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 املقررة إىل أعضاء الفريق العامل - رسالة موجهة من الرئيسة 
  املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري للعهــد        

  الجتماعية والثقافيةالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية وا   

 إىل الفريق العامل املفتوح العضوية والية مدهتا سنتان لصياغة          ١/٣أسند جملس حقوق اإلنسان يف قراره         
  ىل ، وطلـب إ اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    مشروع بروتوكول اختياري للعهد الدويل   

  . ياً العتماده كأساس للمفاوضاتأن تعد مشروعاً أول مقررة الفريق العامل - رئيسة 

إىل ) A/HRC/6/WG.4/2( للربوتوكـول االختيـاري   ذا الطلب، قمت بتقدمي مشروع أويل واستجابةً هل   
 وبعد ذلك، وتيسرياً لعملية املفاوضات، أعـددت ). ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٧- ١٦(الفريق العامل يف دورته الرابعة      

   فيها الفريق العامل يف اجلزء األول مـن دورتـه اخلامـسة             نظر) A/HRC/8/WG.4/2(صيغة منقحة للمشروع    
واستناداً إىل املناقشات اليت جرت خالل تلك االجتماعات، قمت بإعداد مشروع           ). ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨- ٤(

  . يرد يف مرفق هذه الرسالةمنقح ثاٍن

الوفود عـن الـشعور     ومتكنا من إحراز تقدم كبري خالل اجتماعاتنا السابقة وأعرب العديد من أعضاء               
وسعيت إىل تبيني ما حتقق من تقدم عن طريق تنقيح          . بالتفاؤل إزاء إمكانية استكمال عملنا خالل الوالية احلالية       

. النص وإزالة اخليارات املوضوعة بني قوسني معقوفني حيثما بدى وجود إمجاع عام بني أعضاء الفريق العامـل                
 مبوجب املعاهدات    اليت تقّدم  ملتفق عليها املستخدمة يف إجراءات البالغات     وتستند املواد يف األساس إىل الصياغة ا      

 استخدام صياغة جديدة يبدو وجود اتفاق   األساسية الدولية األخرى يف جمال حقوق اإلنسان، لكنها تعكس أيضاً         
  . ولذا، آمل أن جيد املشروع اجلديد استحسان اجلميع بشكل عام. عام بشأهنا

من احلاالت إىل إجراء املزيد من املناقشات بغية استكشاف احللول املمكنة والتوصل            ومثة حاجة يف عدد       
وبصفة خاصة، سيحتاج   . وقد ُترِك النص بني قوسني معقوفني يف احلاالت اليت ينطبق عليها ذلك           . إىل توافق آراء  

 مـن   ٤؛ والفقرة   ٢ للمادة   الفريق العامل إىل تركيز اهتمامه على التوصل إىل حلول حتظى بتوافق اآلراء بالنسبة            
وتوخياً لتركيز مناقشاتنا، سعيت عند وضع املشروع احلايل إىل دمج وإبراز املقترحات اليت             . ١٤؛ واملادة   ٨املادة  

درج املقترحات اليت القت معارضة كبرية، العتقادي ومل أُ. حظيت بأكرب قدر من الدعم من جانب أعضاء الوفود
  . الفريق العامل من التوصل إىل توافق آراءبأن تلك املقترحات لن ُتقّرب

وآمل أن يساعدنا املشروع اجلديد املنقح يف استكمال املفاوضات املتعلقة بالربوتوكول االختياري خالل               
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة املزمع عقدها يف الفترة من 

  كريكيهكاتارينا دي ألبو  :)توقيع(
 املقررة للفريق العامل املفتوح العضوية      - الرئيسة  

املعين بوضع بروتوكول اختياري للعهد الـدويل       
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  املرفق

  لعهد الدويل ل  املنقحمشروع الربوتوكول االختياري
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بعد اجلزء األول من الـدورة اخلامـسة         املقررة   - ئيسة  الرأعدته  
  اختياري  وح العضوية املعين بوضع بروتوكول    ـللفريق العامل املفت  

  للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية  

  ،إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول

 حبقـوق   نــها ميثاق األمم املتحدة، إميا   يف  ،   شعوب األمم املتحدة قد أكدت من جديد        أن إذ تالحظ   
  اإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره،

 ومتـساوين يف     أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً            أيضاً إذ تالحظ و  
، دون أي متييز من أي      الكرامة واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن            

 كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو                   نوع،
  األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو أي وضع آخر، 

 بـأن   اإلنسان تسلّم   حبقوق ني اخلاص ني الدولي ينالعهد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و      إىل أن  إذ تشري و  
تهيئة الظروف لتمكني ب ال يتحقق إال ومتحررين من اخلوف والفاقة املثل األعلى املتمثل يف أن يكون البشر أحراراً

   املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،هكل إنسان من التمتع حبقوق

  ، هي عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةواحلريات األساسيةحقوق اإلنسان مجيع إىل أن وإذ تشري   

 مقاصد العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          لتحقيق  من املناسب، تعزيزاً   إذ ترى و  
 جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       ولتنفيذ أحكامه، متكنيُ  ) `العهد`املشار إليه فيما يلي باسم      (والثقافية  
  ،هذا الربوتوكول املنصوص عليها يف باملهام، من القيام )`اللجنة`املشار إليها فيما يلي باسم ( والثقافية

 إىل أن كل دولة طرف يف هذا العهد تتعهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون                 وإذ تشري [  
دها املتاحة، ما يلزم من خطوات الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به موار

لضمان التمتع الكامل التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيـع الـسبل املناسـبة،                   
  ]،وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية

   :على ما يليقد اتفقت   
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  ١املادة 

   فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيهااختصاص اللجنة

 يف هذا الربوتوكول، باختصاص اللجنة يف تلقي        ترف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفاً       تع  - ١  
   . ملا تنص عليه أحكام هذا الربوتوكولوفقاً والنظر فيها البالغات

  .ال جيوز للجنة استالم أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفاً يف هذا الربوتوكول  - ٢  

  ٢املادة 

  البالغات

 والية  يدخلون ضمنفرادمجاعات من األ أفراد أو ،أو نيابة عن، م البالغات من ِقبلجيوز أن ُتقّد  - ١  
اجلزأين الثاين [تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق احملددة يف من جانب  نتهاك العون أهنم ضحايادولة طرف ويّد

وحيثما يقدم بالغ نيابة عن  .العهد] اجلزء الثاين مناجلزء الثالث مقروءاً باالقتران مع األحكام الواردة يف /والثالث
 إذا استطاع صاحب البالغ أن يربر تصرفه نيابـة عنـهم دون            إال أفراد أو مجاعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم      

  .احلصول على تلك املوافقة

أن دولة طرف، وقت توقيع هذا الربوتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليـه،              لكل  جيوز  [  - ٢  
) ١(٢حكام الواردة يف املادة األ مبوجب بعض ]الفردية [تعلن أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة بالنظر يف البالغات

  ]. من العهد١٥إىل  ٦واملواد من 

  ٣املادة 

  البالغات اجلماعية

  ]ذفت هذه املادةُح[

  ٤املادة 

  املقبولية

قد  ن مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة     ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تكن قد تأكدت من أ              - ١  
 بدرجة غري معقولة أو كان  طويالً االنتصاف هذه أمداًسبلوال تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق  .اسُتنفدت

   . فعاالًمن غري احملتمل أن حيقق انتصافاً

  :يف احلاالت التاليةتعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ   - ٢  
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 االنتصاف احمللية، باستثناء احلاالت اليت يربهن سبلبعد استنفاد ستة أشهر  غضون مىت مل ُيقدم يف )أ( 
  فيها مقدم البالغ على تعذر تقدمي البالغ قبل انقضاء هذا األجل؛

مىت كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنـسبة للدولـة                  )ب( 
  ؛الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذذه ا استمرت هالطرف املعنية، إال إذ

 حبثها مبوجب إجراء آخر من      يرجي أو    اللجنة ا قد سبق أن نظرت فيه      كانت املسألة نفسها   مىت  )ج( 
  حقيق الدويل أو التسوية الدولية؛إجراءات الت

  غري متفق مع أحكام العهد؛ مىت كان )د( 

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

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

  . غري مكتوب أومىت كان غُفْالً )ز( 

  ٥املادة 

  التدابري املؤقتة

 بـصفة  حتيل أن  وقبل اختاذ أي قرار بشأن األسس املوضوعية       جيوز للجنة يف أي وقت بعد تلقي البالغ         -١  
لـتاليف  حسبما تقتضيه الضرورة،    ،  مؤقتةمحاية  تدابري  بأن تتخذ الدولة الطرف     باً   إىل عناية الدولة الطرف املعنية طل      عاجلة
  .زعوم االنتهاك امل)ضحايا (ال ميكن جربه على ضحيةأذى وقوع 

 من هذه املادة، فإن ذلك ال يعين ضمناً اختاذ قرار           ١عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً للفقرة          -٢  
  .و بشأن وجاهة موضوعهبشأن مقبولية البالغ أ

  ٦املادة 

   البالغإحالة

ما مل تعترب اللجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع إىل الدولة الطرف املعنية، تتـوخى اللجنـة                   - ١  
   .السرية يف عرض أي بالغ يقدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول على الدولة الطرف املعنية

 يف غضون ستة أشهر، تفسريات أو بيانات مكتوبة توضح تقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة،  - ٢  
  .وسبل االنتصاف اليت رمبا تكون الدولة الطرف قد وفرهتا، إن وجدت مثل تلك السبل فيها املسألة
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  ٧املادة 

  التسوية الودية

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

  .يعترب كل اتفاق بشأن تسوية ودية مبثابة إهناء للنظر يف البالغ مبوجب هذا الربوتوكول  - ٢  

  ٨املادة 

  حبث البالغات

 من هذا الربوتوكـول يف ضـوء مجيـع          ٢ ةتنظر اللجنة يف البالغات اليت تتلقاها مبوجب املاد         - ١  
   .شريطة إحالة هذه املعلومات إىل األطراف املعنية،  هلااملعلومات اليت تتاح

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

 ميكن للجنة أن ترجع، حسب االقتضاء،       عند النظر يف بالغات مقدمة مبوجب هذا الربوتوكول،         - ٣  
ألمم املتحدة وآلياهتا األخرى، وكذلك تلك اليت أعـدهتا منظومـات           إىل الوثائق ذات الصلة اليت أعدهتا هيئات ا       

  .إقليمية حلقوق اإلنسان

تنظر اللجنة، مىت اقتضى األمر ذلـك، يف معقوليـة    مبوجب هذا الربوتوكول  مالدى حبث بالغ  [  - ٤  
هامش السلطة ة بذلك   وتراعي اللجن .  من العهد  ٢ من املادة    ١اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف متشياً مع الفقرة         

  .]التقديرية للدولة الطرف يف حتديد مدى مالءمة التدابري املتعلقة بالسياسات طاملا كانت متسقة مع أحكام العهد

   مكررا٨ًاملادة 

  متابعة تنفيذ آراء اللجنة

مـشفوعة   إىل األطـراف املعنيـة   حتيل اللجنة آراءها بشأن أسسه املوضوعية     بعد حبث البالغ،    - ١  
  .ذات الصلة بالبالغ احملدد،  االنتصاف، إن وجدتسبلاهتا بشأن بتوصي

 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 وتوصـياهتا               مكتوباً رداً وتقدم إىل اللجنة  

   . خالل ستة أشهرن تقوم بذلكويفضل أ

جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري تكون الدولـة                  - ٣  
، يف  الطرف قد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة وتوصياهتا، إن وجدت، مبا يف ذلك، حسبما تراه اللجنـة مناسـباً                 

  . من العهد١٧ و١٦ف مبوجب املادتني التقارير الالحقة اليت تقدمها الدولة الطر
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  ٩املادة 

   بني الدولاملتبادلةالرسائل 

ألي دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه املـادة أهنـا تعتـرف                     - ١  
باختصاص اللجنة يف تلقي وحبث رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجـب                   

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

  : لإلجراءات التاليةوجيري تناول الرسائل الواردة مبوجب هذه املادة وفقاً .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          

لة اليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشهر من تلقيها، إيضاحاً أو أي بيـان              وتقدم الدولة اليت تتلقى الرسالة إىل الدو      
 توضح فيه املسألة، على أن يتضمن، إىل احلد املمكن وبقدر ما يكون ذا صلة باملوضوع، إشـارة إىل                   آخر كتابةً 

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

إذا مل تسو املسألة مبا يرضي كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة أشهر مـن اسـتالم              )ب( 
الدولة املتلقية للرسالة األوىل، كان ألي من الدولتني احلق يف إحالة املسألة إىل اللجنة بواسطة إخطار موجـه إىل                

  اللجنة وإىل الدولة األخرى؛

 االنتصاف احمللية املتاحة    سبلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل          ال تتناول اللجنة مسألة أحيل     )ج( 
 االنتصاف قد طال أمده بصورة سبلوال تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال  .قد استخدمت واستنفدت يف املسألة

  نصاف فعال؛إغري معقولة أو كان من غري املرجح أن يؤدي إىل 

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

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

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

 أن من هذه الفقرة، احلق يف) ب(يكون للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية  )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( 
   :الفقرة تقريراً على النحو التايل
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من هذه الفقرة، تقصر اللجنة تقريرها على       ) د(قرة الفرعية    وفقاً ألحكام الف   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 البيانـات        .القضية القائمة بني الدولتني الطرفني املعنيتني     بالصلة  

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

  .املعنيتني الطرفني لتنيويبلَّغ 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 يوجـه إىل            .الذي يرسل نسخاً منها إىل الدول األطراف األخرى       

وع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛       وال خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موض          .األمني العام 
وال جيوز تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بـسحب                    

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

  ١٠املادة 

  إجراء التحري

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

   .مالحظات بشأن هذه املعلومات

رف املعنية قد قدمتها جيوز للجنة أن تقوم، آخذة يف اعتبارها أي مالحظات رمبا تكون الدولة الط  - ٢  
 وتقدمي تقرير على وجه و أو أكثر من أعضائها إلجراء حترٍّوأي معلومات أخرى موثوق هبا متاحة هلا، بتعيني عض        

   .جيوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتهاو .االستعجال إىل اللجنة

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

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

ات والتعليقات والتوصيات   تقوم الدولة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاج            - ٥  
   .اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة

  ، جيوز للجنـة أن تقـرر       ٢ للفقرة    ُيجرى وفقاً  هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍّ    بعد استكمال     - ٦  
املنصوص  ويبعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف املعنية إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف تقريرها السن              

  .١٥عليه يف املادة 
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  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  أُالعهد تفاصيل أي تدابري متخذة استجابة لتحرٍ

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

   مكررا١١ًاملادة 

  اختصاص اللجنة بشأن إجراء التحري

  وكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه، أن تعلـن أهنـا            جيوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا الربوت        -١  
  .١١ و١٠ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادتني 

 من هذه املادة أن تسحب هذا اإلعـالن يف أي وقـت             ١ألي دولة طرف تصدر إعالناً وفقاً للفقرة          -٢  
  .بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العام

  ١٢املادة 

  مايةتدابري احل

ي الذين خيضعون لواليتـها أل     األشخاص    املناسبة لكفالة عدم تعرض    التدابريتتخذ الدولة الطرف مجيع       
  . هبذا الربوتوكولعمالًمن بالغات اللجنة إىل  ملا يقدمونهنتيجة   التخويفأوسوء املعاملة شكل من أشكال 

  ١٣املادة 

  املساعدة والتعاون الدوليان

، إىل الوكاالت املتخصصة لألمم      ومبوافقة الدولة الطرف املعنية    تراه مالئماً حتيل اللجنة، حسبما      - ١  
آراءها أو توصياهتا بشأن البالغات والتحريات اليت تـدل           املختصة اهليئاتاملتحدة وصناديقها وبراجمها وغريها من      

 ، إن وجـدت،   تراحاهتـا التقنية أو املساعدة، مصحوبة مبالحظات الدولة الطرف واق        على وجود حاجة إىل املشورة    
  .بشأن هذه اآلراء أو التوصيات

إىل أي مسألة تنـشأ عـن       ، مبوافقة الدولة الطرف املعنية،       اهليئات  هذه  أن توجه نظر   للجنة أيضاً   - ٢  
يف ها، كل واحدة يف جمـال اختـصاصها،         مبوجب هذا الربوتوكول واليت ميكن أن تساعد       البالغات اليت تنظر فيها   

أن استصواب اختاذ تدابري دولية من شأهنا أن تسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم التوصل إىل قرار بش
  .يف تنفيذ احلقوق املعترف هبا يف العهد
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  ١٤املادة [

  ]اإلستئماينالصندوق [

 ُيـدار وفقـاً   و وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف اجلمعية العامة        ] استئماين صندوق[ُينشأ    - ١  
 ملساعدة األفراد أو جمموعات األفراد يف تقدمي البالغـات مبوجـب هـذا              والقواعد املالية لألمم املتحدة   لألنظمة  

الربوتوكول، ولتقدمي املساعدة املتخصصة والتقنية إىل احلكومات واملنظمات غري احلكومية من أجل إعمال احلقوق 
  . وتوكول ومبوافقة الدولة الطرف املعنيةيف سياق هذا الرب حسبما تراه اللجنة مناسباًالواردة يف العهد 

  .]العهدال متس أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجب   - ٢  

  ١٥املادة 

  التقرير السنوي

 .لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكول موجزاً اللجنة يف تقريرها السنويُتدرج   

  ١٦املادة 

  واإلعالم النشر

 وتيسري احلـصول    وبنشرمهاتتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وهبذا الربوتوكول على نطاق واسع              
 املتعلقة بالدولة الطرف، وبأن تقوم بـذلك        املسائلعلى املعلومات بشأن آراء اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن         

  .اقة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعباستخدام وسائل يسهل الوصول إليها

  ١٧املادة 

  النظام الداخلي

  ]ُحذفت هذه املادة[

  ١٨املادة 

  التوقيع والتصديق واالنضمام

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

وتـودع صـكوك    . تصدق على هذا الربوتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه             - ٢  
  . ق لدى األمني العام لألمم املتحدةالتصدي
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  .ة صدقت على العهد أو انضمت إليهيفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول أمام كل دول  - ٣  

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

  ١٩املادة 

  بدء النفاذ

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

بعد ثالثة أشـهر مـن   ، يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه        - ٢  
  .تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو انضمامها إليه

  ٢٠املادة 

  ] مكررا١١ً لتصبح املادة اجلديدة ٢٠قدمت املادة [

  ٢١املادة [

  التحفظات

  .]ال يسمح بأي حتفظات على هذا الربوتوكول  

  ٢٢املادة 

  التعديالت

ويقـوم   .جيوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل هلذا الربوتوكول وتقدميه إىل األمني العام لألمم املتحـدة       -١  
 مشفوعة بطلب أن ختطره مبا إذا كانت تفضل        أي تعديالت مقترحة  ب  الدول األطراف   على ذلك، بإبالغ   األمني العام، بناءً  

وإذا فّضل ثلث الدول األطراف على األقل عقـد          .عقد مؤمتر للدول األطراف بغرض النظر يف االقتراح والتصويت عليه         
وأي تعديل تعتمده أغلبيـة الـدول األطـراف      .مؤمتر من هذا القبيل، يعقد األمني العام املؤمتر حتت رعاية األمم املتحدة           

   .اضرة واملصوتة يف املؤمتر يقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة للموافقة عليهاحل

تصبح التعديالت نافذة عندما توافق عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتقبلها أغلبية ثلثـي الـدول                  -٢  
  . األطراف يف هذا الربوتوكول وفقاً لإلجراءات الدستورية لكل منها

التعديالت نافذة فإهنا تكون ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها، وتظل الدول األطـراف             عندما تصبح     -٣  
   .األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وأي تعديالت سابقة تكون قد قبلتها
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  ٢٣املادة 

  نقل االختصاصات

  ]ُحذفت هذه املادة[

  ٢٤املادة 

  النقض

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

أو  ٩و ٢ املادتني مبوجبال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أي بالغ مقدم               -٢  
  . قبل تاريخ نفاذ النقضبأي إجراء بدأ 

  ٢٥املادة 

  اإلخطارات الواردة من األمني العام

 مـن العهـد     ٢٦  من املادة  ١يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة              
  :بالتفاصيل التالية

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

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

  .٢٤أي نقض مبوجب املادة  )ج( 

  ٢٦املادة 

  اللغات الرمسية

نكليزية والروسية والصينية إلسبانية واإلودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات اي  - ١  
  .والعربية والفرنسية يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدة

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

 -  -  -  -  -  


