالية: ١٠ من املادة ٦الفقرة  -٤٢

  مكررا١١ًاملادة 

) اختصاص اللجنة بشأن إجراء التحري     (٢٠متاشياً مع اقتراح تقدم به عدد من املندوبني، قُدِّمت املادة            -٤٣
 . مكرراً كي يتضح أن إجراء التحري هو إجراء اختياري١١واقُترح إدراجها كمادة 

 ١٢املادة 

 .قتراحات حظيت، على ما يبدو، بتوافق عامتعكس التعديالت عدداً من اال -٤٤

 ١٣املادة 

خـالل الـدورة الرابعة للفريق العامل، تراوحت الدفوع املقدمة من املندوبني بني مؤيد ومعارض لدمج             -٤٥
 . وأنا أقترح اإلبقاء عليهما منفصلتني ألنين أعتقد أن كل مادة تتناول مسائل موضوعية خمتلفة. ١٤ و١٣املادتني 

بيان أنه ينبغي للدول األطراف أن توافق على    ) أ: (تعكس التعديالت اقتراحات بالقيام مبا يلي     : ١قرة  الف -٤٦
بيان أن هذه املعلومات ميكن أن ترسل إىل  ) ب(إحالة أية معلومات تدل على وجود حاجة إىل املساعدة الدولية؛           

 ".املساعدة"بعد لفظة " املالية"إضافة لفظة ) ج(دول أطراف أخرى؛ 

حذف عبارات ) ب(إضافة إشارة إىل الدول؛ و) أ: (تعكس التعديالت اقتراحات بالقيام مبا يلي: ٢الفقرة  -٤٧
 ".كل واحدة يف جمال اختصاصها"
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 ١٤املادة 

اليت ترد بعد لفظة " اخلاص"استجابة القتراح تقدمت به وفود عدة، قمت حبذف لفظة : ١العنوان والفقرة  -٤٨
 ".صندوق استئماين" من ذلك اإلشارة إىل وأقترح بدالً". صندوق"

وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة     : "ويعكس التعديل اآلخر اقتراحاً باستخدام الصيغة التالية      : ١الفقرة   -٤٩
 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، بدالً        ٢٦، على حنو ما تنص عليه املادة        "يف اجلمعية العامة  

 ".بقرار من اجلمعية العامة"ات التالية من العبار

وبالتايل، . أقترح، استناداً إىل ما ُسجِّل من تدخالت بشأن متويل الصندوق، حذف هذه الفقرة: ٢الفقرة  -٥٠
 وبالتايل ُيتَرك األمر للقواعد واألنظمة املاليـة العامة التابعة        ". تربعات"و" خـاص "ُتمحـى كـل إشـارة إىل        

 .لألمم املتحدة

 ١٥ادة امل

 من  ٢٤أُدرج يف املشروع املنقح اقتراح تقدم به أحد الوفود جبعل صيغة هذه املادة أكثر توافقاً مع املادة                   -٥١
 .اتفاقية مناهضة التعذيب

 ١٦املادة 

 ؛ "ُتَشجَُّع"بلفظة  " تتعهد"االستعاضة عن لفظة    ) أ: (تعكـس الـتعديالت اقـتراحات بالقـيام مبا يلي          -٥٢
وفيما يتعلـق باالقتـراح األخري، أود أن أشري إىل     ". وسائـل يسهل الوصـول إليها   "بارة  مزيد توضيح ع  ) ب(

ومثلما أُشري إىل ذلك خالل مناقشات الفريق       . أن هذه الصيغة تكرسها اللغة املستخدمة يف جمال حقوق اإلنسان         
 واألشخاص الذين يعانون من      املكفوفني -العامل، تتخذ هذه الوسائل أشكاالً تسهل قراءهتا للمكفوفني، والصم          

ومن هذه الوسائل على سبيل املثال طريقة بريل، والوسائل السمعية، والنصوص اإللكترونية، والبنط (إعاقة بصرية 
وإذا اعترب الفريق العامل أن هنالك حاجة إىل مزيد التوضيح،          ). الكبري والرسوم البيانية اليت تعتمد حاسة اللمس      

واقترح ". لألشخاص ذوي اإلعاقة ممن يتعذر عليهم قراءة النصوص املطبوعة املألوفة         "الية  فـإنين أقترح الصيغة الت    
 .برمتها، ولذلك وضعت هذه العبارة بني قوسني معقوفني" وسائل يسهل الوصول إليها"وفد آخر حذف عبارة 

 ١٧املادة 

قترح أحد املندوبني نصاً جديداً وعالوة على ذلك، ا. قدمت اقتراحات باإلبقاء على هذه املادة أو حبذفها -٥٣
 .مفاده أنه ينبغي للدول األطراف أن تعتمد النظام الداخلي للجنة خالل املؤمتر األول للدول األطراف

 ١٨املادة 

 .لـم ترد أية تعليقات بشأن مشروع هذه املادة -٥٤
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 ١٩املادة 

أو االنضمام الالزمة لبدء نفاذ     يعكـس الـتعديل اقتراحاً بالرفع من عدد صكوك التصديق           : ١الفقـرة    -٥٥
 .الربوتوكول االختياري

 ".تصّدق"بعد لفظة " أو تنضم إليه"يعكس التعديل اقتراحاً بإضافة عبارات : ٢الفقرة  -٥٦

 ٢٠املادة 

 . مكررا١١ًقُدِّمت هذه الفقرة لتصبح املادة  -٥٧

 ٢١املادة 

ود بأن أي قرار هنائي بشأن مسألة التحفظات        ودفع بعض الوف  . أُبقيـت هذه املادة بني قوسني معقوفني       -٥٨
 .٢سيظل مرتبطاً بالقرار الذي سُيتخذ بشأن نطاق الربوتوكول املقترح مبوجب املادة 

 ٢٢املادة 

 .لـم ترد أية تعليقات بشأن مشروع هذه املادة -٥٩

 ٢٣املادة 

داً عديدة طلبت حذفها، فإنين أقترح مبا أن كافة الوفود لـم تبد رغبة يف اإلبقاء على هذه املادة وأنّ وفو -٦٠
 .حذف هذه املادة

 ٢٤املادة 

 .ولذلك، أُدرج هذا االقتراح يف النص". ٩"بعد " ١١ و١٠و"يعكس التعديل اقتراحاً بإضافة : ٢الفقرة  -٦١

 ٢٦ و٢٥املادتان 

 .لـم ترد أية تعليقات على هاتني املادتني -٦٢

- - - - - 

 


