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 املقررة إىل أعضاء الفريق العامـل املفتوح       -رسـالة من الرئيسة     
 لعهد الدويل اخلاص   لالعضـوية املعـين بوضع بروتوكول اختياري        

 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

 صياغة  هبدفأن ميدِّد لفترة سنتني والية الفريق العامل         ١/٣ اإلنسان يف قراره     كما تتذكرون، قرر جملس حقوق     -١
ولتسهيل هذه املهمة، طلب اجمللس  .لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      لبـروتوكول اختياري    

ويف هذا الصدد،  . للمفاوضاتاًتخدم أساس للربوتوكول االختياري لكي يس أوالًإىل رئيسة الفريق العامل أن تعد مشروعاً      
حدد اجمللس أن املشروع ينبغي أن يتضمن مشاريع األحكام املتصلة مبختلف الُنهج الرئيسية اليت أُمجلت يف الورقة التحليلية                  

  .املوأن يراعي مجيع وجهات النظر املعّبر عنها خالل دورات الفريق الع) E/CN.4/2006/WG.23/2(لرئيسة اليت قدمتها ا

واستجابة هلذا الطلب، قمت بإعداد النص الوارد يف املرفق األول هلذه الرسالة لعرضه عليكم يف الدورة                 -٢
 .الرابعة للفريق العامل املفتوح العضوية

وخالل إعدادي للنص، قمت بدراسة متأنية لوجهات النظر واملقترحات املعرب عنها يف الدورات الثالث               -٣
 يف حكم    الرئيسية ويف بعض احلاالت اليت كان من املتعذر فيها إيراد مجيع وجهات النظر            .لاألوىل للفـريق العام   

وكان هديف الرئيسي هو عرض تلك اآلراء        .نص بني قوسني معقوفني   يف  واحـد، أقـترح خـيارات خمتلفة ترد         
 .ةواملقترحات بأمانة لتزويد الفريق العامل بأساس يفيده بقدر اإلمكان يف مفاوضاته القادم

 من معاهدات األمم املتحدة حلقوق      مقتبسة عليها    متفقاً ، صيغاً بقدر املستطاع واسـتخدمت يف هـذا املسعى،        -٤
 وفقاً( يف االعتبار احلاجة إىل كفالة االنسجام واالتساق مع املنظومة احلالية للقانون اإلنساين الدويل               ضـعاً ااإلنسـان، و  

ومن مث، يستند النص املقترح  ).، واستجابة لطلب الوفود   ٤١/١٢٠معية العامة   للمبادئ التوجيهية اليت ينص عليها قرار اجل      
 بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق     ني امللحق ني االختياري لنيإىل اإلجراءات احلالية لتقدمي البالغات والرسائل مبوجب الربوتوكو       

 عن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ فضالًاملدنية والسياسية؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ و
االتفاقـية الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                  

. همالعقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهيـنة؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر                  
  .باتفاقية فيينا لقانون املعاهداتعلى حنو مستمر  واسترشدت أيضاً

وطلبـت رأي عدد من خرباء حقوق اإلنسان، من مجيع املناطق وممن هلم خربة هبيئات معاهدات األمم املتحدة                   -٥
شروع أويل، وذلك   مبة  وإجراءاهتا اخلاصة وباآلليات اإلقليمية واملنازعات على الصعيد الوطين، بشأن جوانب فنية ذات صل            

وكانت االقتراحات والتعليقات . ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١سبتمرب إىل / أيلول٢٩خالل اجتماع ُعقد يف لشبونة من      
  اليت كنت أبذهلا إلعداد مشروع أول للربوتوكول االختياري يكون سليماًقيِّمة جداً للجهوداملـدىل هبا يف هذا االجتماع   

 دعمال حلقوق اإلنسان على  الساميةعن امتناين الكبري ملفوضية األمم املتحدةأيضاً وإين أعرب  .القانونية من الناحية ومتسقاً
  .يل الذي مل تفتأ تقدمه

الذي يقوم عليه النص املقترح كما      املنطقي  وتبّين املذكرة التفسريية الواردة يف املرفق الثاين هلذه الرسالة األساس            -٦
ولتسهيل اجلانب   . خمتلف االقتراحات الرئيسية اليت قُّدمت خالل مناقشاتنا       ملراعاةيت إىل اتباعه    توضح األسلوب الذي سع   



A/HRC/6/WG.4/2 
Page 3 

املـرجعي، أشـرت إىل الدورة اليت قُدِّمت فيها املقترحات واالقتراحات كما وردت يف تقارير الدورات الثالث للفريق                  
حات واالقتراحات اليت قدمتها الوفود يف الدورات السابقة مواقف       وبالطبع، ال متثل املقتر    ).الثالثةو الثانية   رتانالدو(العامل  
 ُتعرض لزيادة حبثها، كما أن املواقف بشأن مسائل         ففي العديد من احلاالت، قُّدمت االقتراحات باعتبارها أفكاراً        .جامدة

قتراحات الرئيسية يف هذا لكين آمل أن تتيح حماوليت الرامية إىل إيراد تلك األفكار واال  .معيـنة قـد تطـورت مع الوقت       
 مفيدين للمرحلة املقبلة من عملنا عندما نشرع يف املفاوضات بشأن الصك اجلديد حلقوق               ومـرجعاً  املشـروع أساسـاً   

  .اإلنسان

، ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٧ إىل   ١٦وإين أتطلـع لاللـتقاء بالزمالء يف الدورة الرابعة للفريق العامل، يف الفترة من                -٧
وأملي أن تتيح    . واجملموعات اإلقليمية قبل هذا املوعد     املهتمة غري الرمسية اليت قد جترى مع مجيع الوفود          وخالل املشاورات 

  .كبريلنا هذه املناسبات إحراز تقدم 

 كاتارينا دو ألبوكريكيه   : )توقيع(     

  بوضع املقررة للفريق العامـل املفتوح العضوية املعين        -الرئيسة          
 لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     لوتوكول اختياري   بـر         
 واالجتماعية والثقافية        
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 املرفقات

 األولاملرفق 

 مشروع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل 
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ،إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول

 ق األمـم املـتحدة يؤكـد من جديد اإلميان حبقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة          أن ميـثا   إذ تالحـظ   
 اإلنسان وقدره، 

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

 أي نوع،

 إىل أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص             إذ تشـري  و 
 بـاحلقوق املدنـية والسياسية يسلّمان بأن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل يف أن يكون البشر أحراراً                 

 املدنية والثقافية   هفاقة هو سبيل هتيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع حبقوق          ومـتحررين مـن اخلوف وال     
 واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،

 إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان أكد من جديد، يف إعالن وبرنامج عمل فيينا، أن                وإذ تشـري أيضاً    
 لتجزئة ومترابطة ومتشابكة، حقوق اإلنسان مجيعها هي حقوق عاملية وغري قابلة ل

 إلدراك مقاصد العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          مـن املناسب، تعزيزاً    إذ تـرى  و 
 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية     ولتنفيذ أحكامه، متكنيُ  ) `العهد`املشـار إليه فيما يلي باسم       (والثقافـية   
  ألحكام هذا الربوتوكول بتلقي البالغات     ، من القيام وفقاً   )`اللجنة`باسم  املشـار إلـيها فيما يلي       (والثقافـية   
  املتعلقة بانتهاك أي حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد والنظر فيها،والرسائل

  :على ما يليقد اتفقت  

 ١املادة 
 اختصاص اللجنة

 صاص اللجنة يف تلقي البالغات     يف هذا الربوتوكول، باخت    تعترف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفاً        
  . ملا تنص عليه أحكام هذا الربوتوكول والنظر فيها وإجراء التحريات وفقاًوالرسائل

 



A/HRC/6/WG.4/2 
Page 5 

 ٢املادة 
 البالغات الفردية

فراد خاضعني لوالية دولة مجاعات من األ أفراد أو ،أو نيابة عن، م البالغات من ِقبلجيوز أن ُتقّد ]-١[ 
] اجلزأين الثاين والثالث من   [نتهاك تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق احملددة يف          عون أهنم ضحايا ا   طـرف ويدّ  

 .وحيثما يقدم بالغ نيابة عن أفراد أو مجاعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم .العهد

جيوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا الربوتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه، أن تعلن                -٢[ 
واملواد ) ١(٢حكام الواردة يف املادة األ باختصاص اللجنة بالنظر يف البالغات الفردية مبوجب بعض         أهنا ال تعترف  

 .]. من العهد١٥ إىل ٦من 

 ٣املادة 
 البالغات اجلماعية

 الدولية   ذات الصبغة  تعـترف الدول األطراف يف هذا الربوتوكول حبق املنظمات غري احلكومية           -١ 
جمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف تقدمي بالغات تدعي فيها أن دولة            ذات املركز االستشاري لدى ا    

 .رض غري ُم من احلقوق املنصوص عليها يف العهد تطبيقاً تطبق حقاًطرفاً

 وقت التصديق على هذا الربوتوكول أو االنضمام إليه، أو يف أي    ،دولة طرف أيضاً  ألي  جيـوز    -٢ 
 وهلاواليتها وخاضعة ل هلا صفة التمثيلتعترف حبق أي منظمة غري حكومية وطنية         أن ُتعلن أهنا     ،وقـت بعد ذلك   

  .تقدمي بالغات مجاعية ضدهايف  املسائل اليت يتناوهلا العهد، يفكفاءة معينة 

 ٤املادة 
 املقبولية

د ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة ق                   -١ 
 بدرجة غري معقولة، أو      طويالً  االنتصاف هذه أمداً   سبلوال تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق         .اسـُتنفدت 

  . فعاالًكان من غري احملتمل أن حيقق انتصافاً

  :يف احلاالت التاليةتعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ  -٢ 

نتصاف احمللية، باستثناء احلاالت اليت يربهن  االسبلمىت مل ُيقدم يف غضون ستة أشهر بعد استنفاد  )أ( 
 فيها مقدم البالغ على تعذر تقدمي البالغ قبل انقضاء هذا األجل؛

مـىت كانـت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة للدولة                 )ب( 
 ؛عد تاريخ بدء النفاذ للعهد بالطرف املعنية، إال إذا أمكن تبيان أن الوقائع تشكل انتهاكاً
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مـىت كانت املسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، حمل دراسة                   )ج( 
 مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛

 غري متفق مع أحكام العهد؛ مىت كان )د( 

  مدعم برباهني كافية؛ أساس واضح أو كان غري غري مستند إىلمىت كان )ه ( 

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

 . غري مكتوب أومىت كان غُفْالً )ز( 

 ٥املادة 
 التدابري املؤقتة

مؤقتة، محاية  جيـوز للجنة يف أي وقت بعد تلقي البالغ أن تطلب إىل الدولة الطرف املعنية اختاذ تدابري                   
وقوع ضرر ال ميكن جربه على ضحية االنتهاك املدعى، عندما يكون احتمال            حسـب االقتضاء، لتاليف إمكانية      

 . إىل براهني كافيةوقوع هذا الضرر مستنداً

 ٦املادة 
 تقدمي البالغ

مـا مل تعتـرب اللجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع إىل الدولة الطرف املعنية، تتوخى اللجنة                  -١ 
  .ب هذا الربوتوكول على الدولة الطرف املعنيةالسرية يف عرض أي بالغ يقدم إليها مبوج

تقـدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، تفسريات أو بيانات مكتوبة توضح فيها                  -٢
  .املسألة وتوضح سبل االنتصاف، اليت رمبا تكون الدولة الطرف قد وفرهتا، إن وجدت مثل تلك السبل

 ٧املادة 
 التسوية الودية

تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية هبدف التوصل إىل تسوية ودية للمسألة على  -١ 
  .أساس احترام االلتزامات اليت ينص عليها العهد

 .يعترب كل اتفاق بشأن تسوية ودية مبثابة إهناء للنظر يف البالغ مبوجب هذا الربوتوكول -٢ 
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 ٨املادة 
 النظر يف األسس املوضوعية

 من هذا الربوتوكول يف ضوء مجيع       ٣ و ٢تنظر اللجنة يف البالغات اليت تتلقاها مبوجب املادتني          -١ 
  .املعلومات اليت تتاح هلا من جانب األطراف املعنية

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

االعتبار الواجب للقرارات    هذا الربوتوكول، تويل اللجنة   عند النظر يف البالغات املقدمة مبوجب        -٣ 
والتوصـيات ذات الصلة باملوضوع الصادرة عن آليات األمم املتحدة األخرى واهليئات اليت تنتمي إىل منظومات                

 .حقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي

 من العهد، ُتقّيم    ٢دة   من املا  ١لدى حبث البالغات مبوجب هذا الربوتوكول فيما يتعلق بالفقرة           -٤ 
اللجنة معقولية اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف، بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، لضمان التمتع الفعلي                

  .التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة

املوضوعية إىل األطراف املعنية مشفوعة بإحالة آرائها بشأن أسسه  بعد حبث البالغ، تقوم اللجنة  -٥ 
  . االنتصاف، إن وجدتسبلبتوصياهتا بشأن 

 االنتصاف، إن وجدت، سبلتويل الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة وتوصياهتا بشأن       -٦ 
وء آراء  يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ض مكتوباًوتقـدم إىل اللجنة، خالل ستة أشهر، رداً     

  .اللجنة وتوصياهتا

جيـوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري تكون الدولة                 -٧ 
، يف  الطـرف قـد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة وتوصياهتا، إن وجدت، مبا يف ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسباً                 

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

 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 
اماهتا مبوجب  باختصـاص اللجنة يف تلقي وحبث رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتز                 

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 التاليةهذه املادة وفقاًوجيري تناول الرسائل الواردة مبوجب  .اإلعالن
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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          

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

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

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    سبلجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل            ال تتناول الل   )ج( 
وال تسري هذه القاعدة إذا      . طبقاً ملبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموماً       ،قد استخدمت واستنفدت يف املسألة    

 نصاف فعال؛إن يؤدي إىل  االنتصاف قد طال أمده بصورة غري معقولة أو كان من غري املرجح أسبلكان 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؛

 سائل املقدمة مبوجب هذه املادة؛تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها الر )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(عنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية يكون للدولتني الطرفني امل )ز( 
 ؛أو كتابةً/لتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقدما بيانات شفوياً وتكونا ممثَّ

من هذه  ) ب(تقدم اللجنة، بالسرعة املطلوبة، بعد تاريخ تلقي اإلخطار مبوجب الفقرة الفرعية             )ح( 
  : على النحو التايلالفقرة تقريراً

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؛

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

وللجنة أيضاً أن ترسل إىل الدولتني الطرفني املعنيتني         .الشفوية اليت تقدمت هبا الدولتان الطرفان املعنيتان      
  .لقائمة بينهمافقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية ا

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

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

 .اً جديداًاإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالن

 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

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

لة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك      جيوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدو       و .االسـتعجال إىل اللجـنة    
  .ومبوافقتها

  .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

تقـوم الدولـة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات اليت                 -٥
  .أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة

، جيوز للجنة أن تقرر بعد      ٢ للفقرة   بعد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍّ ُيجرى وفقاً         -٦ 
  .لطرف املعنية إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف تقريرها السنويإجراء مشاورات مع الدولة ا

 ١١املادة 
 متابعة إجراء التحري

 و١٦جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف تقريرها املقدم مبوجب املادتني         -١ 
  . من هذا الربوتوكول١٠ من العهد تفاصيل أي تدابري متخذة استجابة لتحر أجري مبوجب املادة ١٧

، ١٠ من املادة    ٥جيوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر املشار إليها يف الفقرة               -٢ 
  .أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة لذلك التحري



A/HRC/6/WG.4/2 
Page 10 

 

 ١٢املادة 
 تدابري احلماية

املناسبة لكفالة عدم تعرض األفراد الذين خيضعون لواليتها لسوء         تـتخذ الدولة الطرف مجيع اخلطوات        
  . هبذا الربوتوكولاملعاملة أو التخويف نتيجة التصاهلم باللجنة عمالً

 ١٣املادة 
 املساعدة والتعاون الدوليان

ها من ، إىل الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها وغريحتيل اللجنة، حسبما تراه مالئماً 
 املختصة آراءها أو توصياهتا بشأن البالغات والتحريات اليت تدل على وجود حاجة إىل املشورة أو املساعدة                 اهليئات

 أن وللجنة أيضاً . بشأن هذه اآلراء أو التوصيات، إن وجدت،التقنية، مصحوبة مبالحظات الدولة الطرف واقتراحاهتا
مبوجب هذا الربوتوكول واليت ميكن أن        عن البالغات اليت تنظر فيها     توجـه نظـر هذه اهليئات إىل أي مسألة تنشأ         

، كل واحدة يف جمال اختصاصها، يف التوصل إىل قرار بشأن استصواب اختاذ تدابري دولية من                 تلك اهليئات  تسـاعد 
 .شأهنا أن تسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم يف تنفيذ احلقوق املعترف هبا يف العهد

 ١٤ادة امل
 الصندوق اخلاص

 االنتصاف يف إطار أي من اإلجراءات اليت ينص عليها          سبل لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن      دعماً  -١ 
هـذا الربوتوكول، وخدمة ملصلحة ضحايا انتهاكات العهد، ُينشأ صندوق خاص بقرار من اجلمعية العامة، ُيدار                

تقدمي مساعدة اقتصادية، عند اللزوم، إىل الدول األطراف اليت تفتقر  لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة، لوفقاً
 .  انتصاف فعالةسبلإىل الوسائل املالية لتنفيذ 

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

 ١٥املادة 
 التقرير السنوي

  . لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكولتدرج اللجنة يف تقريرها السنوي موجزاً 

 ١٦املادة 
  واإلعالمالنشر

 وتيسري احلصول   وبنشرمهاتـتعهد كل دولة طرف بالتعريف على نطاق واسع بالعهد وهبذا الربوتوكول              
 اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن املسائل املتعلقة بالدولة الطرف، وبأن تقوم بذلك            عـلى املعلومات بشأن آراء    

  .باستخدام وسائل يسهل الوصول إليها
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 ١٧املادة 
 النظام الداخلي

  .تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي تتبعه لدى ممارسة املهام املسندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول 

 ١٨املادة 
 يق واالنضمامالتوقيع والتصد

  .يفتح باب توقيع هذا الربوتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليه -١ 

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

 .ول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليهيفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوك -٣ 

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

 ١٩املادة 
 بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر                -١ 
  .لدى األمني العام لألمم املتحدة

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

 ٢٠املادة 
 اختصاص اللجنة بشأن إجراء التحري

 ق عليه أو االنضمام إليه، أن تعلن أهنا        جيـوز للدولـة الطرف، وقت توقيع هذا الربوتوكول أو التصدي           -١ 
 .١١ و١٠ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادتني 

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

 ٢١املادة 
 التحفظات

 .]فظات على هذا الربوتوكولال يسمح بأي حت[
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 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         .ؤمتر للدول األطراف بغرض النظر يف االقتراح والتصويت عليه        عقـد م  
وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف       .مؤمتـر مـن هـذا القبيل، يعقد األمني العام املؤمتر حتت رعاية األمم املتحدة              

  .عامة لألمم املتحدة للموافقة عليهاحلاضرة واملصوتة يف املؤمتر يقدم إىل اجلمعية ال

تصـبح الـتعديالت نافذة عندما توافق عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتقبلها أغلبية ثلثي الدول                 -٢ 
  .األطراف يف هذا الربوتوكول وفقاً لإلجراءات الدستورية لكل منها

ف اليت قبلتها، وتظل الدول األطراف      عـندما تصبح التعديالت نافذة فإهنا تكون ملزمة للدول األطرا          -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
 .مبوجب هذا الربوتوكول إىل هيئة أخرى، دون استثناء أية إمكانيةاالختصاصات املسندة إىل اللجنة 

 ٢٤املادة 
 النقض

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

خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أية رسالة أو بالغ مقدمني مبقتضى املواد               ال   -٢ 
  . قبل تاريخ نفاذ النقض٩ و٣ و٢

 ٢٥املادة 
 اإلخطارات الواردة من األمني العام

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

 نضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛الالتوقيعات والتصديقات وا )أ( 
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 ؛٢٢تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل مبوجب املادة  )ب( 

 .٢٤أي نقض مبوجب املادة  )ج( 

 ٢٦املادة 
 اللغات الرمسية

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

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

 يةمذكرة تفسري
 الديباجة

وكأساس ملناقشاتنا، اقترح صيغة مقتبسة من       .ال يـزال الفريق العامل مل يناقش نص مشروع الديباجة          -١
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول        األول  ديـباجيت الـربوتوكول االختياري      

 ذكر خمتلف الصكوك املشار إليها يرد حسب        معضد املرأة،   االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        
وتشري الفقرتان األوليان إىل ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ونصهما            . التسلسـل الـزمين   
ل  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مع إغفاتني منمقتبس من أول فقر   

وتؤكد الفقرتان الثالثة والرابعة عدم قابلية مجيع        . إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق       بالـتحديد اإلشـارة   
حقـوق اإلنسـان للتجزئة وترابطها وتشابكها، مع التذكري بديباجيت العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية               

ديباجة اً  كون تام يكاد  ي على حنو وتورد الفقرة اخلامسة     .وإعالن وبرنامج عمل فيينا    )أ(واالجتماعـية والثقافـية   
 امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وذلك زيادة يف التأكيد على  األولالربوتوكول االختياري

ة تضمني بصيغة أكثر تعميماً مراعاة إلمكاني" الرسائل املقدمة من األفراد"ذكر وقد استعضت عن  .تكامل العهدين
 .  لتقدمي البالغات اجلماعيةالربوتوكول االختياري إجراًء

 )اختصاص تلقي البالغات (١املادة 

 امللحق بالعهد الدويل األول من الربوتوكول االختياري مقتبسةعليها اً  صيغة متفق١يتضمن مشروع املادة  -٢
. اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومن الربوتوكول االختياري التف

 امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       األولالواردة يف الربوتوكول االختياري     احلالية  الصيغة  بومقارنـة   
 ١والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يتضمن مشروع املادة               

ـ  وفقاً ملا تنص عليه    : " هو وحيدد اختصاص اللجنة يف شرط نصه     " إجراء التحريات "افة إشارة إىل اختصاص     إض
 ".أحكام هذا الربوتوكول

 )البالغات الفردية (٢املادة 

مـن أجل إيراد خمتلف اآلراء واملقترحات املتعلقة باحلقوق اليت ينبغي أن يشملها إجراء تقدمي البالغات،                 -٣
 :وميثل النص املقترح الُنُهج التالية . بديلةأقترح نصوصاً

 ؛) أي حق من احلقوق اليت ينص عليها العهدبشأنإتاحة تقدمي البالغات " (الشامل"النهج  )أ( 

                                                      

بأن ) ٦-د (٥٤٣ بني ديباجيت العهدين، وفقاً لطلب اجلمعية العامة الوارد يف قرارها            يكون تاماً مثة متاثل يكاد     )أ(
 ".املنشودالتأكيد على وحدة اهلدف "يصاغ العهدان حبيث يتضمنان أكرب عدد ممكن من األحكام املتماثلة هبدف 
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 ؛)قصر اإلجراء على اجلزأين الثاين والثالث من العهد" (احملدد"النهج  )ب( 

 للدولة الطرف أن تستثين من تطبيق إجراء        يتيح ("االستبعاد االنتقائي " أو هنج    "التحفظي"النهج   )ج( 
  ).١٥ إىل ٦ من العهد ويف مواده من ٢ من املادة ١تقدمي البالغات حكماً واحداً أو عدة أحكام واردة يف الفقرة 

 يفضلون هنجاً شامالً ن متثيل موقف أغلبية املندوبني يف الفريق العامل الذي٢ من املادة ١توخى من الفقرة ُي -٤
ووفقاً . )ب( للنهج املتبع يف اإلجراءات احلالية لتقدمي البالغات مبوجب معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمماثالً

 من الربوتوكول االختياري    ٢للمقترحات اليت قدمها املندوبون، ترد يف النص صيغة متفق عليها مقتبسة من املادة              
جيوز أن تقدم الرسائل من ِقبل، أو نيابة        " اليت تنص على أنه      التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،       

من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز        ) ١(١٤انظر أيضاً املادة    " (عـن، أفراد أو جمموعات أفراد     
 عبارة ، مع االستعاضة عن) من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٢العنصري، واملادة 

الداخلني "بعبارة  ) الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         " (خاضعني لوالية "
وكما هو . )ج()الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية " (يف واليـة  

لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ويف الربوتوكول االختياري          احلال يف الربوتوكول االختياري التفاقية ا     
حيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد " أنه ١التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يرد يف اجلملة الثانية من الفقرة          

 من الربوتوكول ٢دة ، مع إغفال الشطر الثاين من اجلملة كما يرد يف املا"أو جمموعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم
إال إذا استطاع كاتب الرسالة أن يربر تصرفه        ("االختـياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           

 من الربوتوكول االختياري    ٢، وهو شطر أُغفل أيضاً يف املادة        ")نـيابة عـنهم دون احلصول على تلك املوافقة        
 .التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 نص بني قوسني معقوفني من ٢ من املادة ١رض على الفريق العامل، يرد يف الفقرة ومراعاة ملقترح آخر ُع -٥
شـأنه أن َيقُصـر نطـاق اإلجراء على احلقوق املنصوص عليها يف اجلزأين الثاين والثالث من العهد، مما يستثين                    

 هو احتمال تقدمي بالغات ١دول فيما يتصل باملادة ويبدو أن أهم ما يقلق ال. )د(١البالغات املقدمة مبوجب املادة 
وأشار بعض املندوبني يف هذا الصدد إىل أن املادة املماثلة يف العهد الدويل              .ذات صلة مبطالبات حبق تقرير املصري     

ذي اخلـاص باحلقوق املدنية السياسية ختضع بالفعل إلجراء البالغات الفردية وإىل أن االجتهاد القانوين الراسخ ال      
عدم جواز قبول النظر يف االدعاءات املتعلقة       " يتمثل يف    ١تتـبعه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتصل باملادة          

 انظر مثالً القرار املتعلق بعدم مقبولية البالغ رقم        " (بـتقرير املصـري املقدمـة مبوجـب الربوتوكول االختياري         
                                                      

 ، واألرجنتني ، وأذربيجان ، هي إثيوبيا  "الشامل"الـدول واجملموعات اإلقليمية اليت أعربت عن تأييدها للنهج           )ب(
 وفرتويال  ، وسويسرا ، والسنغال ، وجنوب أفريقيا  ، وبلجيكا ، والربتغال ، والربازيل ، وإيطاليا ، وإيران ، وأنغوال ، وإكوادور ،وإسبانيا

 ، ومصر ،قر ومدغش ، واجملموعة األفريقية  ، والكونغو ، وكوستاريكا ، وكوبا ، وكرواتـيا  ، وفنلـندا  ،) البولـيفارية  -مجهوريـة   (
 ). للفريق العامل الثانية والثالثةتانالدور( واملكسيك ،واملـغــرب

 ، وفنلندا ، وجنوب أفريقيا  ، والربتغال ، والربازيل ، وإيطاليا ، وإسبانيا ، واألرجنتني ،أيـد مـندوبو أذربـيجان      )ج(
 ). للفريق العاملالثالثةالدورة ( والنرويج خيار السماح لألفراد ومجاعات األفراد بتقدمي البالغات ،واملكسيك
 ). للفريق العاملالدورة الثانية (١قّدم االحتاد الروسي مقترح استثناء املادة  )د(
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وينبغي مع ذلك اإلشارة  ).١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢ ، املعتمد يفوآخرون ضد إيطاليا. ب.  أ،٤١٣/١٩٩٠
 قد تكون مناسبة    ١إىل أن اللجـنة املعنية حبقوق اإلنسان أوضحت يف قراراهتا الصادرة مؤخراً أن أحكام املادة                

انظر اآلراء املتعلقة بالبالغ رقم      (٢٧ و ٢٦ و ٢٥تفسـري احلقوق األخرى احملمية مبوجب العهد، وخباصة املواد          ل
 ).٣-١٠، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / متوز٢٠، املعتمد يف ديرغارت وآخرون ضد ناميبيا، ٧٦٠/١٩٩٧

 تناول املقترحات املتباينة واملعقدة أحياناً الرامية إىل قَْصر نطاق إجراء           ٢ من املادة    ٢وُيتوخى من الفقرة     -٦
 ؛) و(عدم التمييز ) ب(و؛  )ه( للحقوق "احلدود الدنيا "أو  " احلقوق األساسية ) "أ( :تقـدمي الـبالغات على ما يلي      

جوانب من احلقوق،   " محاية"و" احترام) "د( و ) ز(االنـتهاكات اجلسيمة للحقوق املنصوص عليها يف العهد؛       ) ج(و
، بصيغتها احلالية،   ٢ والفقرة   .) ح("االستيفاء"ب    مـع إتاحة إجراء لالستبعاد يسمح للدول استثناء اجلوانب املتعلقة           

مبعظم التباينات يف النهج احملدد، بالسماح للدول باستثناء البالغات املتعلقة ببعض األحكام            تـرمي إىل اإلحاطة     
فمثالً، من شأن استثناء البالغات املقدمة مبوجب       . ١٥ إىل   ٦ ويف املواد من     ٢ من املادة    ١الـواردة يف الفقـرة      

 من  ٣ و ٢م التمييز الواردة يف الفقرتني       أن يقُصر نطاق اإلجراء على األحكام املتعلقة بعد        ٢ من املادة    ١الفقـرة   
 .٢املادة 

 )البالغات اجلماعية (٣املادة 

وأعرب عدد من    .يف مناقشات الفريق العامل   كبري  اهتمام  بمل يسـتأثر خـيار إجراء البالغات اجلماعية          -٧
شار آخرون إىل أن     وأ .) ط(املندوبني عن تفضيلهم إدراج إجراء من هذا القبيل يضاف إىل إجراء البالغات الفردية            

 .) ي(باإلمكـان زيـادة حبث إجراء البالغات اجلماعية شريطة أال حيل حمل إجراء البالغات الفردية بل أن يكمله                 
 .) ك(وعارض مندوب إدراج البالغات اجلماعية

ولـئن كـان أي اقـتراح حمـدد مل ُيقّدم بشأن كيفية إدراج إجراء للبالغات اجلماعية يف الربوتوكول           -٨
وكما ذكرت يف ورقيت التحليلية، متنح إجراءات تقدمي . ٣ري، فإين قد أوردت مقترحاً هبذا الشأن يف املادة االختيا

الـبالغات عـلى صعيد منظمة العمل الدولية ويف النظام األورويب أحقية التصرف إىل منظمات معينة وليس إىل                  
 من الربوتوكول االختياري لعام     ٢ و ١ملادتني  ، استندت إىل ا   ٣ولدى صياغة املادة     .األفـراد أو مجاعات األفراد    

 املـلحق بامليـثاق االجتماعي األورويب، مع تعديل النص مراعاة لطبيعة العهد احملددة، إذ ال يشري النص،                ١٩٩٥
                                                      

 ).ة للفريق العامللثانيالدورة ا( والنرويج ،)ةالثالثالدورة ( واململكة املتحدة ، والسويد، أملانياقدمتهمقترح   )ه(
 ).ة للفريق العاملثالث الالدورة( اململكة املتحدة قدمتهمقترح  )و(
 .)الثالثة للفريق العاملالدورة (ية كوريا رهو، ومج) الثانيةالدورة( واليونان ،فرنساقدمته مقترح  )ز(
 ).والثالثة للفريق العامل الثانية تانالدور(سويسرا  )ح(
 ). للفريق العاملالدورة الثالثة(وهولندا ) باسم اجملموعة األفريقية(إثيوبيا  )ط(
 ). للفريق العاملالدورة الثالثة( واملكسيك ، وكندا، وفنلندا،لربتغالا )ي(
 ). للفريق العاملالدورة الثالثة(اليونان  )ك(
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 ا األطراف تشارك فيهةثالثيعملية خالفاً للميثاق االجتماعي األورويب واتفاقيات منظمة العمل الدولية، إىل إجراء 
وختوِّل املادة املقترحة املنظمات غري احلكومية ذات املركز         .ات ومـنظمات أربـاب العمل واحلكومات      الـنقاب 

بالغات، كما تتيح للدول االعتراف حبق منظمات      الاالستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أحقية تقدمي        
 امللحق ١٩٩٥توكول االختياري لعام غـري حكومية وطنية يف تقدمي بالغات، األمر الذي ينص عليه بالفعل الربو        

 .بامليثاق االجتماعي األورويب

 )املقبولية (٤املادة 

 .شهدت مناقشاتنا إىل حد اآلن اتفاقاً عاماً يف الرأي على أن مثة حاجة إىل معايري واضحة بشأن املقبولية                  -٩
املقبولية الواردة يف الربوتوكول    ويف هـذا الصـدد، أوصـى عدة مندوبني بإدراج معايري للمقبولية مماثلة ملعايري               

االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
 .) ل(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ات الفردية بتأييد عام يف سياق       االنتصاف احمللية بالنسبة للبالغ    سبلوحظي إدراج حكم متعلق باستنفاد       -١٠
وباملثل، ذكر عدد من املندوبني أن حكماً من هذا القبيل ينبغي أن يتيح استثناءات يف                .مناقشـات الفريق العامل   

 أو يف احلاالت اليت تطول فيها سبل االنتصاف         ،) م(احلـاالت الـيت ال ُيرجح فيها أن تكون سبل االنتصاف جمدية           
وذلك على غرار ما هو معمول به ، ) ن( يتيح القانون الداخلي اإلجراءات القانونية السليمةبصورة غري معقولة، أو ال

 املتعلقة بالبالغات ٣املادة مبشروع  ويف حالة االحتفاظ .) س(يف النظام األمريكي ويف ممارسات آليات األمم املتحدة   
 طبق على البالغات غري اخلاضعة لشرط اجلماعـية، ينـبغي حتديـد أن معيار استنفاد سبل االنتصاف احمللية ال ين             

  .الضحيةوجود 

امللحق بالعهد  األول   صيغة مستمدة من الربوتوكول االختياري       ٤ من املادة    ١خدمت يف الفقرة    واسـتُ  -١١
ومن الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء ) ٥من املادة ) ب(٢الفقرة (الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

                                                      

  الدورة الثالثة ( واململكة املتحدة    ، وسويسرا ، والربتغال ، واملكسيك ، وفرنسا ، وفنلـندا  ، والـربازيل  ،كـندا  )ل(
 ).للفريق العامل

 ). للفريق العاملة الثانيةالدور(املكسيك والربازيل  )م(
 ). للفريق العاملالدورة الثالثة( واملكسيك ، وفنلندا، والربتغال، واألرجنتني،أذربيجان )ن(
على أن ) ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ٤٦ من املادة ٢تنص الفقرة  )س(

اف مبوجب القانون احمللي قد استخدمت واستنفدت وفقاً ملبادئ القانون الدويل            االنتص سبلأن تكون   ) [أ(١أحكـام الفقرتني    "
ما يف غضون فترة ال تتعدى ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف   دِّأن يكون امللتَمس أو البالغ قد قُ      ) [ب(١؛ و ]املعترف هبا عموما  

 تيحإذا كان القانون الداخلي للدولة املعنية ال ي       ) أ: (يف احلاالت التالية  ال تطبق   ... ؛  ]املدعـي انـتهاك حقوقـه باحلكم النهائي       
إذا ُحرم الطرف الذي يّدعي أن حقه قد انُتهك من          ) ب(اإلجـراءات القانونية السليمة حلماية احلق أو احلقوق املّدعى انتهاكها؛           

سبل صدار حكم هنائي مبوجب     إذا حصل تأخري ال مربر لـه يف إ       ) ج( أو ُمنع من استنفادها؛      احمللية االنتصاف   سـبل  اسـتخدام 
 .)http://www.oas.org/juridico/english/ Treaties/b-32.htm: انظر. ("االنتصاف السالفة الذكر
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ويف ضوء احلاجة إىل كفالة اتساق معاهدات األمم         ).٤ من املادة    ١الفقرة  (ع أشكال التمييز ضد املرأة      على مجي 
 فيها القانون تيحال ي"املـتحدة حلقـوق اإلنسان، اخترت عدم إضافة شرط استثنائي آخر يشري إىل احلاالت اليت                

 من االتفاقية األمريكية    ٤٦من املادة   ) أ(٢ الفقرة   انظر..." (الداخلي للدولة املعنية اإلجراءات القانونية السليمة       
، نظراً إىل أن الصيغة الواردة يف معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تستوعب هذا اجلانب               )حلقـوق اإلنسان  

تلك اإلجراءات واالجتهاد القانوين لكل هيئة من هيئات املعاهدات، ال يلزم استنفاد سبل االنتصاف وفقاً لو .بدقة
  . إال إذا كانت تلك السبل متاحة وجمدية ومؤدية إىل إمكانية معقولة لتحقيق الغرض منهاحملليةا

 من  ٢، يف الفقرة    )ز(و) ب(و) أ(، باستثناء الفقرات الفرعية     ٤ من املادة    ٢وتـرد األحكام املماثلة لنص الفقرة        -١٢
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي     من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           ٤املـادة   

 من الربوتوكول   ٥من املادة   ) أ(٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب، والفقرة       ٢٢من املادة   ) أ(٥انظـر أيضاً الفقرة     (اإلعاقـة   
 ).امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاألول االختياري 

 املندوبني مؤداه أن    عدد من   من مقدمصيغة جديدة ترمي إىل مراعاة اقتراح       ) أ (وتـرد يف الفقرة الفرعية     -١٣
ولئن كانت معاهدات األمم املتحدة     . ) ع(ليةم البالغات يف غضون فترة معقولة بعد استنفاد سبل االنتصاف احمل          تقدَّ

ى التمييز العنصري ينص    حلقـوق اإلنسان مجيعها ختلو من مثل هذا احلكم، فإن النظام الداخلي للجنة القضاء عل              
  .على مهلة مماثلة مدهتا ستة أشهر

، على غرار الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز )ب(ويرد يف الفقرة الفرعية  -١٤
٢ الفقرة(والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ) ٤من املادة   ) ه  (٢الفقرة  (ضد املرأة   

 وقعت قبل   ، حكم يتعلق باالختصاص الزمين يستثين البالغات املتعلقة باالنتهاكات املزعومة اليت          )٤من املادة   ) و(
إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ "يستعاض عن اجلملة ) ب(ويف الفقرة الفرعية  .دخول اإلجراء حيز النفاذ

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري        الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء     " (الـنفاذ 
إال إذا أمكن تبيان أن الوقائع تشكل انتهاكاً للعهد بعد تاريخ  "عبارةب) التفاقـية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

تفاقية وذُكر خالل مناقشاتنا أن حكماً صرحياً من هذا القبيل قد ال يكون ضرورياً، ألنه مشمول با                ."بدء النفاذ 
  .فيينا لقانون املعاهدات

البالغات الُغفل وغري املكتوبة، وهو معيار كان موضع اتفاق عام يف الفريق            ) ز(وتستثين الفقرة الفرعية     -١٥
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال  من ١٤صيغة مماثلة ملا يرد يف املادة ) ز(وترد يف الفقرة الفرعية  .العامل

امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      األول   من الربوتوكول االختياري     ٢صـري، واملـادة     التميـيز العن  
وقدم .  من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           ٣والسياسـية، واملـادة     

لكن نظراً إىل تفضيل معظم     . ) ف(مـندوبان اقـتراحاً بأن حتتفظ اللجنة يف بعض احلاالت باسم صاحب الشكوى            

                                                      

 ). للفريق العاملالدورة الثالثة( وكندا ، والسويد،جنوب أفريقيا )ع(
 ). للفريق العاملالدورة الثالثة(الصني وفرنسا  )ف(
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تقدمي البالغات املتعلقة حبقوق    أخرى ل املـندوبني حكماً يستثين البالغات الُغفل، وكذلك يف ضوء سوابق آليات            
  .اإلنسان، اخترت عدم إدراج شرط هبذا االستثناء يف مشروع الربوتوكول

 )التدابري املؤقتة (٥املادة 

تشرف على إجراء لتقدمي البالغات ينبغي أن ُتخّول صالحية         سجنة اليت   ذكر العديد من املندوبني أن الل      -١٦
والتدابري املؤقتة أمر جرى  .) ص(طلـب اختاذ تدابري مؤقتة ملنع إمكانية تعرض الضحية املزعومة لضرر ال ميكن جربه    

 االختياري األول   الربوتوكول( يف األنظمة الداخلية ملختلف اللجان       إماتوقعه يف مجيع إجراءات تقدمي البالغات،       
املـلحق بـالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                

 من الربوتوكول االختياري    ٥املادة  ( يف حكم من أحكام املعاهدات       وإما،  واتفاقية مناهضة التعذيب  العنصـري،   
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي      ز ضد املرأة،    التفاقـية القضاء على مجيع أشكال التميي      

 تشكل خطراً  وقـد جرى تطبيق التدابري املؤقتة مبوجب هذه اإلجراءات ملواجهة أوضاع استثنائية أو              ). اإلعاقـة 
 .حلياةاعلى 

راء لكي ُيدرج ومثة خيار آخر هو ترك هذا اإلج .وأدرجت حكماً بشأن التدابري املؤقتة يف مشروع النص -١٧
  .يف النظام الداخلي للجنة

وقُـدِّم اقتراح باسم اجملموعة األفريقية يتمثل يف الربط بني استخدام التدابري املؤقتة والقدرات أو املوارد                 -١٨
 وتعذّر علي التوصل إىل صياغة مناسبة هلذا املعيار، الذي ال يرد يف أي من اإلجراءات القائمة لتقدمي .املتاحة للدول

 الطبيعة الطوعية لالمتثال مراعاةولدى حبث القيمة املضافة ملثل هذا املعيار اجلديد، قد يكون من األمهية  .البالغات
 يتوقعوس .احلياةتشكل خطراً على  منها املتمثل يف مواجهة أوضاع استثنائية أو ْضلطلبات اختاذ تدابري مؤقتة والغر

ظر يف التقارير، أن تضع يف االعتبار مسألة القيود املتعلقة باملوارد، ال             وفقاً ملمارستها يف الن     كذلك، مـن اللجنة  
 ، بل عندما تنظر يف البالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري          فحسب عندما تنظر يف مسألة التدابري املؤقتة     

  . أيضاًبصفة عامة

 )اتتقدمي البالغ (٦املادة 

ويعزى ذلك جزئياً إىل طبيعة هذا احلكم غري املثرية  . بأي تفصيل مل يـناقش الفـريق العامل هذه املسألة        -١٩
وحتّدد اإلجراءات األخرى القائمة لتقدمي البالغات قواعد مماثلة لتقدمي البالغات واملعلومات           . للجدل، فيما يبدو  

ويف  .عليقات والبيانات، وتتضمن حتديداً للمهل الزمنية لتقدمي الت املعتمدة الداخليةةنظماأل األطراف يف اليت تقدمها
سـياق مناقشات الفريق العامل، أبرز عدد من الوفود أيضاً أمهية حتديد املواعيد النهائية لتقدمي األطراف بياناهتا                 

  . لإلجراءاتا ال لزوم هلإطالةلتفادي 

                                                      

أذربيجان، واألرجنتني، وإيران، والربازيل، وروسيا،     و ، واالحتاد الروسي  ،غـوال  وأن ، وإسـبانيا  ،األرجنـتني  )ص(
 ، والربازيل ،، واملكسيك )باسم اجملموعة األفريقية  (، وفنلندا، وكندا، واملغرب     ) البوليفارية -مجهوريـة   (وسويسـرا، وفرتويـال     

 .) للفريق العاملالدورة الثالثة( واملكسيك،)األفريقيةباسم اجملموعة ( واملغرب ، وكندا، وفنلندا، وسويسرا، وبلجيكا،والربتغال



A/HRC/6/WG.4/2 
Page 20 

 

لي للجنة،  ج يف النظام الداخ   دَرواخترت إدراج حكم حمدد بشأن تقدمي البالغات بدالً من ترك املسألة لتُ            -٢٠
واستندت إىل صياغة متفق عليها مقتبسة من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال         ٦ من هذا املشروع مماثلة للمادة       ٦ واملادة   .املـرأة 
ورهناً مبوافقة الفرد أو األفراد على      : "لثانية من الفقرة األوىل ونصها    التميـيز ضد املرأة، باستثناء حذف اجلملة ا       

، اليت تؤكد أن البالغ املتلقى من شخص معروف يود محاية هويته ال             "الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف     
 ٣املادة  من هذا املشروع و    ٤عمالً باملادة   (ميكن أن يكون موضع تصرف للجنة، لعدم جواز تقدمي بالغات غُفْل            

  ).من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع        ٦ولئن كان إيراد اجلملة احملذوفة الواردة يف املادة          -٢١
أن يغيِّر رأيه عندما يتضح أن احلد       أشـكال التمييز ضد املرأة من شأنه أن يتيح فرصة ملن يرغب يف حفظ هويته                

األدىن مـن متطلبات املقبولية قد استويف، فإين قد أغفلت هذه اجلملة ليكون واضحاً أنه ال جيوز للجنة أن تتلقى                    
 .بالغاً ال يرغب صاحبه يف الكشف عن هويته للدولة الطرف

 )التسوية الودية (٧املادة 

 إال يف اإلجراء بني الدول مبوجب العهد الدويل         صراحةالدويل ال يرد    التسوية الودية مبدأ عام يف القانون        -٢٢
من املادة ) ج(١الفقرة (، واتفاقية مناهضة التعذيب )٤١من املادة ) ه (١الفقرة (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

وُيقر ). ٧٦ املادة   من) د(الفقرة  (، واالتفاقـية الدولية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم            )٢١
 الفريق العامل، أعربت     إطار ويف .النظامان األمريكي واألورويب أيضاً صراحة بإمكانية اللجوء إىل التسوية الودية         

 .) ق(عدة وفود عن تأييدها لتضمني الربوتوكول االختياري حكماً بشأن التسوية الودية

) ٤١من املادة   ) ه  (١الفقرة  (دنية والسياسية    إىل العهـد الدويل اخلاص باحلقوق امل       ٧وتسـتند املـادة      -٢٣
، حيث إن   )٧٦من املادة   ) د(١الفقرة  (واالتفاقـية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           

) و(مضموهنا، بعد تعديله من إجراء بني الدول إىل إجراء متعلق بالبالغات الفردية، مماثل ملضمون الفقرة الفرعية                 
ضيف النص املقترح صيغة جديدة يف اجلملة ي و. من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     ٤٨، من املادة    ١ة  قـر لفل

 ."...يعترب كل اتفاق تسوية ودية مبثابة إهناء للنظر يف البالغ ".: األخرية نصها

 )النظر يف األسس املوضوعية (٨املادة 

اً من االقتراحات بشأن اإلجراءات املتعلقة باألسس       خـالل دورات الفـريق العامل، قدم املندوبون عدد         -٢٤
وقُدِّمت بصفة خاصة اقتراحات خمتلفة تتعلق مبا إذا كان ينبغي النظر يف األسس املوضوعية للبالغ                .املوضـوعية 

 أغلبية املندوبني الذين عربوا عن رأي بشأن هذه وذهبت . أو بتزامن مع ذلكةقبوليالنظر يف املبصورة منفصلة عن 

                                                      

باسم (وفنلندا، وكندا، واملغرب    ،  أذربـيجان، واألرجنتني، وإيران، والربازيل، وروسيا، وسويسرا، وفرتويال        )ق(
 ). للفريق العاملالدورة الثالثة(، واملكسيك )اجملموعة األفريقية
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ويف هذا الصدد، أشار أحد     . ) ر(األسس املوضوعية للبالغ ينبغي أن تبحث بصورة منفصلة عن مقبوليته         إىل  سألة  امل
قد يؤدي إىل حبث سريع للبالغ، لكن ينبغي أن يتاح معاً املـندوبني إىل أن النظر يف األسس املوضوعية واملقبولية        

املوضوعية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للجنة        للدول طلب النظر يف املقبولية بصورة منفصلة عن األسس          
  ).٩٧املادة (املعنية حبقوق اإلنسان 

ومسألة ما إذا كان ينبغي إيراد هذا اخليار يف أحد أحكام الربوتوكول االختياري أو أن يترك جانباً ليدرج  -٢٥
إلشارة إىل أن إجراءات األمم املتحدة      نبغي ا تويف هذا الصدد،     .يف الـنظام الداخلي أمر مل يناقشه الفريق العامل        

ا خيار فصل النظر يف مقبولية البالغ       هب املتعلقةلتقدمي البالغات املتعلقة حبقوق اإلنسان حتدد يف األنظمة الداخلية          
 .عن النظر يف أسسه املوضوعية واملهل الزمنية لتقدمي البيانات

ت االستماع الشفوية حسبما ينص عليه النظام       ومثـة مسألة أخرى أثارها مندوبان تتعلق جبدوى جلسا         -٢٦
الفقرة (وللجنة القضاء على التمييز العنصري ) ١١١ من املادة ٤الفقرة الفرعية (الداخلي للجنة مناهضة التعذيب    

لكن مل ُيقّدم أي اقتراح حمدد إلدراج خيار من هذا القبيل يف نص الربوتوكول              . ) ش()٩٥ مـن املادة     ٥الفرعـية   
 .االختياري

وسعياً إىل جتنب إثقال مشروع النص، ويف ضوء الصيغة املستخدمة يف إجراءات أخرى لتقدمي لبالغات،                -٢٧
اخترت عدم إدراج حكم حمدد بشأن إمكانية الفصل بني النظر يف املقبولية واألسس املوضوعية أو بشأن جلسات                 

كول االختياري التفاقية القضاء على االسـتماع الشفوية، كما استخدمت صيغة متفق عليها مستمدة من الربوتو   
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تنص أيضاً على أن اجللسات اليت تنظر خالهلا اللجنة يف البالغات تكون مغلقة 

من املادة  ) ه  (١ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والفقرة          ٧ من املادة    ٢ما يرد يف الفقرة     مثل(
، متاثل  ٤ و ٣وباستثناء الفقرتني   ).التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         مـن ا   ٧٦

 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ٧ من هذا املشروع املادة ٨املادة 
 .٦ و٥مع إدخال تعديالت طفيفة على الفقرتني 

قتراح مؤداه أن الربوتوكول االختياري ينبغي أن يضع يف         ال مراعاة صيغة جديدة    ٣ الفقـرة    وتـرد يف   -٢٨
ويف الدورة األخرية    .االعتبار على النحو الواجب جتربة آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية القائمة وأن يستفيد منها            

وقُدِّم اقتراح  .دمي بالغ على الصعيد العامليللفريق العامل، اقُترح أن ُتستنفد هذه اآلليات اإلقليمية قبل أن يتاح تق
آخر مؤداه أنه ينبغي أن تكون الضحية حرة يف اختاذ قرار بشأن اآللية الدولية اليت تفضل استخدامها ويف أن ختتار  

لكن بدا خالل املناقشات أن مثة اتفاقاً عاماً بشأن أمهية كفالة التعاون وتفادي              .بـني آلـية إقليمـية أو عاملية       
 بطريقة من شأهنا ٣وقمت بصياغة الفقرة  .زدواجية بني اآلليات اإلقليمية وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنساناال

 .أن تستوعب هذه االقتراحات، على أمل أن تكون مقبولة من اجلميع

                                                      

، )باسم اجملموعة األفريقية  (جان، واألرجنتني، وإسبانيا، واملغرب     أذربي: الـدول الـيت أيدت هذا اخليار هي        )ر(
 .) للفريق العاملالدورة الثالثة( واملكسيك

 ).الدورة الثالثة للفريق العامل(فنلندا واملكسيك  )ش(
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ختياري ، أوردت اقتراحاً قدمه عدد من املندوبني مؤداه أنه ينبغي أن يؤكد الربوتوكول اال             ٤ويف الفقرة    -٢٩
احلاجـة إىل أن تطـبق اللجـنة معياراً للمعقولية لدى تقييم املسائل املتعلقة بوضع السياسات الوطنية وختصيص            

، وأنه ال حاجة إىل إدراجه يف    أصالً لكن مندوبني آخرين ذكروا أن مثل هذا املعيار يرد ضمنياً يف العهد           . ) ت(املواد
 أكثر حتديداً لتقييم معقولية السياسات      يريكون من الصعب تعريف معا    وذُكر أيضاً أنه سي    .الربوتوكول االختياري 

؛ وتأكيداً لتماشيه مع طبيعة التزامات "املعقولية" إشارة إىل معيار ٨ من املادة ٤وتتضمن الفقرة  .وختصيص املوارد
  .لعهد من ا٢ من املادة ١يف الفقرة قريبة إىل الصيغة الواردة الدول األطراف، يورد احلكم صياغة 

 )اإلجراء املتبع فيما بني الدول (٩املادة 

ويرجح أن سبب عدم إيالء  .ال يـزال الفريق العامل مل يناقش إمكانية إدراج إجراء يتبع فيما بني الدول        -٣٠
كـثري مـن األمهية يف مناقشاتنا هلذه املسألة إىل حد اآلن يعزى إىل أن اإلجراءات املتبعة فيما بني الدول مبوجب              

 .ت قطستخدما  يسبق أنت حقوق اإلنسان ملآليا

 ٩خيار اإلجراء املتبع فيما بني الدول، فإن املادة         ه إىل   يف سياق مناقشات   قد أشار    وملّا كان الفريق العامل    -٣١
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٤١مـن هـذا املشـروع قد ُضمِّنت اإلجراء بصيغة مقتبسة من املادة              

انظر أيضاً املادة   ( من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم            ٧٦ادة  والسياسية وامل 
 ).  من اتفاقية مناهضة التعذيب٢١

 )إجراء التحري (١١ و١٠املادتان 

 ومن  ه؛أو تعارض  أعرب املندوبون عن آراء تؤيد إدراج إجراء متعلق بالتحري يف الربوتوكول االختياري            -٣٢
ودافع عدد من املندوبني عن إدراج إجراء        .واضـح أن هذه املسألة تتطلب مزيداً من املناقشة يف الفريق العامل           ال

بينما ،  ) خ(وصرح آخرون بأن ليس هلم موقفاً حمدداً من هذه املسألة         . ) ث(متعلق بالتحري يف الربوتوكول االختياري    
 .) ذ(هـ آراء معارضة لأعرب البعض اآلخر عن شواغل إزاء هذا اإلجراء مع إبداء

 اقتراحات بشأن السمات    عدم وجود ومن أجل إيراد هذا اخليار يف مشروع نص الربوتوكول، ونظراً إىل             -٣٣
 من األحكام املماثلة الواردة يف الربوتوكول االختياري        مقتبسةاحملددة هلذا اإلجراء، استخدمت صيغة متفق عليها        

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق     )٩ و ٨املادتان  (يز ضد املرأة    التفاقـية القضاء على مجيع أشكال التمي      

                                                      

 ). للفريق العاملالدورة الثالثة( والنرويج ، واململكة املتحدة،مقترح مقدم من كندا )ت(
 ). للفريق العاملالدورة الثالثة( واملكسيك ،ندالن وف،أذربيجان )ث(
 للفريق  الدورة الثالثة  (، واململكة املتحدة  ، وفرنسا ، وشيلي ، وبلجيكا ، والربازيل ،وإيطاليا،   وإسبانيا ،األرجنتني )خ(

 ).العامل
 ). للفريق العاملالدورة الثالثة( وأنغوال ، ونيجرييا،مصر )ذ(
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، ) من هذا املشروع   ١١ واملادة   ١٠ من املادة    ٥ إىل   ١الفقرات من   ) (٧ و ٦املادتان  (األشـخاص ذوي اإلعاقة     
 ).  من هذا املشروع١٠ من املادة ٦الفقرة ) (٢٠ من املادة ٥الفقرة (واتفاقية مناهضة التعذيب 

 )تدابري احلماية (١٢دة املا

 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع        ١١أوردت مادة بشأن تدابري احلماية مماثلة للمادة         -٣٤
 أشـكال التمييز ضد املرأة، على الرغم من أن الفريق العامل مل يناقشها، وذلك لكي يوليها الفريق العامل مزيداً                   

 .من البحث

 )دة والتعاون الدولياناملساع (١٣املادة 

أبـرز عدد من املندوبني يف الفريق العامل أمهية املساعدة والتعاون الدوليني كوسيلة لكفالة تنفيذ أفضل                 -٣٥
ومن املقترحات الرئيسية  .بصفة خاصةوتوصياهتا للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عموماً، وآلراء اللجنة 

ُيمكِّن  من العهد، الذي ٢٢املتضمن يف املادة و تفعيل اإلجراء الذي سبق وضعه  يف هـذا الصدد اقتراح يرمي إىل      
اللجـنة مـن تقـدمي آرائها وطلباهتا بشأن التعاون الفين، يف ضوء حاالت ملموسة وفردية يف إطار الربوتوكول                 

لربامج املعنية حتديد   االختـياري، هبدف حتقيق التنفيذ التدرجيي ألحكام معينة يف العهد وحىت يتسىن للوكاالت وا             
الفقرتان (وقد قدمت هذا االقتراح يف ورقيت التحليلية . تدابري دولية ملموسة ملساعدة الدول اليت حتتاج إىل مساعدة

، وأعرب عدة مندوبني عن تأييدهم هلذا احلكم يف الدورة األخرية )E/CN.4/2006/WG.23/2 من الوثيقة ٥٥ و٥٤
 من ٣ من العهد والفقرة ٢٢، سعيت إىل إيراد مقترح مستوحى من تعبري يف املادة ١٣ويف املادة . ) ض(للفريق العامل

 . من اتفاقية حقوق الطفل٤٥املادة 

 )الصندوق اخلاص (١٤املادة 

مـن املقـترحات األخـرى بشأن األسلوب الذي ميكن أن يسهم به الربوتوكول االختياري يف تشجيع            -٣٦
 اقتراح يرمي إىل إنشاء صندوق خاص ملساعدة الدول اليت تواجه عراقيل كبرية وتسهيل املساعدة والتعاون الدوليني

وينص الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة      .املوارد يف تنفيذ وجهات نظر اللجنة وتوصياهتا      مـن حيث توافر     
وترمي املادة  .ةأيضاً على إنشاء صناديق مماثل التعذيب ونظــام رومــا األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدولية

 . مناهضة التعذيبالتفاقية من الربوتوكول االختياري ٢٦ إىل إيراد هذا املقترح استناداً إىل منوذج املادة ١٧

  ٢٦ إىل ١٥املواد من 

، عدداً من اجلوانب ٢٦ إىل ١٥لربوتوكول االختياري، أي املواد من ايتـناول اجلزء األخري من مشروع       -٣٧
، وواجب الدول )١٥املادة ( معظمها مل يناقش من قبل الفريق العامل، وهي التقرير السنوي  التقنـية اليت ال يزال    

                                                      

 ). للفريق العاملالدورة الثالثة( واملكسيك ،وفنلندا، ال والربتغ،الربازيل، وسبانياإ )ض(
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، والتوقيع  )١٧املادة  (، والنظام الداخلي    )١٦املادة  (حـيال تعمـيم املعلومـات بشأن الربوتوكول االختياري          
 ا يتعلق بإجراء التحري    ، واختصاص اللجنة فيم   )١٩املادة  (، وبدء النفاذ    )١٨املـادة   (والتصـديق واالنضـمام     

املادة (، والنقض )٢٣املادة (، ونقل االختصاصات )٢٢املادة (، والتعديالت )٢١املادة (، والتحفظات )٢٠املادة (
  ).٢٦املادة (، واللغات الرمسية )٢٥املادة (، واإلخطارات الواردة من األمني العام )٢٤

 ٢١ إىل   ١٢غة متفق عليها مستمدة من املواد من        ولدى صياغة تلك األحكام، استخدمت باألساس صي       -٣٨
 . أهم املستجدات فيما يليتردو. من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء ١٣املادة " (الدعاية " منبدالً" نشرال" كلمة ١٦ترد يف املادة  -٣٩
ـ    أضيف إىل املادة أن على الدول أن تتيح املعلومات املتعلقة بالعهد           كما  ،  )يع أشكال التمييز ضد املرأة    عـلى مج

 ".بوسائل يسهل الوصول إليها"والربوتوكول االختياري 

 من  ١٠ونص املادة مماثل لنص املادة       . إىل اختصاص اللجنة فيما يتعلق بإجراء التحري       ٢٠وتشري املادة    -٤٠
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لكن بدل إيراد هذه املادة إىل جانب                الربوتوكول  

، رأيت أنه سيكون من املنطقي بقدر أكرب إدراج )اللتني تعرِّفان إجراء التحري( من هذا املشروع ١١ و١٠املادتني 
  . بشأن التحفظات٢١قبل املادة ، مباشرة ١١ و١٠هذه املادة، اليت تتيح التحفظ على املادتني 

  اليت ناقشها الفريق العامل    ٢٦ إىل   ١٥ املتعلقة بالتحفظات هي الوحيدة من بني األحكام من          ٢١واملادة   -٤١
السماح وذكر آخرون أن التحفظات ينبغي . )أأ(وذكر عدد من املندوبني أنه ينبغي أال يسمح بالتحفظات .بتفصيل

يف حني اقترح البعض اآلخر أن باإلمكان حبث إيراد         ،  )ب ب (وضوع وغرض املعاهدة  ، ما دامت ال تتعارض مع م      هبا
وجدير بالذكر أن عدداً من املندوبني أشار إىل أن النهج املتبع حيال            . )ج ج (حكـم بشأن التحفظات املسموح هبا     

 ٢انظر املادة (ختياري مسألة التحفظات قد حيتاج إىل حبث يف ضوء النهج املتبع فيما يتعلق بنطاق الربوتوكول اال        
  ).من هذا املشروع

ومن أجل إيراد مجيع الُنُهج الرئيسية، ُضمِّن هذا املشروع بني قوسني معقوفني حكماً يستثين التحفظات،       -٤٢
وكما ذكرت يف ورقيت التحليلية، لعل الفريق العامل         .كأسـاس إلجـراء املزيد من املناقشات بشأن هذه املسألة         

  :ما يلييرغب يف النظر في

 آثار السماح بإدراج حتفظات يف صّك ذي طابع اختياري؛ )أ( 

                                                      

 الدورة الثالثة ( وأذربيجان   ،)للفريق العامل  الدورة الثانية ( وغانا   ، واجلمهورية التشيكية  ، وبلجيكا ،إثيوبـيا  )أأ(
 ).للفريق العامل

  .)للفريق العامل الدورة الثالثة( واليابان ، والصني، وأنغوال،االحتاد الروسي )ب ب(
 ).الدورة الثالثة للفريق العامل(اجملموعة األفريقية  )ج ج(
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أوجـه التشـابه بـني إجراء لتقدمي البالغات يسمح بالتحفظات وبني هنج انتقائي، قائم على                 )ب( 
 ، وما إذا كان اختيار أحدمها من شأنه أن مينع استخدام اآلخر؛"االستبعاد"

 .عاهداتانطباق اتفاقية فيينا لقانون امل )ج( 

 صيغة جديدة لكفالة مرونة كافية فيما يتصل باهليئة املختصة برصد املعاهدة يف سياق              ٢٣وتـورد املادة     -٤٣
ورغم أن هذا احلكم مل يسبق أن قُدِّم يف إطار الفريق العامل، أعتقد              .العملية املتواصلة إلصالح هيئات املعاهدات    

 . أثارهتا البعثات خالل جلسات الفريق العامل بعض املسائل اليتجييب عنأن النص املقترح قد 

 الربوتوكول االختياري التفاقية    مثلما يرد يف  (واحدة   بشأن النقض إشارة إىل فترة سنة        ٢٤وتضم املادة    -٤٤
 ). من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٥٦ من املادة ٢حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والفقرة 

- - - - - 


