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  الدورة الثالثة والستون
       من جدول األعمال٥٨البند 

  تقرير جملس حقوق اإلنسان    
    

  *تقرير اللجنة الثالثة
    

  )اململكة العربية السعودية (الوايفالسيد خالد : املقرر
    

  مقدمة  -أوال   
تها العامـة الثانيـة، املعقـودة    اء على توصية املكتـب، قـررت اجلمعيـة العامـة، يف جلـس            بن  - ١
ــول١٩ يف ــبتمرب / أيلــ ـــ ٢٠٠٨ســ ــدول أعمـ ــدرج يف جــ ــستني  ، أن تــ ــة والــ ــا الثالثــ ال دورهتــ

  .“تقرير جملس حقوق اإلنسان”: املعنون البند
، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠يف   املعقـودة    ،يف جلستها العامة الرابعة والـثالثني     و  - ٢

قررت اجلمعية العامة أيضا من بني ما قررتـه النظـر يف هـذا البنـد يف اجللـسة العامـة ويف اللجنـة                        
 علــى أســاس أن اللجنــة الثالثــة ســتنظر يف مجيــع توصــيات جملــس حقــوق اإلنــسان إىل    ،الثالثــة
دويل يف جمـال    ، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة بوضع قـانون          معية العامة وتتخذ إجراء بشأهنا    اجل

  .حقوق اإلنسان
  
  

 
  

  .Add.1 و A/63/435يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف جزءين حتت الرموز   *  
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ــساهت      - ٣ ــد يف جل ــذا البن ــة يف ه ــة الثالث ــودة ٤٨ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٢ا ونظــرت اللجن  املعق
ــوبر و / تـــشرين األول٣١ يف ــاين٢٥، و ١٨، و ١١أكتـ ــوفمرب / تـــشرين الثـ ــرد . ٢٠٠٨نـ ويـ

  ).A/C.3/63/SR.32, 39, 40 and 48(عرض ملناقشات اللجنة يف احملاضر املوجزة ذات الصلة 
اللجنة عند نظرها يف هذا البند تقرير جملس حقـوق اإلنـسان عـن              وكان معروضا على      - ٤

ــسادسة       ــسة والـ ــتثنائية اخلامـ ــه االسـ ــعة، ودوراتـ ــة والتاسـ ــسابعة والثامنـ ــسادسة والـ ــه الـ دوراتـ
  .)٢( ودورته التاسعة)١(والسابعة

ــودة يف      - ٥ ــة، املعق ــثالثني للجن ــة وال ــسة الثاني ــشرين األ٣١ويف اجلل ــى  /ول ت ــوبر، ألق أكت
  ).A/C.3/63/SR.32انظر الوثيقة (رئيس جملس حقوق اإلنسان بيانا 

  
  A/C.3/63/L.47النظر يف مشروع القرار   -ثانيا   

ــودة يف      - ٦ ــثالثني، املعق ــسة التاســعة وال ــاين ١١يف اجلل ــشرين الث ــوفمرب، / ت ــرضن ــل ع  ممث
لــدويل للحقــوق االقتــصادية الربوتوكــول االختيــاري للعهــد ا”الربتغــال مــشروع قــرار بعنــوان 

أذربيجــان، أرمينيــا، إســبانيا، إكــوادور، : نيابــة عــن) A/C.3/63/L.47(“واالجتماعيــة والثقافيــة
ألبانيــا، أملانيــا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغنــدا، إيطاليــا، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بــنن،  

ريـــة إثيوبيـــا الدميقراطيـــة  ليـــشيت، اجلبـــل األســـود، مجهو-البوســـنة واهلرســـك، بـــريو، تيمـــور 
االحتادية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جيبويت، سان تومي وبرينسييب، سـلوفاكيا،           

ــا       ــاال، غيني ــابون، غواتيم ــيلي، صــربيا، غ ــسنغال، ش ــلوفينيا، ال ــسا، فنــ  -س ــساو، فرن زويال ـ بي
اريكا، كولومبيــا، ، فنلنــدا، كرواتيــا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســت  ) البوليفاريــة-مجهوريــة (

 وعقـب ذلـك انـضمت إىل الـدول املقدمـة ملـشروع القـرار                .مصر، املغرب، املكسيك، هنغاريا   
وأوكرانيا، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، والـرأس األخـضر،          إندونيسيا،  

  .ومنغوليا، ونيكاراغوا، وهندوراس
نوفمرب، قرأ أمني اللجنـة بيانـا عـن         /ين الثاين  تشر ١٨ويف اجللسة األربعني، املعقودة يف        - ٧

  ).A/C.3/63/SR.40(مشروع القرار اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على 
 ممثلـو الربتغـال والواليـات املتحـدة         دىل هبـا  ، وعقـب البيانـات الـيت أ        نفـسها  ويف اجللسة   - ٨

لشمالية، والـدامنرك، وجنـوب أفريقيـا،       األمريكية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ا      
  .)A/C.3/63/SR.40انظر الوثيقة (والنرويج 

__________ 
  .(A/63/53) ٥٣دورة الثالثة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، ال  )١(  
  ).A/63/53/Add.1 ( ألف٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(  
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ــضا،    - ٩ ــسها أيــ ــسة نفــ ــرار   ويف اجللــ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ  A/C.3/63/L.47اعتمــ
اجللـسة العامـة    اجلمعيـة العامـة لكـي تنظـر فيـه يف            ووافقت على إحالتـه إىل      ،  )١١الفقرة   انظر(

  .ديسمرب/ول كانون األ١٠املقرر عقدها يف 
األرجنـتني، واليابـان، ونيوزيلنـدا،      أدىل ببيانـات ممثلـو      وعقب اعتماد مـشروع القـرار،         - ١٠

وبولنـدا، وتركيـا،    ، وكندا، وليختنشتاين، وفنلنـدا، وسـلوفينيا، وسويـسرا، والنمـسا، والفلـبني           
  ).A/C.3/63/SR.40انظر الوثيقة (وأملانيا، والسويد، وأستراليا 
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  اللجنة الثالثة توصية   -ثالثا   
  :اجلمعية العامة مشروع القرار التايلبأن تعتمد توصي اللجنة الثالثة   - ١١
  

 االقتــصادية بــاحلقوق اخلــاص الــدويل بالعهــد امللحــق االختيــاري الربوتوكــول    
 والثقافية واالجتماعية

  
 ،العامة اجلمعية إن 

 يونيـه /حزيـران  ١٨ رخاملؤ ٨/٢ قرارال اإلنسان، حقوق جملس باعتماد علما حتيط إذ 
 االقتــــصادية بــــاحلقوق اخلــــاص الــــدويل بالعهــــد امللحــــق االختيــــاري للربوتوكــــول ،٢٠٠٨

 والثقافية، واالجتماعية

 بـــاحلقوق اخلـــاص الـــدويل بالعهـــد امللحـــق االختيـــاري الربوتوكـــول تعتمـــد  ‐ ١  
  القرار؛ هذا مرفق يف نصه يرد الذي والثقافية، واالجتماعية االقتصادية
 توقيـع  حفـل  يف االختيـاري  الربوتوكـول  علـى  التوقيـع  بـاب  ُيفـتح  بأن صيتو  ‐ ٢  

 اإلنـسان  حلقـوق  السامية املتحدة األمم ومفوضة العام األمني إىل وتطلب ،٢٠٠٩ عام يف يقام
  .الالزمة املساعدة تقدمي

  
 املرفق    
الربوتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية            

 ماعية والثقافيةواالجت
  

 الديباجة

  ،إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول  
 أنه، وفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، يشكل اإلقـرار             إذ تالحظ   

مبــا جلميــع أعــضاء األســرة البــشرية مــن كرامــة أصــيلة فــيهم ومــن حقــوق متــساوية وغــري قابلــة 
  يف العامل،للتصرف أساس احلرية والعدل والسالم 

ــسان  وإذ تالحــظ   ــاملي حلقــوق اإلن ــدون    )١( أن اإلعــالن الع ــاس يول ــع الن ــن أن مجي يعل
أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأن لكل إنسان حـق التمتـع بكافـة احلقـوق واحلريـات                  
ــون،      ــصر، أو اللـ ــسبب العنـ ــالتمييز بـ ــوع، كـ ــن أي نـ ــز مـ ــالن، دون أي متييـ ــواردة يف اإلعـ الـ

__________ 
  .)٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
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للغـــة، أو الـــدين، أو الـــرأي الـــسياسي أو غـــري الـــسياسي، أو األصـــل الـــوطين  ا اجلـــنس، أو أو
  الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر،  االجتماعي، أو أو

 إىل ما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهـدين الـدوليني اخلاصـني       وإذ تشري   
ون البـشر أحـراراً ومتحـررين       من تسليم بأن املثـل األعلـى املتمثـل يف أن يكـ             )٢(حبقوق اإلنسان 

من اخلوف والفاقة ال ميكن أن يتحقق إال بتهيئة ظروف يتمتع فيها كـل إنـسان حبقوقـه املدنيـة                    
  والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،

ــد    ــد تأكي ــة      وإذ تعي ــة وغــري قابل ــات األساســية عاملي ــسان واحلري ــع حقــوق اإلن أن مجي
  ،للتجزئة ومترابطة ومتشابكة

ــشري   ــصادية       وإذ ت ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــة طــرف يف العه  إىل أن كــل دول
تتعهـد بـأن تتخـذ، مبفردهـا        ) “العهـد ”ويـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم            ()٢(واالجتماعية والثقافيـة  

ــتقين،         ــصادي وال ــصعيدين االقت ــى ال ــدوليني، وال ســيما عل ــاون ال ــساعدة والتع ــق امل وعــن طري
ا املتاحة، ما يلزم من خطـوات لـضمان التمتـع الكامـل التـدرجيي               وبأقصى ما تسمح به موارده    

باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهـد، سـالكة إىل ذلـك مجيـع الـسبل املناسـبة، وخـصوصاً سـبيل                      
  اعتماد تدابري تشريعية،

 من املناسب، تعزيزاً لتحقيـق مقاصـد العهـد وتنفيـذ أحكامـه، متكـُني اللجنـة                 وإذ ترى   
، مـن  )‘اللجنـة ’ويشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم     ( القتصادية واالجتماعية والثقافية املعنية باحلقوق ا  

  القيام باملهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول،
  :على ما يلي قد اتفقت  

  
  ١املادة     
  اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيها    

هـــذا الربوتوكـــول، تعتـــرف كـــل دولـــة طـــرف يف العهـــد، تـــصبح طرفـــاً يف    - ١  
  . باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات والنظر فيها وفقاً ملا تنص عليه أحكام هذا الربوتوكول

ال جيوز للجنة تلقّي أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكـون طرفـاً                   - ٢  
  .يف هذا الربوتوكول

  
  

__________ 
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
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  ٢املادة     
  البالغات    

و نيابة عن، أفراد أو مجاعات مـن األفـراد يـدخلون            جيوز أن ُتقّدم البالغات من ِقبل، أ        
مـن جانـب تلـك الدولـة الطـرف ألي       ضمن والية دولة طرف ويـّدعون أهنـم ضـحايا النتـهاك       

وحيثمـا يقـدم بـالغ نيابـة عـن      . من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احملـددة يف العهـد     
ا استطاع صاحب الـبالغ أن يـربر تـصرفه          أفراد أو مجاعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم إال إذ        

  .نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة
  

  ٣املادة     
  املقبولية    

ــا مل تكــن قــد تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل           - ١   ــر اللجنــة يف أي بــالغ م ال تنظ
ــة املتاحــة قــد اســُتنفدت   وال تــسري هــذه القاعــدة إذا اســتغرق تطبيــق ســبل   . االنتــصاف احمللي

  .  أمداً طويالً بدرجة غري معقولةاالنتصاف هذه
  :تعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ يف احلاالت التالية  - ٢  
ــة،      )أ(  مــىت مل ُيقــدم الــبالغ يف غــضون ســنة بعــد اســتنفاد ســبل االنتــصاف احمللي

  باستثناء احلاالت اليت يربهن فيها صاحب البالغ على تعذر تقدميه قبل انقضاء هذا األجل؛
 الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هـذا الربوتوكـول           مىت كانت   )ب( 

  بالنسبة للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
مـــىت كانـــت املـــسألة نفـــسها قـــد ســـبق أن نظـــرت فيهـــا اللجنـــة أو كانـــت،   )ج( 

 الــدويل أو التــسوية زالــت، موضــع حبــث مبوجــب إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق    مــا أو
  الدولية؛
  مىت كان البالغ متنافياً مع أحكام العهد؛ )د( 
مىت كـان الـبالغ غـري مـستند إىل أسـاس واضـح أو كـان غـري مـدعم بـرباهني                        )ه( 

  كافية أو مىت كان يستند حصراً إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالم؛
  أو؛ مىت شكل البالغ إساءة الستعمال احلق يف تقدمي بالغ )و( 
  .مىت كان البالغ جمهول املصدر أو غري مكتوب )ز( 
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  ٤املادة     
  البالغات اليت ال تكشف عن ضرر واضح    

ميكن للجنة، حسب االقتضاء، أن تـرفض النظـر يف بـالغ إذا كـان الـبالغ ال يكـشف                  
صــاحبه لــضرر واضــح، إال إذا اعتــربت اللجنــة أن الــبالغ يــثري مــسألة جديــة ذات تعــرض عــن 

  .امةأمهية ع
  

  ٥املادة     
  التدابري املؤقتة    

جيوز للجنة يف أي وقت بعد تلقي البالغ وقبل اختاذ أي قـرار بـشأن األسـس                    - ١  
املوضوعية أن حتيل إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلباً بأن تنظر الدولـة الطـرف بـصفة عاجلـة      

تثنائية، لتاليف وقـوع ضـرر      يف اختاذ تدابري محاية مؤقتة، حسبما تقتضيه الضرورة يف ظروف اس          
  .ال ميكن جربه على ضحية أو ضحايا االنتهاكات املزعومة

 مـن هـذه املـادة، فـإن         ١عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة          - ٢  
  .ذلك ال يعين ضمناً اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه

  
  ٦املادة     
  إحالة البالغ    

ا مل تعترب اللجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع إىل الدولة الطـرف املعنيـة،               م  - ١  
تتوخى اللجنـة الـسرية يف عـرض أي بـالغ يقـدم إليهـا مبوجـب هـذا الربوتوكـول علـى الدولـة                    

   .الطرف املعنية
تقــدم الدولــة الطــرف املتلقيــة إىل اللجنــة، يف غــضون ســتة أشــهر، تفــسريات     - ٢  

ح فيها املسألة وسـبيل االنتـصاف، إن وجـد، الـذي رمبـا تكـون الدولـة                  بيانات مكتوبة توض   أو
  .الطرف قد وفرته

  
  ٧املادة     
  التسوية الودية    

تعــرض اللجنــة مــساعيها احلميــدة علــى األطــراف املعنيــة هبــدف التوصــل إىل      - ١  
  .تسوية ودية للمسألة على أساس احترام االلتزامات اليت ينص عليها العهد

 اتفاق بشأن تسوية وديـة مبثابـة إهنـاء للنظـر يف الـبالغ مبوجـب هـذا                   يعترب كل   - ٢  
  .الربوتوكول
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  ٨املادة     
  حبث البالغات    

 من هـذا الربوتوكـول يف       ٢تبحث اللجنة البالغات اليت تتلقاها مبوجب املادة          - ١  
   .شريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعنية، ضوء مجيع الوثائق اليت تقدم إليها

تعقـــد اللجنـــة جلـــسات مغلقـــة لـــدى حبـــث البالغـــات املقدمـــة مبوجـــب           - ٢  
 .الربوتوكول هذا

عنــد حبــث بــالغ مقــدم مبوجــب هــذا الربوتوكــول، ميكــن للجنــة أن ترجــع،      - ٣  
حـــسب االقتـــضاء، إىل الوثـــائق ذات الـــصلة الـــيت أعـــدهتا هيئـــات األمـــم املتحـــدة ووكاالهتـــا  

األخرى، وكذلك الوثائق الـيت أعـدهتا منظمـات دوليـة           املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهتا     
أخرى، مبا فيها املنظومات اإلقليمية حلقوق اإلنـسان، وإىل أيـة مالحظـات أو تعليقـات مقدمـة            

  .من الدولة الطرف املعنية
ــد حبــث    - ٤   ــاتعن ــة     البالغ ــة يف معقولي ــذا الربوتوكــول، تنظــر اللجن  مبوجــب ه

تـضع اللجنـة يف     وبـذلك،   . وفقاً للجـزء الثـاين مـن العهـد        اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف      
ــذ احلقــوق        ــسياساتية لتنفي ــدابري ال ــة مــن الت ــة الطــرف ميكــن أن تعتمــد طائف اعتبارهــا أن الدول

  .املنصوص عليها يف العهد
  

  ٩املادة     
  متابعة تنفيذ آراء اللجنة    

ــة آراءهــا بــ      - ١   ــة إىل األطــراف املعني ــبالغ، حتيــل اللجن ــبالغ بعــد حبــث ال شأن ال
  .مشفوعة بتوصياهتا، إن وجدت

تويل الدولة الطرف االعتبـار الواجـب آلراء اللجنـة، ولتوصـياهتا إن وجـدت،                 - ٢  
وتقدم إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، رداً مكتوباً يتضمن معلومـات عـن أي إجـراء تكـون                   

  . قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا
ة الطـرف إىل تقـدمي معلومـات إضـافية بـشأن أي تـدابري         للجنة أن تدعو الدولـ      - ٣  

تكون الدولة الطرف قد اختـذهتا اسـتجابة آلراء اللجنـة أو توصـياهتا، إن وجـدت، مبـا يف ذلـك                
حسبما تراه اللجنة مناسـباً، يف التقـارير الالحقـة الـيت تقـدمها الدولـة الطـرف مبوجـب املـادتني                     

  . من العهد١٧  و١٦
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  ١٠املادة     
  ئل املتبادلة بني الدولالرسا    

ــة طــرف يف هــذا الربوتوكــول أن تعلــن يف أي وقــت مبوجــب      - ١   هــذه ألي دول
املادة أهنا تعتـرف باختـصاص اللجنـة يف تلقـي رسـائل تـدعي فيهـا دولـة طـرف أن دولـة طرفـاً                          

وال جيــوز تلقــي الرســائل . أخــرى ال تفــي بالتزاماهتــا مبوجــب العهــد، والنظــر يف هــذه الرســائل
ــاً         ــة طــرف أصــدرت إعالن ــدمت مــن دول ــا إال إذا قُ ــادة والنظــر فيه املوجهــة مبوجــب هــذه امل

وال تتلقـى اللجنـة أيـة رسـالة إذا تعلقـت بدولـة              . تصاص اللجنة يف ما يتعلق هبـا      فيه باخ  تعترف
ــذا اإلعــالن   طــرف مل ــصدر ه ــاً      . ُت ــادة وفق ــذه امل ــواردة مبوجــب ه ــاول الرســائل ال وجيــري تن
  :التالية لإلجراءات

ــاً أخــرى ال تفــ      )أ(  ــة طرف ــة طــرف يف هــذا الربوتوكــول أن دول  يمــىت رأت دول
. د، جاز هلا أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إىل ذلك برسـالة مكتوبـة              بالتزاماهتا مبوجب العه  

وتقدم الدولـة الـيت تتلقـى الرسـالة إىل الدولـة            . وللدولة الطرف أيضاً أن ُتعلم اللجنة باملوضوع      
اليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشـهر مـن تلقيهـا، إيـضاحاً أو أي بيـان آخـر كتابـةً توضـح فيـه                         

، إىل احلــد املمكــن وبقــدر مــا يكــون ذا صــلة باملوضــوع، إشــارة إىل املــسألة، علــى أن يتــضمن
  اإلجراءات وسبل االنتصاف احمللية املتخذة أو املتوقع اختاذها أو املتاحة بشأن املسألة؛

إذا مل تسّو املسألة مبا يرضي كلتـا الـدولتني الطـرفني املعنيـتني يف غـضون سـتة                    )ب( 
الة األوىل، كان ألي مـن الـدولتني احلـق يف إحالـة املـسألة               أشهر من استالم الدولة املتلقية للرس     

  إىل اللجنة بواسطة إخطار موجه إىل اللجنة وإىل الدولة األخرى؛
ال تتنــاول اللجنــة مــسألة أحيلــت إليهــا إال بعــد أن تتأكــد مــن أن كــل ســبل     )ج( 

ــسألة     ــد اســُتخدمت واســُتنفدت يف امل ــة املتاحــة ق ــصاف احمللي ــسري هــذه  . االنت القاعــدة وال ت
  كان إعمال سبل االنتصاف قد طال أمده بصورة غري معقولة؛ إذا

مــن هــذه الفقــرة، تتــيح اللجنــة مــساعيها  ) ج(رهنــاً بأحكــام الفقــرة الفرعيــة   )د( 
احلميــدة للــدولتني الطــرفني املعنيــتني بغيــة التوصــل إىل حــل وّدي للمــسألة علــى أســاس احتــرام 

  االلتزامات املنصوص عليها يف العهد؛
  تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها الرسائل املقدمة مبوجب هذه املادة؛ )ه( 
مـن هـذه   ) ب(للجنة أن تطلب، يف أية مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة الفرعيـة              )و( 

، تزويــدها بأيــة )ب(الفقــرة، إىل الــدولتني الطــرفني املعنيــتني، املــشار إليهمــا يف الفقــرة الفرعيــة 
  املوضوع؛معلومات ذات صلة ب
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مــن ) ب(يكـون للــدولتني الطــرفني املعنيــتني املــشار إليهمــا يف الفقــرة الفرعيــة   )ز( 
هذه الفقرة، احلق يف أن تكونا ممثَّلتني عندما تنظر اللجنة يف املـسألة وأن تقـدما بيانـات شـفوياً                    

  أو كتابةً؛/و
لفقــرة تقــدم اللجنــة، بالــسرعة املطلوبــة، بعــد تــاريخ تلقــي اإلخطــار مبوجــب ا )ح( 
  : من هذه الفقرة، تقريراً على النحو التايل) ب(الفرعية 
من هذه الفقـرة،    ) د(يف حالة التوصل إىل تسوية وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية            ‘١’  

  تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه؛
، تقـدم اللجنـة   )د(ة الفرعية  يف حالة عدم التوصل إىل حل وفقاً ألحكام الفقر          ‘٢’  

ــرفني     ــدولتني الطـ ــة بـــني الـ ــضية القائمـ ــصلة بالقـ ــائع ذات الـ ــا الوقـ يف تقريرهـ
ــتني ــيت      . املعني ــشفوية ال ــات ال ــة وحمــضر البيان ــات الكتابي ــالتقرير البيان ــق ب وُترف

وللجنـة أيـضاً أن ترسـل إىل الـدولتني          . تقدمت هبا الـدولتان الطرفـان املعنيتـان       
  . فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهماالطرفني املعنيتني 

  .ويبلَّغ التقرير يف كل مسألة إىل الدولتني الطرفني املعنيتني
 مـن هـذه املـادة لـدى األمـني           ١توِدع الدول األطراف إعالناً مبوجـب الفقـرة           - ٢  

وز سـحب أي  وجيـ . العام لألمم املتحدة الذي يرسل نـسخاً منـه إىل الـدول األطـراف األخـرى          
وال خيل هذا السحب بالنظر يف أيـة مـسألة          . إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام        

تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال جيوز تلقي أية رسالة أخـرى مـن          
أية دولة طرف مبوجب هـذه املـادة بعـد تلقـي األمـني العـام لإلخطـار بـسحب اإلعـالن، مـا مل                    

  .كن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً جديداًت
  

  ١١املادة     
  إجراء التحري    

جيوز لكل دولـة تكـون طرفـاً يف هـذا الربوتوكـول أن تعلـن يف أي وقـت أهنـا                        - ١  
  .تعترف باختصاصات اللجنة املنصوص عليها يف هذه املادة

ــهاكا        - ٢   ــوع انت ــى وق ــدل عل ــة ت ــات موثوق ــة معلوم ت جــسيمة إذا تلقــت اللجن
ــة طــرف أل   أو ــة  حلقــوق ي مــن امنتظمــة مــن جانــب دول ــة أو الثقافي االقتــصادية أو االجتماعي

املنصوص عليها يف العهد، تدعو اللجنة تلك الدولـة الطـرف إىل التعـاون يف فحـص املعلومـات           
  . وإىل تقدمي مالحظاهتا بشأن هذه املعلومات
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ــة الطــرف ا      - ٣   ــة مالحظــات تكــون الدول ــة   مــع مراعــاة أي ــها وأي ــد قدمت ــة ق ملعني
معلومات أخرى موثوق هبا متاحة هلا، للجنة أن تعني عضواً أو أكثر من أعضائها إلجـراء حتـرٍّ                  

وجيوز أن يتضمن التحري القيام بزيـارة إلقلـيم         . وتقدمي تقرير على وجه االستعجال إىل اللجنة      
  . الدولة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها

 التحـري بـصفة سـرية، وُيلـتمس تعـاون تلـك الدولـة الطـرف يف                  ُيجرى ذلك   - ٤  
   .مجيع مراحل اإلجراءات

بعد دراسة نتائج ذلـك التحـري، تقـوم اللجنـة بإحالـة تلـك االسـتنتاجات إىل               - ٥  
  . الدولة الطرف املعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات

يف غضون سـتة أشـهر      نة   بتقدمي مالحظاهتا إىل اللج    تقوم الدولة الطرف املعنية     - ٦  
  .من تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات اليت أحالتها اللجنة

 مـن  ٢بعد استكمال هـذه اإلجـراءات املتعلقـة بـأي حتـرٍّ ُيجـرى وفقـاً للفقـرة                - ٧  
، للجنة أن تقرر، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف املعنية، إدراج بيان مـوجز               هذه املادة 

  . من هذا الربوتوكول١٥ات يف تقريرها السنوي املنصوص عليه يف املادة بنتائج اإلجراء
 من هذه املـادة أن تـسحب هـذا    ١ألي دولة طرف تصدر إعالناً وفقاً للفقرة     - ٨  

  .اإلعالن يف أي وقت من األوقات بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العام
  

  ١٢املادة     
  متابعة إجراء التحري    

ن تـدعو الدولـة الطـرف املعنيـة إىل أن تـدرج يف تقريرهـا املقـدم                جيوز للجنـة أ     - ١  
 من العهد تفاصيل أية تدابري متخذة استجابة لتحـرٍ أُجـري مبوجـب            ١٧  و ١٦مبوجب املادتني   

  .  من هذا الربوتوكول١١املادة 
جيــوز للجنــة، عنــد االقتــضاء، وبعــد انتــهاء فتــرة الــستة أشــهر املــشار إليهــا يف    - ٢  
، أن تدعو الدولة الطرف املعنيـة إىل إبالغهـا بالتـدابري املتخـذة اسـتجابة       ١١ املادة    من ٦الفقرة  

  .لذلك التحري
  ١٣املادة     
  تدابري احلماية    

تتخــذ الدولــة الطــرف مجيــع التــدابري املناســبة لكفالــة عــدم تعــرض األشــخاص الــذين      
ملــا يقدمونــه إىل خيــضعون لواليتــها ألي شــكل مــن أشــكال ســوء املعاملــة أو التخويــف نتيجــة  

  .اللجنة من بالغات عمالً هبذا الربوتوكول
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  ١٤املادة     
  املساعدة والتعاون الدوليان    

حتيـــل اللجنـــة، حـــسبما تـــراه مالئمـــاً ومبوافقـــة الدولـــة الطـــرف املعنيـــة، إىل     - ١  
الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها وغريهـا مـن اهليئـات املختـصة آراءهـا                

توصياهتا بشأن البالغات والتحريات اليت تدل على وجـود حاجـة إىل املـشورة أو املـساعدة                 أو  
ــذه اآلراء         ــشأن ه ــا، إن وجــدت، ب ــة الطــرف واقتراحاهت ــصحوبة مبالحظــات الدول ــة، م التقني

  .التوصيات أو
للجنة أيضاً أن توجه نظر هذه اهليئات، مبوافقة الدولة الطرف املعنيـة، إىل أي                - ٢  
شأ عن البالغات اليت تنظر فيها مبوجـب هـذا الربوتوكـول والـيت ميكـن أن تـساعدها،                   مسألة تن 

كل واحدة يف جمال اختصاصها، يف التوصل إىل قرار بشأن استـصواب اختـاذ تـدابري دوليـة مـن           
شأهنا أن تسهم يف مساعدة الدول األطـراف علـى إحـراز تقـدم يف تنفيـذ احلقـوق املعتـرف هبـا                       

  .العهد يف
 صندوق استئماين وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعـة يف اجلمعيـة العامـة              ُينشأ  - ٣  

وُيــدار الــصندوق وفقــاً لألنظمــة والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة املتخصــصة    
والتقنية إىل الدول األطـراف، ومبوافقـة الدولـة الطـرف املعنيـة، مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ احلقـوق                       

ــواردة يف العهــد،   ــصادية     ال ــة يف جمــال احلقــوق االقت ــاء القــدرات الوطني ــذلك يف بن واملــسامهة ب
  . واالجتماعية والثقافية يف سياق هذا الربوتوكول

ال متــس أحكــام هــذه املــادة التزامــات كــل دولــة طــرف بتنفيــذ مــا عليهــا مــن    - ٤  
  .التزامات مبوجب العهد

  
  ١٥املادة     
  التقرير السنوي    

ا الــسنوي مــوجزاً لألنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا مبوجــب هــذا ُتــدرج اللجنــة يف تقريرهــ  
  .الربوتوكول

  ١٦املادة     
  النشر واإلعالم    

ــد كــل دولــة طــرف بــالتعريف بالعهــد وهبــذا الربوتوكــول علــى نطــاق واســع             تتعه
ــشأن         ــة وتوصــياهتا، وخباصــة ب ــشأن آراء اللجن ــات ب ــى املعلوم ــسري احلــصول عل ــشرمها وتي وبن

لة الطرف، والقيام بذلك باستخدام وسائل يسهل الوصـول إليهـا بالنـسبة             املسائل املتعلقة بالدو  
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  ١٧املادة     
  التوقيع والتصديق واالنضمام    

ــاب    - ١   ــتح ب ــع اليف ــى توقي ــد      عل ــة وقعــت العه ــام كــل دول ــذا الربوتوكــول أم ه
  .صدقت عليه أو انضمت إليه أو

.  صدقت على العهـد أو انـضمت إليـه   تصدق على هذا الربوتوكول كل دولة    - ٢  
  . وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة

يفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول أمام كل دولـة صـدقت علـى العهـد                  - ٣  
  .أو انضمت إليه

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

  ١٨املادة     
  النفاذبدء     

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشـهر مـن تـاريخ إيـداع صـك التـصديق                    - ١  
  . أو االنضمام العاشر لدى األمني العام لألمم املتحدة

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة لكل دولة تـصدق عليـه أو تنـضم إليـه بعـد                    - ٢  
ثـة أشـهر مـن تـاريخ إيـداع          إيداع صك التـصديق أو االنـضمام العاشـر، وذلـك بعـد مـضي ثال               

  .صك تصديقها أو انضمامها
  

  ١٩املادة     
  التعديالت    

جيــوز ألي دولــة طــرف اقتــراح تعــديل هلــذا الربوتوكــول وتقدميــه إىل األمــني     - ١  
ــة تعــديالت مقترحــة     . العــام لألمــم املتحــدة  ــإبالغ الــدول األطــراف بأي ويقــوم األمــني العــام ب

 تفـضل عقـد مـؤمتر للـدول األطـراف بغـرض النظـر يف                مشفوعة بطلـب إخطـاره مبـا إذا كانـت         
وإذا أبدى ثلث الدول األطراف علـى األقـل، يف غـضون أربعـة              . االقتراحات والتصويت عليها  

أشهر من تـاريخ اإلبـالغ، رغبـة يف عقـد مـؤمتر مـن هـذا القبيـل، يـدعو األمـني العـام إىل عقـد                            
م أي تعـديل يعتمـد بأغلبيـة ثلثـي الـدول      وحييـل األمـني العـا     . املؤمتر حتـت رعايـة األمـم املتحـدة        

ــع الــدول          ــه إىل مجي ــة عليــه، مث حييل ــة للموافق ــصوتة إىل اجلمعيــة العام ــراف احلاضــرة وامل األط
  . األطراف لقبوله

 مـن هـذه     ١يبدأ نفـاذ كـل تعـديل يعتمـد وحيـصل علـى املوافقـة وفقـاً للفقـرة                      - ٢  
 يبلـغ فيـه عـدد صـكوك القبـول املودعـة ثلثـي               املادة اعتباراً من اليوم الثالثني مـن التـاريخ الـذي          
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مث يـصبح التعـديل نافـذاً بالنـسبة لكـل دولـة             . عدد الدول األطراف عند تاريخ اعتمـاد التعـديل        
وال يكـون التعـديل     . طرف اعتباراً من اليوم الثالثني الذي يلي إيداع صك القبـول اخلـاص هبـا              

  . ملزماً إالّ للدول األطراف اليت وافقت عليه
  

  ٢٠ادة امل    
  النقض    

جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول يف أي وقت بإشـعار خطـي           - ١  
ويـصبح هـذا الـنقض نافـذاً بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ              . توجهه إىل األمني العام لألمم املتحـدة      

  . تسلم األمني العام ذلك اإلشعار
 أي بالغ مقـدم     ال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على          - ٢  

  .  قبل تاريخ نفاذ النقض١١ أو بأي إجراء يتخذ مبوجب املادة ١٠  و٢مبوجب املادتني 
  

  ٢١املادة     
  اإلخطارات الواردة من األمني العام    

 من املـادة   ١يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة              
  :ة من العهد بالتفاصيل التالي٢٦

  التوقيعات والتصديقات واالنضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛ )أ( 
  ؛١٩تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل مبوجب املادة   )ب( 
  .٢٠أي نقض مبوجب املادة  )ج( 

  
  ٢٢املادة     
  اللغات الرمسية    

بانية يـــودع هــــذا الربوتوكــــول، الــــذي تتــــساوى نــــصوصه باللغــــات اإلســــ   - ١  
  .واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدة

يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإحالة نسخ موثقـة مـن هـذا الربوتوكـول إىل                  - ٢  
  . من العهد٢٦مجيع الدول املشار إليها يف املادة 

  


