الصكوك الكونية

البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية
الديباجة
إن الدول األطراف في هذا البروتوكول،
إذ تالحــظ أنــه ،وفقــا للمبــادىء املنصــوص عليهــا فــي ميثــاق األمم املتحدة،
يشــكل اإلقـراربمــا لجميــع أعضــاء األســرة البشــرية مــن كرامــة أصيلــة فيهــم ومــن
حقوق متساوية وغيرقابلة للتصرف أساس الحرية والعدل والسالم في العالم،
وإذ تالحــظ أن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان يعلــن أن جميــع النــاس
يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة
الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن ،دون أي تمييزمن أي نوع ،كالتمييزبسبب
العنصــر ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو ال ـرأي السيا�ســي أو غيــر
السيا�ســي ،أواألصــل الوطنــي أواالجتماعــي ،أوالثــروة ،أواملولــد ،أوأي وضــع آخــر،
وإذ تشــير إلــى مــا جــاء فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والعهديــن
الدولييــن الخاصيــن بحقــوق اإلنســان مــن تســليم بــأن املثــل األعلــى املتمثــل فــي
أن يكــون البشــرأحـرارا ومتحرريــن مــن الخــوف والفاقــة ال يمكــن أن يتحقــق إال
بتهيئــة ظــروف يتمتــع فيهــا كل إنســان بحقوقــه املدنيــة والثقافيــة واالقتصاديــة
والسياســية واالجتماعيــة.
وإذ تعيــد تأكيــد أن جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية عامليــة
وغيــرقابلــة للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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وإذ تشــير إلــى أن كل دولــة طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (ويشــار إليــه فيمــا يلــي باســم «العهــد»)
تتعهــد بــأن تتخــذ بمفردهــا وعــن طريــق املســاعدة والتعــاون الدولييــن ،والســيما
علــى الصعيديــن االقتصــادي والتقنــي ،وبأق�صــى مــا تســمح بــه مواردهــا املتاحــة،
مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الكامــل التدريجــي بالحقــوق املعتــرف بهــا فــي
هــذا العهــد ،ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل املناســبة ،وخصوصــا ســبيل اعتمــاد
تدابيــرتشــريعية.
وإذ تــرى مــن املناســب ،تعزي ـزا لتحقيــق مقاصــد العهــد وتنفيــذ أحكامــه،
تمكين اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ويشارإليها
فيما يلي باسم «اللجنة») ،من القيام باملهام املنصوص عليها في هذا البروتوكول،
قد اتفقت على ما يلي :
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املادة 1
اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظرفيها
 -1تعتــرف كل دولــة طــرف فــي العهــد ،تصبــح طرفــا فــي هــذا البروتوكــول،
باختصــاص اللجنــة فــي تلقــى البالغــات والنظــرفيهــا وفقــا ملــا تنــص عليــه أحــكام
هــذا البروتوكــول.
 -2ال يجــوز للجنــة تلقــى أي بــاغ يتعلــق بأيــة دولــة فــي العهــد ال تكــون طرفــا
فــي هــذا البروتوكــول.
املادة 2
البالغات
يجــوز أن تقـ ّـدم البالغــات مــن قبــل ،أو نيابــة عــن ،أف ـراد أو جماعــات
مــن األف ـراد يدخلــون ضمــن واليــة دولــة طــرف ّ
ويدعــون أنهــم ضحايــا النتهــاك
مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف ألي مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافية املحددة .وحيثما يقدم بالغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد ،يكون
ذلك بموافقتهم إال إذا استطاع صاحب البالغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون
الحصــول علــى تلــك املوافقــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املقبولية
 -1ال تنظــراللجنــة فــي أي بــاغ مــا لــم تكــن قــد تأكــدت مــن أن جميــع ســبل
االنصــاف املحليــة املتاحــة قــد اســتنفذت .وال تســري هــذه القاعــدة إذا اســتغرق
تطبيــق ســبل اإلنصــاف هــذه أمــدا طويــا بدرجــة غيــرمعقولــة.
 -2تعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ في الحاالت التالية :
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املادة 3

(أ) متى لم يقدم البالغ في غضون سنة بعد استنفاد سبل اإلنصاف املحلية،
باســتثناء الحــاالت التــي يبرهــن فيهــا صاحــب البــاغ علــى تعــزر تقديمــه قبل
انقضاء هذا األجل،
(ب) متــى كانــت الوقائــع موضــوع البــاغ قــد بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول بالنســبة
للدولــة الطــرف املعنيــة ،إالإذا اســتمرت هــذه الوقائــع بعــد تاريــخ بــدء النفــاذ،
(ج) متــى كانــت املســألة نفســها قــد ســبق أن نظــرت فيهــا اللجنــة أو كانــت ،أو
مازالــت ،موضــع بحــث بموجــب إجـراء آخــرمــن إجـراءات التحقيــق الدولي
أو ســبق التســوية الدوليــة،
(د) متى كان البالغ متنافيا مع أحكام العهد،
(و) متــى كان البــاغ غيــرمســتند إلــى أســاس واضــح أو كان غيــرمدعــم ببراهيــن
كافيــة أو متــى كان يســتند حصـرا إلــى تقاريــرنشــرتها وســائط اإلعــام،
(ك) متى شكل البالغ إساءة الستعمال الحق في تقديم بالغ ،أو
(ل) متى كان البالغ مجهول املصدرأو غيرمكتوب.
املادة 4
البالغات التي تكشف عن ضرر واضح
يمكــن للجنــة ،حســب االقتضــاء ،أن ترفــض النظــرفــى بــاغ أذا كان البــاغ
ال يكشــف عــن تعــرض صاحبــه لضــرر واضــح ،إال إذا اعتبــرت اللجنــة أن البــاغ
يثيــرمســألة جديــة ذات أهميــة عامــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 5
التدابيراملؤقتة
 -1يجــوز للجنــة فــي أي وقــت تلقــى البــاغ وقبــل اتخــاذ أي ق ـرار بشــأن
األســس املوضوعيــة أن تحيــل إلــى عنايــة الدولــة الطــرف املعنيــة طلبــا بــأن تنظــر
الدولــة الطــرف بصفــة عاجلــة فــي اتخــاذ تدابيــرحمايــة مؤقتــة ،حســبما تقتضيــه
الضرورة في ظروف اســتثنائية ،لتالفى وقوع ضرر ال يمكن جبره على ضحية أو
ضحايــا االنتهــاكات املزعومــة.
 -2عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة ( )1من هذه
املادة ،فإن ذلك ال يعني ضمنا اتخاذ قراربشأن مقبولية البالغ أوبشأن وجاهة
موضوعه.
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املادة 6
إحالة البالغ
 -1مــا لــم تعتبــراللجنــة البــاغ غيــرمقبــول دون الرجــوع إلــى الدولــة الطــرف
املعنيــة ،تتوخــى اللجنــة الســرية فــي عــرض أي بــاغ يقــدم إليهــا بموجــب هــذا
البرتوكــول علــى الدولــة الطــرف املعنيــة.
 -2تقــدم الدولــة الطــرف املتلقيــة إلــى اللجنــة ،فــي غضــون ســتة أشــهر
تفســيرات أو بيانــات مكتوبــة توضــح فيهــا املســألة وســبيل اإلنصــاف ،إن وجــد،
الــذي ربمــا تكــون الدولــة الطــرف قــد وفرتــه.
املادة 7
التسوية الودية
 -1تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على األطراف املعنية بهدف التوصل
إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام االلتزامات التي ينص عليها العهد.
 -2يعتبركل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة أنها للنظرفي البالغ بموجب
هذا البروتوكول.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

بحث البالغات
 -1تبحــث اللجنــة البالغــات التــي تتلقاهــا بموجــب املــادة ( )2مــن هــذا
البرتوكــول فــي ضــوء جميــع الوثائــق التــي تقــدم إليها،شــريطة إحالــة هــذه الوثائــق
إلــى األط ـراف املعنيــة.
 -2تعقــد اللجنــة جلســات مغلقــة لــدى بحــث البالغــات املقدمــة بموجــب
هــذا البرتوكــول.
 -3عنــد بحــث بــاغ مقــدم بموجــب هــذا البرتوكــول يمكــن للجنــة أن ترجــع
حســب االقتضاء،الــى الوثائــق ذات الصلــة التــي أعدتهــا هيئــات األمــم املتحــدة
ووكاالتهــا املتخصصــة وصناديقهــا وبرامجهــا وآلياتهــا األخــرى ،وكذلــك الوثائــق
التــي أعدتهــا منظمــات دوليــة أخــرى ،بمــا فيهــا املنظومــات اإلقليميــة لحقــوق
اإلنســان ،وإلــى أيــة مالحظــات أو تعليقــات مقدمــة مــن الدولــة الطــرف املعنيــة.
 -4عند بحث البالغات بموجب هذا البرتوكول تنظراللجنة في معقولية
الخطــوات التــي تتخذهــا الدولــة الطــرف وفقــا للجــزء الثانــي مــن العهــد .وبذلــك
تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفة من التدابير
السياســية لتنفيــذ الحقــوق املنصــوص عليهــا فــي العهــد.
املادة 9
متابعة تنفيذ آراء اللجنة
 -1بعــد بحــث البــاغ ،تحيــل اللجنــة إلــى األط ـراف املعنيــة آراءهــا بشــأن
البــاغ مشــفوعة بتوصياتهــا ،إن وجــدت.
 -2تولــي الدولــة الطــرف االعتبــار الواجــب آلراء اللجنــة ،ولتوصياتهــا إن
وجدت،وتقــدم إلــى اللجنــة فــي غضــون ســتة أشــهرردا مكتوبــا يتضمــن معلومــات
عــن أي إجـراء تكــون قــد اتخذتــه فــي ضــوء آراء اللجنــة وتوصياتهــا.
 -3للجنة أن تدعوالدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي
تدابيــرتكــون الدولــة الطــرف قــد اتخذتهــا اســتجابة آلراء اللجنــة أو توصياتهــا إن
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 8
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وجــدت بمــا فــي ذلــك حســبما تـراه اللجنــة فــي التقاريــرالالحقــة التــي تقدمهــا الدولة
الطــرف بموجــب املادتيــن ( )17( )16مــن العهــد.
املادة 10
الرسائل املتبادلة بين الدول
 -1ألي دولــة طــرف فــي هــذا البرتوكــول أن تعلــن فــي أي وقــت بموجــب هــذه
املــادة أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي تلقــى رســائل تدعــى فيهــا دولــة طــرف أن
دولــة طرفــا أخــرى ال تفــي بالتزاماتهــا بموجــب العهــد والنظــرفــي هــذه الرســائل وال
يجــوز تلقــى الرســائل املوجهــة بموجــب هــذه املــادة والنظــرفيهــا إال إذا قدمــت مــن
دولــة طــرف أصــدرت إعالنــا تعتــرف فيــه باختصــاص اللجنــة فيمــا يتعلــق بهــا .وال
تتلقــى اللجنــة أي رســالة إذا تعلقــت بدولــة طــرف لــم تصــدرهــذا اإلعــان .ويجــرى
تنــاول الرســائل الــواردة بموجــب هــذه املــادة وفقــا لإلجـراءات التاليــة:
أ -متــى رأت دولــة طــرف فــي هــذا البرتوكــول أن دولــة طرفــا أخــرى ال تفــي
بالتزاماتهــا بموجــب العهــد ،جــازلهــا أن توجــه نظــرتلــك الدولــة الطــرف إلــى
ذلــك برســالة مكتوبــة .وللدولــة الطــرف أيضــا أن تعلــم اللجنــة باملوضــوع.
وتقــدم الدولــة التــي تتلقــى الرســالة إلــى الدولــة التــي أرســلتها ،فــي غضــون
ثالثة أشهرمن تلقيها ،إيضاحا أوأي بيان آخركتابة توضح فيه املسألة،
علــى أن يتضمــن ،إلــى الحــد املمكــن وبقــدر مــا يكــون ذا صلــة باملوضــوع،
إشارة إلى اإلجراءات وسبل اإلنصاف املحلية املتخذة أواملتوقع اتخاذها
أو املتاحــة بشــأن املســألة.
ب -إذا لــم تسـ ّـوى املســألة بمــا ير�ضــى كلتــا الدولتيــن الطرفيــن املعنييــن فــي
غضــون ســتة أشــهرمــن اســتالم الدولــة املتلقيــة للرســالة األولــى ،كان ألي
مــن الدولتيــن الحــق فــي إحالــة املســألة إلــى اللجنــة بواســطة إخطــارموجــه
إلــى اللجنــة وإلــى الدولــة األخــرى،
ج -ال تتنــاول اللجنــة مســألة أحيلــت إليهــا إال بعــد أن تتأكــد مــن أن كل ســبل
اإلنصــاف املحليــة قــد اســتخدمت واســتنفذت فــى املســألة .وال تســري
هــذه القاعــدة إذا كان إعمــال ســبل اإلنصــاف قــد طــال أمــده بصــورة غيــر
معقولــة،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

ه  -تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل املقدمة بموجب هذه
املادة،
و -للجنــة أن تطلــب فــي أيــة مســألة محالــة إليهــا وفقــا للفقــرة الفرعيــة (ب)
مــن هــذه الفقــرة إلــى الدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن ،املشــارإليهمــا فــي الفقرة
الفرعيــة (ب) ،تزويدهــا بأيــة معلومــات ذات صلــة باملوضــوع،
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د -رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ،تتيح اللجنة مساعيها
الحميــدة للدولتيــن املعنيتيــن بغيــة التوصــل إلــى حـ ّـل ّ
ودي للمســألة علــى
أســاس احتـرام االلتزامــات النصــوص عليهــا فــي العهــد،

ز -يكون للدولتين الطرفين املعنيين املشارإليهما في الفقرة الفرعية (ب) من
هــذه الفقــرة ،الحــق فــي أن تكونــا ممثلتيــن عندمــا تنظــراللجنــة فــي املســألة
وأن تقدما بيانات شفويا و/أو كتابة،
م -تقــدم اللجنــة ،بالســرعة املطلوبــة ،بعــد تاريــخ تلقــي اإلخطــار بموجــب
الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن هــذه الفقــرة ،تقري ـرا علــى النحــو التالــي :
« »1فــي حالــة التوصــل إلــى تســوية وفقــا ألحــكام الفقــرة الفرعيــة (د) مــن هــذه
الفقرة،تقصــراللجنــة تقريرهــا علــى بيــان موجــزبالوقائــع والحــل الــذي تــم
التوصــل إليه،
« »2فــي حالــة عــدم التوصــل إلــى حــل وفقــا ألحــكام الفقــرة الفرعيــة (د) ،تقــدم
اللجنــة فــي تقريرهــا الوقائــع ذات الصلــة بالقضيــة القائمــة بيــن الدولتيــن
الطرفيــن املعنييــن .وترفــق بالتقريــرالبيانــات الكتابيــة ومحضــرالبيانــات
الشفوية التي تقدمت بها الدولتان والطرفان املعنيان .وللجنة أيضا أن
ترســل إلــى الدولتيــن الطرفيــن املعنييــن فقــط أيــة آراء قــد تراهــا ذات صلــة
بالقضيــة القائمــة بينهمــا.
ويبلغ التقريرفي كل مسألة إلى الدولتين الطرفين املعنيين.
 -2تــودع الــدول األط ـراف إعالنــا بموجــب الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة
لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة الــذي يرســل نســخا منــه إلــى الــدول األط ـراف
األخــرى .ويجــوز ســحب أي إعــان فــي أي وقــت بإخطــاريوجــه إلــى األميــن العــام .وال
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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يخــل هــذا الســحب بالنظــرفــي أيــة مســألة تكــون موضــوع رســالة أحيلــت بالفعــل
بموجب هذه املادة ،وال يجوز تلقى أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب
هــذه املــادة بعــد تلقــى األميــن العــام لإلخطــاربســحب اإلعــان ،مــا لــم تكــن الدولــة
الطــرف املعنيــة قــد أصــدرت إعالنــا جديــدا.
املادة 11
اجراء التحري
 -1يجــوز لــكل دولــة تكــون طرفــا فــي هــذا البروتوكــول أن تعلــن فــي أي وقــت
أنهــا تعتــرف باختصاصــات اللجنــة املنصــوص عليهــا فــى هــذه املــادة.
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 -2إذا تلقــت اللجنــة معلومــات موثوقــة تــدل علــى وقــوع انتهــاكات جســيمة
أو منتظمــة مــن جانــب دولــة طــرف ألي مــن الحقــوق االقتصاديــة أو االجتماعيــة
أو الثقافيــة املنصــوص عليهــا فــي العهــد ،تدعــو اللجنــة تلــك الدولــة الطــرف إلــى
التعــاون فــي فحــص املعلومــات وإلــى تقديــم مالحظاتهــا بشــأن هــذه املعلومــات.
 -3مــع مراعــاة أيــة مالحظــات تكــون الدولــة الطــرف املعنيــة قــد قدمتهــا وأيــة
معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها ،للجنة أن تعين عضوا أوأكثرمن أعضائها
إلجـراء تحـ ّـر وتقديــم تقريــرعلــى وجــه االســتعجال إلــى اللجنــة .ويجــوز أن يتضمــن
التحــري القيــام بزيــارة إلقليــم الدولــة الطــرف ،متــى اســتلزم األمــرذلــك وبموافقتهــا.
 -4يجرى ذلك التحري بصفة سرية ،ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف
في جميع مراحل اإلجراءات.
 -5بعد دراسة نتائج التحري ،تقوم اللجنة بإحالة تلك االستنتاجات إلى
الدولة الطرف املعنية ،مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات.
 -6تقوم الدولة الطرف املعنية بتقديم مالحظاتها إلى اللجنة في غضون
ستة أشهرمن تلقى االستنتاجات والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة.
 -7بعــد اســتكمال هــذه اإلجـراءات املتعلقــة بــأي تحـ ّـر يجــرى وفقــا للفقــرة
( )2مــن هــذه املــادة ،للجنــة أن تقــرر ،بعــد إجـراء مشــاورات مــع الدولــة الطــرف
املعنيــة ،إدراج بيــان موجــز بنتائــج اإلج ـراءات فــي تقريرهــا الســنوي املنصــوص
عليــه فــى املــادة ( )10مــن هــذا البروتوكــول.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 12
متابعة اجراء التحري
 -1يجــوز للجنــة أن تدعــو الدولــة الطــرف املعنيــة إلــى أن تــدرج فــي تقريرهــا
املقــدم بموجــب املادتيــن ( )16و ( )17مــن العهــد تفاصيــل أيــة تدابيــر متخــذة
اســتجابة لتحـ ّـر أجــرى بموجــب املــادة ( )11مــن هــذا البروتوكــول.
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 -8ألي دولة طرف تصدرإعالنا وفقا للفقرة ( )1من هذه املادة أن تسحب
هذا اإلعالن في أي وقت من األوقات بواسطة إشعارتوجهه إلى األمين العام.

 -2يجــوز للجنــة ،عنــد االقتضــاء ،وبعــد انتهــاء فتــرة الســتة أشــهراملشــار
إليهــا فــي الفقــرة ( )6مــن املــادة ( ،)11أن تدعــو الدولــة الطــرف املعنيــة إلــى إبالغهــا
بالتدابيــراملتخــذة اســتجابة لذلــك التحــري.
املادة 13
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تدابيرالحماية
تتخــذ الدولــة الطــرف جميــع التدابيــر املناســبة لكفالــة عــدم تعــرض
األشــخاص الذيــن يخضعــون لواليتهــا ألي شــكل مــن أشــكال ســوء املعاملــة أو
التخويــف نتيجــة ملــا يقدمونــه إلــى اللجنــة مــن بالغــات عمــا بهــذا البروتوكــول.
املادة 14
املساعدة والتعاون الدوليان
 -1تحيــل اللجنــة ،حســبما تـراه مالئمــا وبموافقــة الدولــة الطــرف املعنيــة،
إلــى الــوكاالت املتخصصــة لألمــم املتحــدة وصناديقهــا وبرامجهــا وغيرهــا مــن
الهيئات املختصة آراءها أو توصياتها بشأن البالغات والتحريات التي تدل على
وجــود حاجــة إلــى املشــورة أو املســاعدة التقنيــة ،مصحوبــة بمالحظــات الدولــة
الطــرف واقتراحاتهــا ،إن وجــدت ،بشــأن هــذه اآلراء أو التوصيــات.
 -2للجنــة أيضــا أن توجــه نظــر هــذه الهيئــات ،بموافقــة الدولــة الطــرف
املعنية ،إلى أي مسألة تنشأ عن البالغات التي تنظرفيها بموجب هذا البروتوكول
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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والتي يمكن أن تساعدها ،كل واحدة في مجال اختصاصها ،في التوصل إلى قرار
بشــأن اســتصواب اتخــاذ تدابيــردوليــة مــن شــأنها أن تســهم فــي مســاعدة الــدول
األطـراف علــى إحـرازتقــدم فــي تنفيــذ الحقــوق املعتــرف بهــا فــي العهــد.
 -3ينشــأ صنــدوق اســتئماني وفقــا لإلج ـراءات ذات الصلــة املتبعــة فــي
الجمعية العامة ويدارالصندوق وفقا لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة
لتقديــم املســاعدة املتخصصــة والتقنيــة إلــى الــدول األطـراف ،وبموافقــة الدولــة
الطــرف املعنيــة ،مــن أجــل تعزيــز تنفيــذ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة فــي ســياق هــذا البرتوكــول.
 -4ال تمــس أحــكام هــذه املــادة التزامــات كل دولــة طــرف بتنفيــذ مــا عليهــا
مــن التزامــات بموجــب العهــد.
املادة 15
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التقريرالسنوي
تــدرج اللجنــة فــي تقريرهــا الســنوي موج ـزا لألنشــطة التــي اضطلعــت بهــا
بموجــب هــذا البروتوكــول.
املادة 16
النشرواإلعالم
تتعهــد كل دولــة طــرف بالتعريــف بالعهــد وبهــذا البروتوكــول علــى نطــاق
واسع وبنشرهما وتيسيرالحصول على املعلومات بشأن آراء اللجنة وتوصياتها،
وبخاصــة بشــأن املســائل املتعلقــة بالدولــة الطــرف ،والقيــام بذلــك باســتخدام
وســائل يســهل الوصــول إليهــا بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
املادة 17
التوقيع والتصديق واالنضمام
 -1يفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذا البروتوكــول أمــام كل دولــة وقعــت علــى
العهــد أو انضمــت إليــه.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3يفتــح بــاب االنضمــام إلــى هــذا البروتوكــول أمــام كل دولــة صدقــت علــى
العهــد أو انضمــت إليــه.
 -4يتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 18
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 -2تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت
إليه.وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم املتحدة.

بدء النفاذ
 -1يبــدأ نفــاذ هــذا البرتوكــول بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع صــك
التصديــق أو االنضمــام لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -2يبــدأ نفــاذ هــذا البرتوكــول بالنســبة لــكل دولــة تصــدق عليــه أو تنضــم
إليــه بعــد إيــداع صــك التصديــق أو االنضمــام العاشــر ،وذلــك بعــد م�ضــى ثالثــة
أشــهرمــن تاريــخ إيــداع صــك تصديقهــا أو انضمامهــا.
املادة 19
التعديالت
 -1يجــوز ألي دولــة طــرف اقت ـراح تعديــل لهــذا البروتوكــول وتقديمــه إلــى
األميــن العــام لألمــم املتحــدة .ويقــوم األميــن العــام بإبــاغ الــدول األط ـراف بأيــة
تعديــات مقترحــة مشــفوعة بطلــب إخطــاره بمــا إذا كانــت تفضــل عقــد مؤتمــر
للــدول األطـراف بغــرض النظــرفــي االقتراحــات والتصويــت عليهــا ،وإذا أبــدى ثلــث
الــدول األطـراف علــى األقــل ،فــي غضــون أربعــة أشــهرمــن تاريــخ اإلبــاغ ،رغبــة فــي
عقــد مؤتمــرمــن هــذا القبيــل ،يدعــو األميــن العــام إلــى عقــد املؤتمــرتحــت رعايــة
األمــم املتحــدة ،بأغلبيــة ثلثــي الــدول األطـراف الحاضــرة واملصدقــة إلــى الجمعيــة
العامــة للموافقــة عليــه ،ثــم يحيلــه إلــى جميــع الــدول األطـراف لقبولــه.
 -2يبدأ نفاذ كل تعديل ويحصل على املوافقة وفقا للفقرة ( )1من هذه
املــادة اعتبــارا مــن اليــوم الثالثيــن مــن التاريــخ الــذي يبلــغ عــدد صكــوك القبــول
املودعــة ثلثــي عــدد الــدول األطـراف عنــد تاريــخ اعتمــاد التعديــل ثــم يصبــح نافــذا
ّ ّ
ّ
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بالنســبة لــكل دولــة طــرف اعتبــارا مــن اليــوم الثالثيــن الــذي يلــي إيــداع القبــول
الخــاص بهــا ،وال يكــون التعديــل ملزمــا إال للــدول األطـراف التــي وافقــت عليــه.
املادة 20
النقض
 -1يجوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار
خطــي توجهــه إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة .ويصبــح هــذا النقــض نافــذا بعــد
ســتة أشــهرمــن تاريــخ تســليم األميــن العــام ذلــك اإلشــعار.
 -2ال يخل النقض باستمرارانطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بالغ
مقــدم بموجــب املادتيــن ( )2و( )10أو بــأي إجـراء يتخــذ بموجــب املــادة ( )11قبــل
تاريخ نفاذ النقض.
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املادة 21
اإلخطارات الواردة من األمين العام
يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإبــاغ جميــع الــدول املشــار إليهــا فــي
الفقــرة ( )1مــن املــادة ( )26مــن العهــد بالتفاصيــل التاليــة:
(أ) التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم في إطارهذا البروتوكول،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل بموجب املادة (،)19
(ج) أي نقض بموجب املادة (.)20
املادة 22
اللغات الرسمية
 -1يــودع هــذا البروتوكــول ،الــذي تتســاوى نصوصــه باللغــات االســبانية
واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ،في محفوظات
األمــم املتحدة.
 -2يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإحالــة نســخ موثقــة مــن هــذا
البروتوكــول إلــى جميــع الــدول املشــار إليهــا فــي املــادة ( )26مــن العهــد.
ّ ّ
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