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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق

اإلنسان*

__________
*

اعتمدت اللجنة في بادئ األمر النظام الداخلي المؤقت في دورتيها األولى والثانية ثم عدلته في دوراتها الثالثة ،والساابةة ،والسااد اة

والثالثين .وقررت اللجنة في جلس ااتها  ،918المةقودة في  26تموز/يوليه  ،1989أن تجةل نظامها الداخلي نهائيا مع حذف عبارة
"المؤقت" من الةنوان .ثم عدل النظام الداخلي في الدورات الساابةة واألرعةين ،والتا اةة واألرعةين ،والممساين ،والتا اةة والممساين،

والحادية والسا ا ا اابةين ،والحادية والثمانين ،والثالثة والثمانين ،والمائة ،و ،103و .124واعتمدت الصا ا ا اايية الحالية للنظام الداخلي في

الجلسة  3639التي عقدتها اللجنة خالل دورتها .126
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الجزء األيل
مواد عامة

أيل -الديرات
المادة 1
تةقد اللجنة المةنية بحقوق اإلنسا ا ا ااان من الدورات ما يلزم ألداء وظائفها أداء مرضا ا ا اايا وفقا للةهد

الدولي الماص بالحقوق المدنية والسيا ية.
المادة 2
-1

تةقد اللجنة عادة ثالث دورات عادية كل نة.

-2

تةقد اللجنة دوراتها الةادية في مواعيد تقررها بالتش اااور مع األمين الةام لألمم المتحدة،

مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات واالجتماعات.
المادة 3
-1

تةقاد اللجناة دورات ا ا ا ا ا ا ا ااتثناائياة بقرار تصا ا ا ا ا ا اادر  .وعنادما ال تكون اللجناة منةقادة ،يجوز

للرئيس أن يدعو إلى عقد دورات ا ا ااتثنائية بةد التش ا اااور مع أعض ا اااء مكتب اللجنة اآلخرين .ويدعو رئيس
اللجنة أيضاا إلى عقد دورات ا اتثنائية بناء على طلب أغلبية أعضااء اللجنة ،وعناء على طلب إحدى الدول
األطراف في الةهد.
-2

تةقد الدورات اال ا ا ااتثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدد الرئيس بالتش ا ا اااور مع

األمين الةام ومع أعضا اااء مكتب اللجنة اآلخرين ،مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات بصا ااييته التي تقرها
الجمعية الةامة.
المادة 4
يمطر األمين الةام أعضا ا ا ا ا ا اااء اللجنة بموعد ومكان انةقاد كل دورة .وير ا ا ا ا ا ا اال هذا اإلخطار قبل

افتتاح الدورة بما ال يقل عن تة أ ابيع في حالة عقد دورة عادية ،وعما ال يقل عن  18يوما في حالة عقد
دورة ا تثنائية.
المادة 5
تةقااد اللجنااة دوراتهااا عااادة في المقر الرئيسا ا ا ا ا ا ااي لألمم المتحاادة أو في مكتااب األمم المتحاادة في

جنيف .ويجوز للجنة ،بالتشاور مع األمين الةام ،تحديد مكان آخر لةقد دورة ما.
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ثانيا -جديل األعمال
المادة 6
يةاد األمين الةاام ،باالتش ا ا ا ا ا ا اااور مع رئيس اللجناة ،جادول األعماال المؤقات لكال دورة عاادياة ،وفقاا

لألحكام ذات الصا ا االة من الةهد الدولي الماص بالحقوق المدنية والسا ا اايا ا ا ااية وعروتوكوله االختياري األول،
ويتضمن جدول األعمال:
(أ)

أي بند قررت اللجنة في دورة ابقة إدراجه؛

(ب)

أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج)

أي بند تقترحه إحدى الدول األطراف في الةهد؛

(د)

أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(ه)

أي بناد يقترحاه األمين الةاام ويتةلق بوظاائ اف ه بموجاب الةهاد ،أو البروتوكول االختيااري،
أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7
يقتصا ا اار جدول األعمال المؤقت ألي دورة ا ا ا ااتثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خالل

تلك الدورة اال تثنائية.
المادة 8

البناد األول في جادول األعماال المؤقات ألي دورة هو إقرار جادول األعماال ،باا ا ا ا ا ا ا ااتثنااء الحااالت

التي يلزم فيها انتماب أعضاء المكتب بموجب المادة  16من هذا النظام الداخلي.
المادة 9

يجوز للجنة أن تنقح جدول األعمال خالل أي دورة من دوراتها ،ويجوز لها ،حسا ا ااب االقتضا ا اااء،

أن ترجئ النظر في بةض بنود أو تضيف إليه بنودا أو تحذفها منه.
المادة 10

يحيل األمين الةام جدول األعمال المؤقت والوثائق األ ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااية المتةلقة بكل بند مدرج فيه إلى

أعضاء اللجنة ،ويةمل من أجل إحالة الوثائق إلى األعضاء قبل افتتاح الدورة بما ال يقل عن تة أ ابيع.

ثالثا -أعضاء اللجنة
المادة 11
أعضاء اللجنة هم الثمانية عشر شمصا المنتمبين وفقا للمواد من  28إلى  34من الةهد.
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المادة 12
تبدأ مدة والية أعضااء اللجنة المنتمبين في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة والية من يحلون محلهم

في اللجنة.
المادة 13

-1

في حالة توقف عضا ا ااو في اللجنة ،بإجماع رأي أعضا ا ااائها اآلخرين ،عن االضا ا ااطالع

بوظاائفاه ألي ا ا ا ا ا ا اباب غير الغيااب ذي الطاابع المؤقات ،يمطر رئيس اللجناة باذلاك األمين الةاام ،الاذي يةلن

حينئذ شيور مقةد ذلك الةضو.
-2

في حالة وفاة أو ا ا ا ا ا ااتقالة عضا ا ا ا ااو في اللجنة ،يمطر رئيس اللجنة على الفور األمين

الةام ،الذي يةلن ش اايور مقةد ذلك الةض ااو ابتداء من تاريخ وفاته أو تاريخ نفاذ ا ااتقالته .ويمطر الةض ااو
المس ااتقيل رئيس اللجنة أو األمين الةام با ااتقالته ،كتابة ومباش ارة ،وال يتمذ إجراء إلعالن ش اايور مقةد ذلك

الةضو إال بةد تلقي هذا اإلخطار.
-3

النظام الداخلي.
-4

تةالج وفقا للمادة  34من الةهد مسألة إعالن شيور مقةد ما وفقا للفقرتين  1و 2من هذا
يتولى أي عض ااو في اللجنة ينتمب لش اايل مقةد أعلن ش اايور وفقا للمادة  33من الةهد

مهامه حتى انقضاء ما تبقى من مدة والية الةضو الذي شير مقةد في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.
المادة 14
يتلو كل عض ااو من أعض اااء اللجنة ،قبل االض ااطالع بمهامه كةض ااو ،التةهد الر اامي التالي في
جلسة علنية للجنة:
"أتةهد ر ا ااميا بأن أؤدي واجباتي كةض ا ااو في اللجنة المةنية بحقوق اإلنس ا ااان با ا ااتقاللية ونزاهة
وضمير".
المادة 15
تحل المبادئ التوجيهية بشا ااأن ا ا ااتقالل وحياد أعضا اااء هيئات مةاهدات حقوق اإلنسا ااان (مبادئ
أديس أبابا التوجيهية) ،با ا ا ا ااتثناء الديباجة ،محل المبادئ التوجيهية التي وض ا ا ا ااةتها اللجنة في عام 1998
بشأن ممار ة مهامها.

رابعا -أعضاء المكتب
المادة 16
تنتمب اللجنة من بين أعضااائها رئيسااا ،وثالثة نواب للرئيس ،ومقر ار يتولى مسااؤولية إعداد تقرير

اللجنة السا ا اانوي .وتراعي اللجنة ،لدى انتماب أعضا ا اااء مكتبها ،مبادئ التوزيع الجيرافي المنصا ا ااف والتوازن

المنا ب بين الجنسين ،وقدر اإلمكان ،التناوب بين األعضاء.
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المادة 17
يشاكل الرئيس ونوابه الثالثة والمقرر مكتب اللجنة .ويتشااور الرئيس مع أعضااء المكتب اآلخرين
بش ا ا ااأن المس ا ا ااائل المتص ا ا االة بتنظيم أعمال اللجنة ،ويحدد المكتب جدول أعمال االجتماعات الممصا ا ا اص ا ا ااة
ال تةراض أ اليب عمل اللجنة ،ويقر برنامج عمل دورات اللجنة المقبلة .وتمطر اللجنة بجميع التوصيات
القررات التي يةتمدها مكتبها ،وتس ا ااتةرض ا ااها اللجنة ،بطلب من أي عض ا ااو من أعض ا ااائها ،ويجوز لها أن
و ا
تقرها أو ترفضها.
المادة 18
ينتمب أعضا اااء مكتب اللجنة لوالية مدتها ا اانتان .ويجوز إعادة انتمابهم .غير أنه ال يجوز ألي
منهم تولي هذا المنصب إن لم يةد عضوا في اللجنة.
المادة 19
-1

وقررات اللجنااة.
يؤدي الرئيس الوظااائف الممولااة لااه بموجااب الةهااد والنظااام الااداخلي ا

ويمضاع الرئيس ،في ممار اته لتلك الوظائف ،لسالطة اللجنة .ويتشااور على أو اع نطاق ممكن مع أعضااء
مكتب اللجنة (المكتب) وغيرهم من أعضائها.
-2

يمثل الرئيس اللجنة في اجتماعات األمم المتحدة التي تدعى اللجنة ر ااميا إلى المشاااركة

فيهاا .وإذا تةاذر على الرئيس تمثيال اللجناة في اجتمااع من هاذا القبيال ،جااز لاه أن يةين عضا ا ا ا ا ا اوا آخر من
أعضاء مكتب اللجنة أو ،في حالة عدم توافر ،عضوا آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه.
المادة 20
عندما يتةذر على الرئيس أثناء دورة ما حض ااور إحدى الجلس ااات أو أي جزء منها ،يةين الرئيس
أو ،عند االقتضاء ،باقي أعضاء مكتب اللجنة ،أحد النواب ليقوم مقام الرئيس.
المادة 21
لنائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس ما للرئيس من صالحيات وما عليه من واجبات.
المادة 22
إذا توقف أي عضاو من أعضااء مكتب اللجنة عن أداء مهامه أو أعلن عجز عن مواصالة عمله
كةضاو في اللجنة أو لم يةد ألي ابب قاد ار على الةمل كةضاو في مكتب اللجنة ،انتمب عضاو جديد في
مكتب اللجنة إلتمام المدة غير المنقضية من والية لفه.
المادة 23
عندما تةمل اللجنة في شا ا ا ا ا ا ااكل فريقين ،يرأس رئيسا ا ا ا ا ا اها أحدهما ويرأس أحد نوابه اآلخر .ويةين
الرئيس ،بالتشاور مع أعضاء المكتب ،نائبه الذي يرأس الفريق الثاني.
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خامسا -األمانة
المادة 24

الةهد.

-1

يوفر األمين الةام موظفي أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية.

-2

يوفر األمين الةام ما يلزم من موظفين وتساهيالت ألداء اللجنة بفةالية لمهامها بموجب

المادة 25
يحضا ا ا ا اار األمين الةام أو ممثل له جميع جلسا ا ا ا ااات اللجنة .ورهنا بالمادة  40من هذا النظام الداخلي،

يجوز لألمين الةام أو ممثله اإلدالء ببيانات شفوية أو كتابية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.
المادة 26

يتولى األمين الةام مسؤولية وضع جميع الترتيبات الالزمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.
المادة 27
يتولى األمين الةام مسؤولية إبالغ أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي مسائل قد تةرض عليها للنظر فيها.
المادة 28
قباال موافقااة اللجنااة أو أي من هيئاااتهااا الفرعيااة على أي مقترح ينطوي على نفقااات ،يةااد األمين

الةام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويةممها على أعضا ا ا ا اااء اللجنة أو هيئتها الفرعية المةنية

في أقرب وقات ممكن .ومن واجاب الرئيس توجياه نظر األعضا ا ا ا ا ا اااء إلى هاذ التقاديرات ودعوتهم إلى إجراء

مناقشة بشأنها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية المةنية في المقترح.

سادسا -اللغات
المادة 29
اإل ا اابانية واإلنكليزية والرو ا ااية والصا ااينية والةرعية والفرنسا ااية هي الليات الر ا اامية للجنة .وتحدد

اللجنة ليات عملها ،ا اواء فيما يتةلق بترجمة الوثائق أو بالترجمة الشا اافوية ،بحسا ااب احتياجات أعضا ااائها.

وتقوم بذلك دون المس ا ا ا اااس بحق الدول األطراف وأص ا ا ا ااحاب البالغات في تقديم المةلومات إلى اللجنة بأي

لية من الليات الر مية الست لألمم المتحدة.
المادة 30

توفر األمانة الةامة لألمم المتحدة خدمة الترجمة الشفوية .وتترجم شفويا إلى ليات الةمل األخرى
الكلماات التي تلقى باأي لياة من لياات الةمال .وتترجم شا ا ا ا ا ا اافوياا إلى لياات الةمال الكلماات التي تلقى ابإحادى
الليات الر مية.
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المادة 31
يجب عادة على أي متكلم يوجه كلمته إلى اللجنة بلية ليس ا ا ا ا ا اات من الليات الر ا ا ا ا ا اامية أن يرتب

لترجمة كلمته شا ا ا اافويا إلى إحدى ليات الةمل .ويجوز أن تكون الترجمة الشا ا ا اافوية إلى ليات الةمل األخرى
مستندة إلى تلك المتاحة بلية الةمل األولى.
المادة 32
تةد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بليات الةمل التي تحددها اللجنة.
المادة 33
تتاح جميع وثائق اللجنة وق ارراتها الر مية بالليات الر مية وفي أشكال ميسرة.
المادة 34
يجب ترجمة أي مش ا ااروع وثيقة تتةلق بأنش ا ااطة اللجنة بموجب الةهد وتتطلب المناقش ا ااة واالعتماد
إلى ليات عمل اللجنة .وتشا ا اامل هذ الوثائق أي وثيقة بشا ا ااأن اإلبالغ (مثل مشا ا اااريع المالحظات المتامية
ومشاريع قوائم المسائل ومشاريع قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير ومشاريع التقارير المتةلقة بمتابةة

المالحظات المتامية) والبالغات الفردية والبالغات المقدمة من دولة ضا ا ا ا ااد أخرى (مثل مشا ا ا ا اااريع الق اررات
واآلراء ومشا ا ا ا اااريع التقارير المتةلقة بمتابةة اآلراء) والتفسا ا ا ا اايرات القانونية (مثل مشا ا ا ا اااريع التةليقات الةامة)
وأ ا اااليب الةمل وغيرها من المسا ااائل (مثل مشا اااريع أ ا اااليب الةمل ،ومشا اااريع التقارير السا اانوية ،ومشا اااريع
النظم الداخلية ،ومشاريع المبادئ التوجيهية).

سابعا -جلسات اللجنة
المادة 35
جلسا ا ا ا ا ا ااات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام

الةهد أو البروتوكول االختياري ذات الصا ا ا ا االة وجوب أن تكون الجلسا ا ا ا ا ة ميلقة .ويجري اعتماد المالحظات
المتامية بموجب المادة  40من الةهد في جلسات ميلقة.
المادة 36
لدى اختتام كل جلسة ميلقة ،يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية إصدار بالغ.

ثامنا -المحاضر
المادة 37
ضر الموجزة للجلساات الةلنية والميلقة للجنة وهيئاتها الفرعية .وتةمم المحاضار
تةد األمانة المحا ا

الموجزة في أقرب وقت ممكن على أعض ا اااء اللجنة وعلى أي مشا ا اركين آخرين في الجلس ا ااة .ويجوز لجميع

هؤالء المشا ا اركين أن يقدموا تصا ااويبات إلى األمانة ،في غضا ااون ا ااتة أيام عمل من تاريخ تسا االم محضا اار
الجلس ا ااة .ويس ا ااوي أي خالف بش ا ااأن هذ التص ا ااويبات رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتةلق بها
المحضر أو يسوى ،في حالة ا تمرار  ،بقرار تتمذ اللجنة أو الهيئة الفرعية المةنية.
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المادة 38
-1

تتاح للةموم إمكانية االطالع على المحاضر الموجزة للجلسات الةلنية للجنة في شكلها

-2

تةمم المحاض ا ا ا اار الموجزة للجلس ا ا ا ااات الميلقة على أعض ا ا ا اااء اللجنة وعلى المشا ا ا ا ا اركين

النهائي وعلى تسجيالت وقائع الجلسات الةامة ،ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك في حاالت ا تثنائية.

اآلخرين في تلاك الجلسا ا ا ا ا ا ااات .ويجوز إتااحتهاا ألشا ا ا ا ا ا امااص آخرين بنااء على قرار من اللجناة في األوقاات
والظروف التي قد تقررها اللجنة.

تاسعا -تصريف األعمال
المادة 39
يشاكل اثنا عشار عضاوا من أعضااء اللجنة النصااب القانوني لةقد الجلساات الةامة .ويجوز للجنة

أن تقرر عقد الجلسات الممصصة للنظر في تقارير الدول أو البالغات في إطار أفرقة وأن تحدد ،في هذ

الحالة ،النصاب القانوني المطلوب لةقد هذ الجلسات.
المادة 40

يةلن الرئيس افتتاح كل جلسا ا ا ا ا ة من جلس ا ا ا ااات اللجنة واختتامها ،ويدير المناقش ا ا ا ااة ،ويكفل مراعاة

القررات .ورهنا
أحكام هذا النظام الداخلي ،ويةطي الحق في الكالم ،ويطرح المسا ا ا ا ااائل للتصا ا ا ا ااويت ،ويةلن ا
بأحكام هذا النظام الداخلي ،يتحكم الرئيس في ا ا ا ا ااير وقائع أعمال اللجنة ويحفظ النظام خالل جلس ا ا ا ا اااتها.

ويجوز للرئيس ،أثناء مناقشا ا ااة أحد البنود ،أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي ينبيي منحه للمتكلمين،
وتحادياد عادد المرات التي يجوز فيهاا لكال متكلم أن يتكلم في مسا ا ا ا ا ا ااألاة ماا ،وإغالق قاائماة المتكلمين .ويبات

الرئيس في نقاط النظام ،ويملك صالحية اقتراح إرجاء المناقشة أو إغالق بابها ،أو رفع الجلسة أو تةليقها.

وينحص اار النقاش في المس ااألة المةروض ااة على اللجنة ،ويجوز للرئيس أن ينبه متكلما ما إلى مراعاة النظام

إذا كانت مالحظاته خارج ياق الموضوع قيد المناقشة.
المادة 41

أثناء مناقشا ا ااة أي مسا ا ااألة ،يجوز ألي عضا ا ااو أن يثير في أي وقت نقطة نظام يبت فيها الرئيس

فو ار وفقا للنظام الداخلي .ويطرح أي طةن في قرار الرئيس للتصا ا ا ا ا ااويت فو ار ،ويسا ا ا ا ا ااري قرار الرئيس ما لم
تنقض ااه أغلبية األعض اااء الحاضا ارين .وال يجوز للةض ااو الذي يثير نقطة نظام أن يتكلم في جوهر المس ااألة

قيد المناقشة.
المادة 42

أثناء مناقشااة أي مسااألة ،يجوز ألي عضااو أن يقترح إرجاء مناقشااة البند قيد البحث .وعاإلضااافة

إلى ص ا ا ا ا ا ا اااحاب االقتراح ،يجوز أن يتكلم واحاد من األعض ا ا ا ا ا ا اااء المؤيادين لالقتراح وواحاد من األعض ا ا ا ا ا ا اااء
المةارضين له ،ثم يطرح االقتراح للتصويت فو ار.
المادة 43
يجوز للجنة أن تحدد الوقت المسا ا ااموح به لكل متكلم بشا ا ااأن أي مسا ا ااألة .وعندما تكون المناقشا ا ااة

محددة المدة ويتجاوز أحد المتكلمين الوقت الممصص له ،ينبهه الرئيس دون إبطاء إلى مراعاة النظام.
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المادة 44
-1

عند اختتام المناقشااة بشااأن أحد البنود لةدم وجود متكلمين آخرين ،يةلن الرئيس إغالق

-2

يجوز ألي عضا ا ااو أن يقترح في أي وقت إغالق باب مناقشا ا ااة البند قيد البحث ،ا ا اواء

باب المناقشة .ويساوي إغالق باب المناقشة في هذ الحالة في المفةول إغالقه بموافقة اللجنة.

أبدى أم لم يبد أي عضو أو ممثل آخر رغبته في الكالم .وال يسمح بالكالم في مسألة إغالق باب المناقشة

إال لمتكلمين اثنين يةارضانها ،ثم يطرح االقتراح للتصويت فو ار.
المادة 45

أثناء مناقش ا ااة أي مس ا ااألة ،يجوز ألي عض ا ااو أن يقترح تةليق الجلس ا ااة أو رفةها .وال يس ا اامح بأي

مناقشة القتراحات من هذا القبيل ،بل تطرح للتصويت فو ار.
المادة 46

رهنا بأحكام المادة  41من هذا النظام الداخلي ،تةطى االقتراحات التالية األ ا ا ا ااب ية على ا ا ا ااائر

المقترحات أو االقتراحات المةروضة على اللجنة ،وذلك حسب الترتيب التالي:
(أ)

اقتراح تةليق الجلسة؛

(ب)

اقتراح رفع الجلسة؛

(ج)

اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د)

اقتراح إغالق باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 47
ماا لم تقرر اللجناة خالف ذلاك ،ي اق دم األعض ا ا ا ا ا ا اااء مقترحااتهم وتةاديالتهم أو اقت ارحااتهم الجوهرياة

كتابة إلى األمانة ،ويرجأ النظر فيها ،إذا طلب أي عضااو ذلك ،إلى الجلسااة المقبلة في اليوم التالي أو إلى
موعد الحق تقرر اللجنة.

المادة 48
رهنااا باأحكااام المااادة  46من هاذا النظااام الاداخلي ،يطرح للتصا ا ا ا ا ا ااويات فو ار أي اقتراح يقاادماه أحاد

األعض ا اااء ويطلب فيه البت في مس ا ااألة اختص ا اااص اللجنة باعتماد مقترح مقدم إليها ،قبل التص ا ااويت على

المقترح المةني.
المادة 49

يجوز لصا ا اااحب االقتراح أن يسا ا ااحبه في أي وقت شا ا اااء قبل بدء التصا ا ااويت عليه ،شا ا اريطة أال يكون

االقتراح قد عدل .ويجوز ألي عضو آخر أن يةيد تقديم االقتراح المسحوب على هذا النحو.
المادة 50

متى اعتمد مقترح ما أو رفض ،ال يجوز إعادة النظر فيه أثناء الدورة نفسا ا ا ا ا ا ااها ما لم تقرر اللجنة

ذلاك .وال يسا ا ا ا ا ا اامح باالكالم في أي اقتراح باإعاادة النظر إال لمتكلمين اثنين يؤيادان االقتراح ومتكلمين اثنين
يةارضانه ،ثم يطرح االقتراح للتصويت فو ار.
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عاش ار -التصويت
المادة 51
لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.
المادة 52

()1

قررات اللجنة بأغلبية أصا ا ا ا اوات األعضا ا ا ا اااء الحاضا ا ا ا ارين ،ما لم ينص الةهد أو هذا النظام
تتمذ ا

الداخلي في موضع آخر منه على خالف ذلك.
المادة 53

عندما تتسا اااوى األصا اوات في التصا ااويت على مسا ااألة غير انتمابية يتناولها هذا الفرع من النظام

الداخلي ،يةتبر المقترح مرفوضا.
المادة 54

رهنا بأحكام المادة  60من هذا النظام الداخلي ،تصا ا ا ا ا ااوت اللجنة عادة برفع األيدي ،ولكن يجوز

ألي عض ااو أن يطلب إجراء التص ااويت بنداء األ ااماء ،الذي يجري حينئذ حس ااب الترتيب الهجائي أل ااماء

أعضاء اللجنة ،بدءا بالةضو الذي يسحب الرئيس ا مه بالقرعة.
المادة 55

يدرج في المحضر صوت كل عضو مشارك في تصويت بنداء األ ماء.
المادة 56
ال يجوز قطع عملية التصويت بةد بدئها ،إال إذا أثار أحد األعضاء نقطة نظام لها صلة بسيرها

الفةلي .ويجوز للرئيس أن يأذن لألعضا ا اااء باإلدالء ببيانات موجزة تقتصا ا اار على تةليل تصا ا ااويتهم إما قبل
بدء التصويت أو بةد انتهائه.

المادة 57
يجري التصااويت بشااكل منفصاال على أجزاء مقترح ما عندما يقترح أحد األعضاااء تجزئة المقترح.

وعةد ذلك ،تطرح أجزاء المقترح التي أقرت للتص ا ا ا ا ااويت عليها مجتمةة؛ وإذا رفض ا ا ا ا اات جميع أجزاء منطوق

مقترح ما ،اعتبر المقترح كله مرفوضا.

__________
()1

قررت اللجنة ،في دورتها األولى ،توجيه االنتبا في حاشية للمادة  52من النظام الداخلي المؤقت إلى ما يلي:
-1

أعرب أعضاااء اللجنة بوجه عام عن رأي مفاد أن أ االوب عملها ينبيي أن يساامح عادة ببذل محاوالت للتوصاال

قررات بتوافق اآلراء قبل التص ا ا ا ا ااويت ،شا ا ا ا ا اريطة أن تراعى أحكام الةهد والنظام الداخلي وأال تؤدي هذ المحاوالت إلى إبطاء
إلى ال ا

عمل اللجنة دونما داع.
-2

مع مراعاة الفقرة  1أعال  ،يجوز للرئيس في أي جلس ا ا ااة أن يطرح المقترح للتص ا ا ااويت ،وذلك بناء على طلب أي

عضو من أعضاء اللجنة.
10
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المادة 58
-1

عند اقتراح إدخال تةديل على مقترح ما ،يجري التص ا ا ا ا ا ااويت على التةديل أوال .وعندما

يقترح إدخال تةديلين أو أكثر على مقترح ما ،تص ا ا ا ا ا ااوت اللجنة أوال على أبةد تةديل من حيث الجوهر عن

المقترح األص ا االي ،ثم على األقل بةدا ،وهكذا دواليك إلى أن تطرح جميع التةديالت للتص ا ااويت .وإذا اعتمد
تةديل واحد أو أكثر ،طرح المقترح بصييته المةدلة للتصويت.

أو ينقحه.

-2

يةتبر أي اقتراح تةديال لمقترح ما عندما يضا ا اايف جزءا إلى ذلك المقترح أو يحذفه منه

المادة 59
-1

عندما يقدم مقترحان أو أكثر بشا ا ا ااأن المسا ا ا ااألة ذاتها ،تصا ا ا ااوت اللجنة على المقترحات

-2

يجوز للجنة ،بةد التصا ا ا ااويت على أي مقترح ،أن تقرر ما إذا كانت ا ا ا ااتصا ا ا ااوت على

-3

غير أن أي اقتراح بةدم البت في جوهر هذ المقترحات يةتبر مساألة اابقة لها ويطرح

حسب ترتيب تقديمها ،ما لم تقرر خالف ذلك.
المقترح الذي يليه في الترتيب.
للتصويت قبلها.

حادي عشر -النتصابات
المادة 60
تجرى االنتماابات باالقتراع السا ا ا ا ا ا ااري ،ما لم تقرر اللجناة خالف ذلك في حالة انتماابات لشا ا ا ا ا ا ايال

منصب لم يترشح له وى شمص واحد.
المادة 61
-1

عندما يراد انتماب شمص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في االقتراع

األول على األغلبية المطلوعة ،يجرى اقتراع ثان يقتص اار على المرش ااحين اللذين حص ااال على أكبر عدد من
األصوات.

-2

عندما ال يفضي االقتراع الثاني إلى نتيجة حا مة في الحاالت التي يقتضي فيها األمر

أغلبية أص اوات األعضاااء الحاض ارين ،يجرى اقتراع ثالث يجوز فيه التصااويت ألي مرشااح يسااتوفي الشااروط

المطلوعة .وعندما ال يفض ا ا ااي االقتراع الثالث إلى نتيجة حا ا ا اامة ،يقتص ا ا اار االقتراع التالي على المرش ا ا ااحين

اللذين حص ا ااال على أكبر عدد من األصا ا اوات في االقتراع الثالث ،وتتةاقب بالتالي االقتراعات المقيدة وغير
المقيدة إلى أن يجري انتماب شمص أو عضو.
-3

عندما ال يفض ااي االقتراع الثاني إلى نتيجة حا اامة في الحاالت التي يقتض ااي فيها األمر

أغلبية الثلثين ،يستمر االقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين الالزمة .وفي االقتراعات الثالثة
التالية ،يجوز التصااويت ألي مرشااح يسااتوفي الشااروط المطلوعة .وعندما ال تفضااي ثالثة اقتراعات غير مقيدة

إلى نتيجة حا ا اامة ،تقتصا اار االقتراعات الثالثة التي تليها على المرشا ااحين اللذين حصا ااال على أكبر عدد من

األصاوات في االقتراع الثالث غير المقيد ،وتكون االقتراعات الثالثة التالية غير مقيدة ،وتتوالى على هذا النحو

إلى أن يجري انتماب شمص أو عضو.
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المادة 62
عندما يراد شا ا اايل منصا ا اابين أو أكثر من المناصا ا ااب االنتمابية في وقت واحد وفق الشا ا ااروط ذاتها،

ينتماب المرش ا ا ا ا ا ااحون الاذين حص ا ا ا ا ا االوا على األغلبياة المطلوعاة في االقتراع األول .فاإذا كاان عادد المرش ا ا ا ا ا ااحين
الحاصاالين على هذ األغلبية أقل من عدد األشااماص أو األعضاااء الالزم انتمابهم ،أجريت اقتراعات إضااافية
لشاايل المناصااب المتب ية ،مع اقتصااار كل اقتراع على المرشااحين الذين حصاالوا على أكبر عدد من األصاوات
في االقتراع الذي ا ا اابقه على أال يتجاوز عددهم ض ا ا ااةف عدد المناص ا ا ااب المتب ية؛ غير أنه يجوز ،بةد ثالث
اقتراع غير حا ا اام ،التصا ااويت ألي مرشا ااح يسا ا توفي الشا ااروط المطلوعة .فإذا أجريت ثالثة من هذ االقتراعات

غير المقيدة دون أن تفضا ا ااي إلى نتيجة حا ا ا اامة ،اقتصا ا اارت االقتراعات الثالثة التالية على المرشا ا ااحين الذين
حص ا ا ا ا ا االوا على أكبر عدد من األصا ا ا ا ا ا اوات في ثالث اقتراع غير مقيد على أال يتجاوز عددهم ض ا ا ا ا ا ااةف عدد

المناص ا ااب المتب ية ،وتكون االقتراعات الثالثة التالية غير مقيدة ،وتتوالى على هذا النحو إلى أن يجري ش ا اايل
كل المناصب.

ثاني عشر -الهيئات الفرعية
المادة 63
-1

يجوز للجنة ،آخذة في اعتبارها أحكام الةهد والبروتوكول االختياري األول ،أن تنش ا ا ا ا اائ

من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية الممصا ا ا ا اصا ا ا ا ااة ما ت ار ضا ا ا ا ااروريا ألداء وظائفها ،وأن تحدد
تركيبتها وصالحياتها.
-2

رهن ااا ب ااأحك ااام الةه ااد والبروتوكول االختي اااري األول وم ااا لم تقرر اللجن ااة خالف ذل ااك،

تنتماب كال هيئاة فرعياة أعضا ا ا ا ا ا اااء مكتبهاا ويجوز لهاا أن تةتماد نظاامهاا الاداخلي .وفي حاالاة عادم اعتماادهاا

نظامها الداخلي ،ينطبق هذا النظام مع إجراء التيييرات المنا بة.
-3

يجوز للجنة أيضا ا ااا أن تةين عض ا ا اوا أو أكثر من أعضا ا ااائها كمقررين لمسا ا اااعدتها بأي

طريقة تقررها هي ،بما في ذلك تقديم توصيات إليها.

ثالث عشر -التقرير السنوي للجنة
المادة 64
كما هو منصا ااوص عليه في المادة  45من الةهد ،تقدم اللجنة إلى الجمعية الةامة لألمم المتحدة

تقري ار ا ا ا ا اانويا عن أنشا ا ا ا ااطتها ،يتضا ا ا ا اامن ملمصا ا ا ا ااا ألنشا ا ا ا ااطتها بموجب البروتوكول االختياري على النحو

المنصوص عليه في المادة  6منه .ويةد التقرير عضو المكتب المةين مقر ار للجنة.

رابع عشر -المعلومات يالوثائق
المادة 65
-1

دون اإلخالل باأحكاام الماادة  38من هاذا النظاام الاداخلي ورهناا باأحكاام الفقرتين  2و3

وقرراتها الر ا ا ا اامية و ا ا ا ااائر وثائقها الر ا ا ا اامية األخرى،
من هذ المادة ،تةتبر تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ا
وثائق توزع توزيةا عاما ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك.

12

GE.21-00014

CCPR/C/3/Rev.12

-2

وقرراتها الر ا ا ا ا ا اامية و ا ا ا ا ا ااائر وثائقها
توزع األمانة جميع تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ا

الر اامية األخرى المتةلقة بالمادتين  41و 42من الةهد وعالبروتوكول االختياري على جميع أعض اااء اللجنة
وعلى الدول األطراف المةنية وكذلك ،حساب ما قد تقرر اللجنة ،على أعضااء هيئاتها الفرعية وعلى غيرهم

ممن يةنيهم األمر.
-3

تةتبر التقارير والمةلومات اإلض ااافية المقدمة من الدول األطراف عمال بالمادة  40من

الةهاد وثائق توزع توزيةاا عاما .وينطبق ذلك على المةلومات األخرى المقادمة من إحدى الدول األطراف ما
لم تطلب الدولة الطرف المةنية خالف ذلك.

الجزء الثاني
المواد المتعلقة بوظائف اللجنة

خامس عشر -التقارير المقدمة من الديل األطراف بموجب المادة  40من العهد
المادة 66
-1

تق اادم ال اادول األطراف في الةه ااد تق ااارير عن الت اادابير التي اعتم اادتها ا ا إعم اااال للحقوق

المةترف بها في الةهد ،وعن التقدم المحرز في التمتع بهذ الحقوق .وتش ا ا ا ااير التقارير إلى ما قد يواجه من
عوامل وصةوعات تؤثر في تنفيذ أحكام الةهد.
-2

يجوز توجياه طلباات لتقاديم تقرير بموجاب الفقرة (1ب) من الماادة  40من الةهاد ،وذلاك

وفقاا للنظاام الادوري الاذي تقرر اللجناة أو في أي وقات آخر ت ار اللجناة مناا ا ا ا ا ا ا اباا .ويجوز للجناة ،على وجاه
المصا ا ا ا ا ا ااوص ،أن تطلاب إلى دولاة ماا تقاديم تقرير خااص في الحااالت التي تتطلاب االهتماام الفوري لل ياام

على النحو المنا ااب بمةالجة االنتهاكات المطيرة للةهد .وفي حالة نشااوء وضااع ا ااتثنائي خارج فترة انةقاد
اللجنة ،يجوز توجيه الطلب عن طريق الرئيس الذي يتصرف بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
-3

متى طلبت اللجنة إلى الدول األطراف تقديم تقارير بموجب الفقرة (1ب) من المادة 40

من الةهد ،حددت مواعيد تقديم هذ التقارير.
-4

يجوز للجنة إبالغ الدول األطراف ،عن طريق األمين الةام ،برغباتها فيما يتةلق بشكل

ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة  40من الةهد.
المادة 67
-1

يجوز لألمين الةام ،بةد التش ا ا ا اااور مع اللجنة ،أن يحيل إلى الوكاالت المتمص ا ا ا اص ا ا ا ااة

المةنية نسما من أي أجزاء تدخل في مجال اختصاصها من تقارير الدول األعضاء فيها.
-2

يجوز للجنة أن تدعو الوكاالت المتمص ا ا اص ا ا ااة التي أحال إليها األمين الةام أجزاء من

التقارير إلى تقديم تةليقات على تلك األجزاء في غضون اآلجال الزمنية التي قد تحددها.
المادة 68
-1

تمطر اللجن ااة ،عن طريق األمين الة ااام ،ال اادول األطراف بموع ااد افتت اااح ال اادورة التي

ا ا ا تجري فيها د ار ا ااة تقاريرها ومدتها ومكانها .ويفترض أن يحض ا اار ممثلو الدول األطراف جلس ا ااات اللجنة
GE.21-00014
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التي تنظر فيهااا في تقااارير دولهم .وتلتمس اللجنااة ،خالل الجلس ا ا ا ا ا ا ااات التي تنظر فيهااا في تقااارير الاادول

األطراف ،مزيدا من المةلومات بشا ا ااأن تنفيذ الةهد من ممثلي الدول الذين يحضا ا اارون الجلسا ا ااة .وينبيي أن
يكون بو ا ااع هؤالء الممثلين الرد على األ ا اائلة التي قد تطرحها اللجنة عليهم وتقديم بيانات بش ا ااأن التقارير

التي اابق للدولة الطرف المةنية أن قدمتها .ويجوز لهم أيض ااا أن يقدموا مةلومات إض ااافية من تلك الدولة

الطرف خالل الجلسة أو في مذكرة كتابية مقتضبة تقدم في غضون يومي عمل بةد الجلسة.
-2

إذا قدمت إحدى الدول األطراف تقري ار ولكنهاا لم توفد أي ممثال لحضا ا ا ا ا ا ااور الدورة التي

تكون تلك الدولة قد أبليت بأن تقريرها ا اايبحث خاللها ،جاز للجنة ،في إطار ممار ا ااة ا االطتها التقديرية،

أن تمطر الدولة الطرف المةنية ،عن طريق األمين الةام ،بأنها تةتزم ال يام ،في الدورة المحددة أص ا ا ااال أو

في دورة الحقة يشا ااار إليها ،بد ار ا ااة التقرير وتقديم مالحظاتها المتامية بموجب الفقرة  1من المادة  74من

هذا النظام الداخلي .و ا ا ااتحدد المالحظات المتامية موعد التقرير الدوري التالي الذي يتةين تقديمه بموجب
المادة  66من هذا النظام الداخلي.
المادة 69
يجوز للجنة أن تنظر في التقارير بكامل هيئتها أو في شا ا ااكل أفرقة وفقا لما تقرر  .وتةتمد اللجنة

بكامل هيئتها ،في جميع الحاالت ،المالحظات المتامية الما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اةدة عمال بالفقرة  1من المادة  74من هذا

النظام الداخلي.
المادة 70
-1

يقوم األمين الةام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حاالت التملف عن تقديم التقارير

أو المةلومااات اإلضا ا ا ا ا ا ا ااافيااة المطلوعااة بموجااب المواد  66و 72و 75من هااذا النظااام الااداخلي .وفي هااذ

الحاالت ،يجوز للجنة أن توجه إلى الدولة الطرف المةنية ،عن طريق األمين الةام ،ر ا ااالة تذكيرية بش ا ااأن
تقديم التقرير أو المةلومات اإلضافية.
-2

في حالة عدم تقديم الدولة الطرف للتقرير أو المةلومات اإلضا ا ا ا ا ا ااافية المطلوعة بموجب

المواد  66و 72و 75من هذا النظام الداخلي ،بةد تلقيها للر ا ا ااالة التذكيرية المش ا ا ااار إليها في الفقرة  1من

هذ المادة ،تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية الةامة لألمم المتحدة.
المادة 71
-1

في الحاالت التي تكون فيها اللجنة قد أخطرت بمقتضا ااى الفقرة  1من المادة  70من هذا

النظاام الاداخلي بةادم تقاديم دولاة ماا بموجاب الفقرة  3من الماادة  66ألي تقرير مطلوب بموجاب الفقرة (1أ) أو

(ب) من المادة  40من الةهد ،وأر ا االت الر ا ااائل التذكيرية المنا ا اابة إلى الدولة الطرف المةنية ،يجوز للجنة،
في إطار ممار اة الطتها التقديرية ،أن تمطر الدولة الطرف ،عن طريق األمين الةام ،بأنها تةتزم ال يام ،في
تااريخ محادد أو دورة محاددة في اإلخطاار ،باالنظر في جلسا ا ا ا ا ا ااة علنياة في التادابير التي اتماذتهاا الادولاة الطرف

إلعمال الحقوق المةترف بها في الةهد ،وأنها تةتمد بةد ذلك المالحظات المتامية.
-2

عندما تتص ا ا اارف اللجنة بموجب الفقرة  1من هذ المادة ،تحيل إلى الدولة الطرف ،قبل

الموعد المحدد أو الدورة المحددة ،قائمة مس ااائل تش اامل المواض اايع المتةلقة بتنفيذ الةهد التي تريد اللجنة من
الدولة الطرف أن تقدم مةلومات محددة بشأنها ،وفقا للفقرة  1من المادة  73من هذا النظام الداخلي.
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-3

تبلغ المالحظااات المتاااميااة إلى الاادولااة الطرف ،وفقااا للفقرة  1من المااادة  74من هااذا

النظام الداخلي ،وتةمم بةد ذلك .وتقدم الدولة الطرف تقريرها التالي في غض ا ا ااون ا ا اانتين من تاريخ اعتماد
المالحظات المتامية.

المادة 72
-1

لادى النظر في تقرير مقادم من دولاة طرف بموجاب الماادة  40من الةهاد ،تتيقن اللجناة

-2

إذا رأت اللجنة أن تقرير دولة طرف بموجب المادة  40من الةهد ال يتضاامن مةلومات

أوال من أن التقرير يتضمن جميع المةلومات المطلوعة بموجب المادة  66من هذا النظام الداخلي.

كاافياة ،جااز لهاا أن تطلاب إلى تلاك الادولاة تقاديم المةلوماات اإلضا ا ا ا ا ا ااافياة المطلوعاة ،مع تحادياد الموعاد الاذي
ينبيي بحلوله تقديم تلك المةلومات.

المادة 73
-1

بغية تيسا ا ا ااير حوار بناء بين اللجنة وممثلي الدولة الطرف التي يتةين ا ا ا ا ااتةراض الحالة

فيها ،تةد اللجنة قائمة بالمسا ا ااائل المحالة قبل تقديم التقرير ،وفقا لإلجراء المبسا ا اط لتقديم التقارير ،وتطلب إلى
الادولاة الطرف أن تقادم ردودهاا بحلول موعاد محادد .وتكون ردود الادولاة الطرف على قاائماة المسا ا ا ا ا ا ااائال المحاالاة
قبال تقاديم التقرير بمثاابة تقرير الدولة الطرف المطلوب للفترة قياد اال ا ا ا ا ا ااتةراض بموجب الماادة  40من الةهاد.

ويجري االجتماع مع ممثلي الدولة الطرف مبدئيا في غضا ا ا ااون  12شا ا ا ااه ار من تاريخ تقديم ردودها إلى اللجنة

على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير.
-2

يجوز للدول األطراف إخطار األمين الةام بأنها ال ترغب في الةمل باإلجراء المبس ا ا ا ااط

لتقاديم التقاارير .وفي هاذ الحاالاة ،ينبيي للادولاة الطرف أن تقادم تقري ار أولياا أو دورياا بحلول موعاد محادد .ثم
تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف ،قبل االجتماع الذي اايس ااتةرض فيه تقرير الدولة الطرف ،قائمة بالمس ااائل
التي تش ا ا ا ا ااير إلى المواض ا ا ا ا اايع المتةلقة بتنفيذ الةهد التي تلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بش ا ا ا ا ااأنها

مةلومات محددة أخرى .و ا ااتدعى الدولة الطرف إلى تقديم ردودها على قائمة المس ا ااائل كتابة بحلول موعد

محدد قبل اجتماعها مع اللجنة.
المادة 74
-1

يجوز للجنة ،ا اتنادا إلى د ار اتها ألي تقرير مقدم أو مةلومات مقدمة من دولة طرف،

أن تةد المالحظات المتامية المنا ا ا ا اابة وأن تحيلها إلى الدولة الطرف ،مع إخطارها بالموعد الذي يجب أن
تقدم فيه تقريرها التالي بموجب المادة  40من الةهد.
-2

ال يجوز ألي عض ا ا ااو في اللجنة أن يش ا ا ااارك في د ار ا ا ااة تقارير الدول األطراف أو في

مناقشااة واعتماد المالحظات المتامية ذات الصاالة إذا كانت تمص الدولة الطرف التي انتمب عنها عض اوا
في اللجنة.
المادة 75
-1

يجوز للجنااة أن تطلااب إلى الاادولااة الطرف إعطاااء األولويااة لجوانااب مةينااة من مالحظاااتهااا

المتامية ،وأن تطلب إليها بالتالي تقديم مةلومات بش ا ااأن المتابةة بحلول موعد محدد .ولهذا اليرض ،يجوز للجنة

أن تةين عضوا أو أكثر من أعضائها مقررين مةنيين بمتابةة تنفيذ مالحظتها المتامية مع الدولة الطرف.
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-2

ي يم المقرر (المقررون) المةني باالمتاابةاة المةلوماات المقادماة من الادولاة الطرف والواردة من

مصادر أخرى ،ويقدم تقري ار إلى اللجنة عن أنشطته .ويجوز للجنة أن تحدد المبادئ التوجيهية لهذ التقييمات.

سادس عشر -التعليقات العامة
المادة 76
-1

يجوز للجنة أن تقرر إعداد واعتماد تةليقات عامة بشاأن مواضايع محددة تتناول جوانب

الةهااد أو بروتوكوليااه االختياااريين بغيااة مس ا ا ا ا ا ا اااعاادة الاادول األطراف في الوفاااء بااالت ازماااتهااا بموجااب الةهااد
وعروتوكوليه االختياريين.
-2

قبل بدء الةمل المتةلق بصا ا ااياغة تةليق عام ،يدعو الرئيس أعضا ا اااء اللجنة إلى اقتراح

المواضا ا اايع المنا ا ا اابة لتةليق عام .وتمتار اللجنة من بين المقترحات موضا ا ااوعا وتةين عضا ا اوا أو أكثر من

أعضائها للةمل كمقرر مكلف (مقررين مكلفين) بتيسير إعداد التةليق الةام.
-3

يقادم المقرر (المقررون) مقترحاا أولياا لتةليق عاام إلى اللجناة ،التي تنااقشا ا ا ا ا ا ااه بةاد ذلاك

-4

يةمم المشا ا ا ا ا ااروع األولي للتةليق الةام على الدول األطراف وغيرها من الجهات المةنية

وتوافق عليه ،مبدئيا في قراءة أولى ،مع ما يلزم من التةديالت.

لتقديم تةليقاتها عليه .وتناقش اللجنة ،في قراءة ثانية ،أي تةديالت إضا ا ااافية للتةليق الةام .وتنظر بةد ذلك

ر ميا في مسألة اعتماد التةليق الةام.
المادة 77

توافي اللجنة الدول األطراف ،عن طريق األمين الةام ،بالتةليقات الةامة التي اعتمدتها.

سابع عشر -إجراءات النظر في البالغات الواردة بموجب المادة  41من العهد
المادة 78
-1

يجوز ألي من الاادولتين الطرفين المةنيتين أن تحياال إلى اللجنااة بالغااا بموجااب المااادة 41

-2

يتض اامن اإلش ااةار المش ااار إليه في الفقرة  1من هذ المادة مةلومات عما يلي أو يكون

(أ)

المطوات المتمذة اللتماس تس ا ا ااوية المس ا ا ااألة وفقا للفقرة (1أ) و(ب) من المادة  41من

من الةهد ،من خالل إشةار توجهه إليها وفقا للفقرة (1ب) من تلك المادة.
مشفوعا بها:

الةهد ،بما في ذلك نص البالغ األولي وأي إيضا ا اااحات أو بيانات كتابية الحقة متصا ا االة بالمسا ا ااألة ترد من
الدولتين الطرفين المةنيتين؛
(ب)

المطوات المتمذة ال تنفاد بل االنتصاف المحلية؛

(ج)

أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الادولي أو التسا ا ا ا ا ا ااوياة الادولياة لجاأت إلياه الادولتاان

الطرفان المةنيتان.
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المادة 79
من الةهد.

يرعى األمين الةام وينشا ا ا اار ا ا ا ااجال دائما لجميع البالغات التي تتلقاها اللجنة بموجب المادة 41

المادة 80
يبلغ األمين الةام أعضا ا ا اااء اللجنة دون إبطاء بأي إشا ا ا ااةار موجه بموجب المادة  78من هذا النظام

الداخلي ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسما من اإلشةار والمةلومات ذات الصلة.
المادة 81
-1

تدرس اللجنة البالغات الواردة بموجب المادة  41من الةهد في جلسات ميلقة.

-2

يجوز للجنة ،بةد التش ا ا ا ا ا اااور مع الدولتين الطرفين المةنيتين ،أن تص ا ا ا ا ا اادر ،عن طريق

األمين الةام ،بيانات موجهة إلى و ائط اإلعالم وعامة الجمهور بشأن أنشطتها خالل جلساتها الميلقة.
المادة 82
ال تنظر اللجنة في أي بالغ ،ما لم تتوافر الشروط التالية:
(أ)

أن تكون كلتاا الادولتين الطرفين المةنيتين قاد أصا ا ا ا ا ا اادرتاا إعالناات ،بموجاب الفقرة  1من

(ب)

أن تكون المهلة المحددة في الفقرة (1ب) من المادة  41من الةهد قد انقضت؛

(ج)

أن تكون اللجنة قد تيقنت من أن جميع اابل االنتصاااف المحلية المتاحة قد ا ااتمدمت

المادة  41من الةهد ،تنطبق على البالغ؛

وا ا ا ا ا ااتنفدت فيما يتةلق بالمس ا ا ا ا ااألة المةنية ،وفقا لمبادئ القانون الدولي المةترف بها عموما ،أو أن تطبيق
إجراءات االنتصاف طال أمد بشكل غير مةقول.
المادة 83
رهنا بأحكام المادة  78من هذا النظام الداخلي ،تبادر اللجنة إلى عرض مس ا ا اااعيها الحميدة على

الدولتين الطرفين المةنيتين بغية إيجاد حل ودي للمس ا ا ا ا ا ااألة المةنية على أ ا ا ا ا ا اااس احترام حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان
والحريات األ ا ية المةترف بها في الةهد.
المادة 84
يجوز للجن ااة أن تطل ااب إلى ال اادولتين الطرفين المةنيتين أو إلى أي منهم ااا ،عن طريق األمين

الةام ،تقديم مةلومات أو مالحظات إضا ااافية شا اافويا أو كتابيا .وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذ المةلومات أو
المالحظات كتابيا.
المادة 85
-1

يحق للادولتين الطرفين المةنيتين أن تمثال لادى اللجناة أثنااء نظرهاا في المسا ا ا ا ا ا ااألاة وأن

تقدما إفاداتها شفويا و/أو كتابيا.
-2

تمطر اللجن ااة ال اادولتين الطرفين المةنيتين ،عن طريق األمين الة ااام ،في أقرب وق اات

ممكن بموعد افتتاح الدورة التي تجري فيها د ار ة المسألة وعمدتها ومكان عقدها.
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-3

تحدد اللجنة إجراءات تقديم اإلفادات الش ا اافوية و/أو الكتابية ،بةد التش ا اااور مع الدولتين

الطرفين المةنيتين.
المادة 86
-1

في غض ااون  12ش ااه ار من تاريخ تلقي اللجنة لإلش ااةار المش ااار إليه في المادة  78من

هذا النظام الداخلي ،تةتمد تقري ار وفقا للفقرة (1ح) من المادة  41من الةهد.
-2

ال تنطبق أحكاام الفقرة  1من الماادة  85من هاذا النظاام الاداخلي على ماداوالت اللجناة

بشأن اعتماد التقرير.
-3

يحال تقرير اللجنة ،عن طريق األمين الةام ،إلى الدولتين الطرفين المةنيتين.

المادة 87
إن لم يجر حل المسا ااألة المحالة إلى اللجنة وفقا للمادة  41من الةهد على نحو يرضا ااي الدولتين
الطرفين المةنيتين ،جاز للجنة ،بموافقتهما المسا ا ا اابقة ،أن تباشا ا ا اار تطبيق اإلجراء المحدد في المادة  42من
الةهد.

ثامن عشر -إجراءات النظر في البالغات الواردة بموجب البريتوكول الختياري
ألف -إحالة البالغات إلى اللجنة
المادة 88
-1

يوجاه األمين الةاام انتباا اللجناة ،وفقاا لهاذا النظاام الاداخلي ،إلى البالغاات المقادماة ،أو التي

يبدو أنها مقدمة ،لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة  1من البروتوكول االختياري.
-2

يجوز لألمين الةام ،عند االقتضاء ،أن يستوضح من صاحب البالغ ما إذا كان يرغب

في عرض البالغ على اللجنااة للنظر فيااه بموجااب البروتوكول االختياااري .وفي حااالااة ا ا ا ا ا ا ا ااتمرار الش ا ا ا ا ا ا ااك
بمصوص رغبة صاحب البالغ ،يةرض البالغ على اللجنة.
-3

س تلم أي بالغ (أ) إذا كان يتةلق بدولة ليسات طرفا في البروتوكول
ال يجوز للجنة أن ت ا

-4

تقدم البالغات بإحدى الليات الر ا اامية للجنة المشا ااار إليها في المادة  ،29ويفضا اال أن

االختياري؛ أو (ب) إذا لم يكن كتابيا؛ أو (ج) إذا كان مجهول المصدر.

تكون اللية الر مية لألمم المتحدة األشيع ا تمداما في الدولة الطرف التي قدم البالغ ضدها.
المادة 89
-1

يرعى األمين الةام جال دائما لجميع البالغات المقدمة بموجب البروتوكول االختياري.

-2

يةد األمين الةام قائمة بالبالغات التي ا ا ا ااجلتها اللجنة ،فضا ا ا ااال عن موجز مقتضا ا ا ااب

-3

يجوز إتااحاة النص الكاامال ألي بالغ مسا ا ا ا ا ا اجال بااللياة التي قادم بهاا ألي عضا ا ا ا ا ا ااو من

لمحتوياتها ،ويةممها ،مع الحفاظ على رية أ ماء أصحاب البالغات.
أعضاء اللجنة بطلب منه.
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المادة 90
-1

في ذلك ما يلي:

يجوز لألمين الةام أن يطلب إيضاااحات أو مةلومات إضااافية إلى صاااحب البالغ ،بما

(أ)

ا م صاحب البالغ وعنوانه وتاريخ ميالد ومهنته وما يثبت هويته؛

(ب)

ا م الدولة الطرف التي يقدم بالغه ضدها؛

(ج)

موضوع البالغ؛

(د)

حكم الةهد أو أحكامه المزعوم انتهاكها؛

(ه)

الوقائع المدعاة واألدلة الداعمة لها؛

(و)

المطوات التي اتمذها صاحب البالغ ال تنفاد بل االنتصاف المحلية؛

(ز)

إلى أي حاد جرى أو يجري بحاث المس ا ا ا ا ا ا ااألاة ذاتهاا في إطاار إجراء آخر من إجراءات

-2

يحدد األمين الةام ،لدى طلب إيضا اااحات أو مةلومات ،مهلة منا ا اابة لصا اااحب البالغ

-3

يجوز للجنة أن تقر ا تبيانا لطلب المةلومات اآلنفة الذكر إلى صاحب البالغ.

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

بغية تفادي حدوث أي تأخير ال موجب له في ير اإلجراءات بموجب البروتوكول االختياري.

المادة 91
يجوز أن تقدم البالغات من قبل فرد أو عدة أفراد أو بالنيابة عنهم ،وينبيي ذكر أ ا ا ا اامائهم .وفي

حااالااة تقااديم بالغ بااالنيااابااة عن فرد أو عاادة أفراد ،ينبيي أن يكون ذلااك بموافقتهم إال إذا قاادم صا ا ا ا ا ا ا اااحااب

(أصحاب) البالغ ما يبرر تصرفه بالنيابة عنهم من دون موافقتهم.

باء -تسجيل البالغات يتقديم مالحظات الطرفين يتعليقاتهما
المادة 92
-1

تقرر اللجنااة ،في أقرب وقاات ممكن بةااد تلقي البالغ ،من خالل مقررهااا الماااص المةين

-2

بةد اتماذ قرار تس ا ا ااجيل البالغ ،يس ا ا ااترعى انتبا الدولة الطرف المةنية إليه ،ويطلب إليها

-3

يجوز للمقرر الماص ،بيرض البت في مقبولية بالغ مس ا ا ا ا ااجل ،أن يقرر عدم ض ا ا ا ا اارورة

بموجب الفقرة  2من المادة  107من هذا النظام الداخلي ،ما إذا كان ينبيي تسجيل البالغ المةروض عليها.
تقديم رد كتابي في غضون تة أشهر.

إحاالتاه إلى الادولاة الطرف المةنياة .غير أناه ينبيي إحاالاة القرار إلى اللجناة لمنااقشا ا ا ا ا ا اتاه بكاامال هيئتهاا .ويجوز

للجنة أن تتمذ ق اررات عدم قبول البالغات المسااجلة من دون إحالتها مساابقا إلى الدول األطراف المةنية لتقديم

مالحظاتها بشأنها.
-4

يتض ا ا ا ا ا اامن الطلاب الموجاه إلى دولاة طرف بموجاب الفقرة  2من هاذ الماادة بيااناا مفااد أن هاذا

-5

في غض ا ا ا ااون ا ا ا ااتة أش ا ا ا ااهر من تاريخ تلقي طلب اللجنة بموجب هذ المادة ،تقدم الدولة

الطلب ال يةني ضمنا أنه جرى التوصل إلى أي قرار بشأن مقبولية البالغ أو أ سه الموضوعية.

الطرف المةنية إلى اللجنة إيضااحات أو بيانات كتابية تتصال بمقبولية البالغ وأ اساه الموضاوعية وكذلك بأي
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ا اابيل انتص ا اااف قد تكون أتاحته فيما يتةلق بالمس ا ااألة المةنية ،ما لم تقرر اللجنة أو المقرر الماص طلب رد

كتابي بشاأن مساألة المقبولية وحدها ،بالنظر إلى مالبساات القضاية وأي ابيل انتصااف طلبه صااحب البالغ.
وال يوجد ما يمنع دولة طرفا طلب إليها تقديم رد كتابي بشاأن مساألة المقبولية وحدها من أن تقدم ،في غضاون
تة أشهر ،ردا كتابيا يتةلق بمقبولية البالغ وأ سه الموضوعية على حد واء.
-6

يجوز لصاحب البالغ أن يقدم ردا وللدولة الطرف أن تقدم مذكرة تةقيبية.

-7

بناء على طلب أحد الطرفين ،يجوز للمقرر الماص أن يأذن ،بص ا ا اافة ا ا ا ااتثنائية ،بتقديم

-8

يركز الرد والمذكرة التةقيبية وما قد يأذن المقرر الماص بتقديمه من مةلومات إضا ا ا ا ا ااافية

-9

تحدد اللجنة موعدا نهائيا إلتمام المطوات اإلض ا ا ا ا ا ااافية في اإلجراءات رغم مهلة الس ا ا ا ا ا ااتة

-10

ال تدرج في ملف القض ا ا ا ا ااية أي مالحظات كتابية أو وثائق أخرى ترد خارج الفترة الزمنية

-11

ينبيي ألي طرف يلتمس تمااديااد المهلااة المحااددة أن يقاادم الطلااب بمجرد أن ياادرك وجود

مةلومات كتابية إضافية ،مع إيالء االعتبار الواجب لمالبسات القضية.
على مةالجة المسائل التي ال تزال قيد النقاش.

أشهر المحددة للدولة الطرف في المادة  4من البروتوكول االختياري لتقديم إفادتها األولى.
المحددة لتقديمها ،ما لم يقرر المقرر الماص خالف ذلك.

الظروف التي تبرر هذا التمديد ،وعلى أية حال ،قبل انقض ا ا ا ا اااء المهلة المحددة .ويجب عليه أن يبين ا ا ا ا اابب
طلب التمديد .ويمضع قرار تمديد المهلة الزمنية للسلطة التقديرية للمقرر الماص.
-12

يجوز للمقرر الماص ،قبل عرض مشروع اآلراء على الفريق الةامل لمناقشته ،أن يطلب

إلى الطرفين تقديم مةلومات محدثة عن الوضع الحالي للقضية.
المادة 93
-1

يجوز للادولاة الطرف التي تلقات طلاب تقاديم رد كتاابي بموجاب الفقرة  2من الماادة 92

بشأن مقبولية البالغ وأ سه الموضوعية ،أن تطلب كتابة ،خالل شهرين ،النظر في مسألة المقبولية بمةزل

عن األ ا ااس الموضا ااوعية .وتتمذ اللجنة ،من خالل مقررها الماص ،ق ار ار بشا ااأن طلب الدولة الطرف .وإذا
وافق المقرر الماص على الطلب ،لن تحتاج الدولة الطرف إلى تقديم إيضا اااحات أو بيانات بشا ااأن األ ااس

الموضوعية إلى أن تقرر اللجنة خالف ذلك.
-2

يجوز لصاحب البالغ أن يقدم ردا على اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البالغ.

-3

يجوز للمقرر الماص ،بناء على طلب أحد الطرفين ،أن يأذن ،بصفة ا تثنائية ،بتقديم

مةلومات كتابية إضافية ،مع إيالء االعتبار الواجب لمالبسات القضية.
المادة 94
-1

يجوز للجنة ،في أي وقت بةد تسا ااجيل بالغ ما وقبل التوصا اال إلى قرار بشا ااأن أ ا اسا ااه

الموضا ا ااوعية ،أن تطلب إلى الدولة الطرف المةنية أن تتمذ على وجه اال ا ا ااتةجال ما ت ار اللجنة ضا ا ااروريا

من التاادابير المؤقتااة لتالفي اإلجراءات المحتملااة التي قااد تكون لهااا عواقااب ال يمكن تااداركهااا على الحقوق
التي احتج بها صاحب البالغ.
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-2

عنادماا تطلاب اللجناة اتمااذ التادابير المؤقتاة بموجاب هاذ الماادة ،تشا ا ا ا ا ا ااير إلى أن هاذا

الطلب ال يةني ضاامنا اتماذ قرار بشااأن مقبولية البالغ أو أ اسااه الموضااوعية ،وأن عدم تنفيذ هذ التدابير
يتةارض مع االلتزام بحسن نية باحترام إجراء تقديم البالغات الفردية المنشأ بموجب البروتوكول االختياري.
-3

تنظر اللجناة ،خالل أي مرحلاة من اإلجراءات ،في أي حجج تقادمهاا الادولاة الطرف المةنياة

-4

يجوز للجنة أن تسحب طلب اتماذ التدابير المؤقتة على أ اس المةلومات المقدمة من

بشأن طلب اتماذ التدابير المؤقتة ،بما في ذلك األ باب التي من شأنها أن تبرر إلياء تلك التدابير.
الدولة الطرف وصاحب (أصحاب) البالغ.
المادة 95

يجوز للجنة ،لدى تلقي مةلومات من صا اااحب البالغ ،أن تطلب أيضا ااا إلى الدولة الطرف اتماذ

تدابير لحماية األش ااماص المةنيين ،بمن فيهم ص اااحب (أص ااحاب) البالغ ومحاميه وأفراد أ ا ارته ،الذين قد
يتةرضا ا ااون ألفةال التمويف أو االنتقام بسا ا اابب تقديم البالغ أو التةاون مع اللجنة .ويجوز للجنة أن تطلب

إلى الدولة الطرف إيضاحات أو بيانات كتابية توضح األمر وتصف أي إجراءات اتمذت في هذا الصدد.
المادة 96
-1

يجوز للجناة أو مقررهاا المااص ،لادى النظر في البالغاات بموجاب البروتوكول االختيااري،

-2

تض ا ا ا ا ا ااع اللجنة مبادئ توجيهية بش ا ا ا ا ا ااأن ما ينبيي مراعاته من مقتض ا ا ا ا ا اايات فيما يتةلق

-3

تحيال اللجناة المةلوماات الواردة من أطراف ثاالثاة إلى الطرفين المةنيين باالبالغ ،اللاذين

-4

ال تةتبر األطراف الثالثة ،واء كانت أفرادا أو كيانات ،أطرافا في البالغ.

قبول ما تقدمه أطراف ثالثة من مةلومات ووثائق قد تكون منا بة للفصل في القضية بطريقة ليمة.
بالمةلومات التي تقدمها أطراف ثالثة.

يحق لهما الرد عليها بتقديم مالحظات وتةليقات كتابية.

جيم -إجراءات البت في مقبولية البالغ يأسسه الموضوعية
المادة 97
-1

تنظر اللجنة في البالغات من حيث المقبولية و/أو األ ا ااس الموض ا ااوعية وفقا للترتيب

-2

قبل النظر في األ س الموضوعية لبالغ ما ،تقرر اللجنة ما إذا كان مقبوال.

-3

للجنة أن تنظر في بالغين أو أكثر مةا ،إذا رأت ذلك مالئما.

-4

تتمذ اللجنة الق اررات بشاأن المقبولية واأل اس الموضاوعية بأغلبية بسايطة ،وفقا ألحكام

الذي وردت به إلى األمانة ،ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك في ضوء الظروف والمسائل ذات الصلة.

هذا النظام الداخلي .وتلزم أغلبية من أص ا ا اوات األعض ا ا اااء الحاض ا ا ارين لقبول بالغ ما وال ا ا ااتنتاج وقوع أي
انتهاك ألحكام الةهد.
-5

GE.21-00014

يجوز للجنة أن تقرر ا تةراض البالغات في إطار أفرقة.

21

CCPR/C/3/Rev.12

المادة 98
-1

قبال نظر اللجناة في البالغاات بكاامال هيئتهاا ،ينظر فيهاا فريق عاامال أو أكثر ينشا ا ا ا ا ا ااأ

بموجب الفقرة  1من المادة  107من هذا النظام الداخلي ويتألف من خمس ا ا ا ااة أعض ا ا ا اااء على األقل .ويةين

مقرر من بين أعضاء الفريق الةامل للمساعدة في مةالجة البالغات.
-2

ينطبق النظاام الداخلي للجناة ،قدر اإلمكاان ،على اجتمااعات الفريق الةاامل .ويشا ا ا ا ا ا اكال

-3

يقدم الفريق الةامل توصا ا اايات إلى اللجنة بشا ا ااأن ا ا ا ااتيفاء شا ا ااروط المقبولية المبينة في

أرعةة أعضاء النصاب القانوني لةقد االجتماعات.

البروتوكول االختياري .ويجوز للفريق الةامل أيضاا أن يقدم توصايات إلى اللجنة بشاأن األ اس الموضاوعية

للبالغات قيد النظر.
-4

يجوز للفريق الةاامال أن يةلن عادم قبول بالغ ماا عنادماا يتفق جميع األعضا ا ا ا ا ا اااء على

ذلك .غير أن القرار يحال إلى اللجنة بكامل هيئتها ،التي يجوز لها تأييد من دون مناقش ا ا ا ااة ر ا ا ا اامية .وإذا
طلب أي عضو من أعضاء اللجنة إجراء مناقشة عامة ،تنظر اللجنة بكامل هيئتها في البالغ للبت فيه.
-5

يجوز للفريق الةاااماال أن يتمااذ ق ار ار بقبول بالغ مااا بمةزل عن النظر في أ ا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ااه

الموضوعية عندما يتفق جميع أعضائه على ذلك ،شريطة أال يقل عدد األعضاء المصوتين عن خمسة.
المادة 99

بغية التوصاال إلى قرار بشااأن مقبولية بالغ ما ،تتيقن اللجنة ،أو فريق عامل منشااأ بموجب الفقرة

 1من المادة  107من هذا النظام الداخلي ،مما يلي:
(أ)

أن البالغ ليس مجهول المصاادر ،وأنه يرد من فرد أو أفراد يمضااةون للوالية القضااائية

(ب)

أن الفرد يدعي ،بطريقة مدعمة بحجج كافية ،أنه ض ا ا ا ا ااحية النتهاك تلك الدولة الطرف

لدولة طرف في البروتوكول االختياري؛

ألي من الحقوق المبينة في الةهد .وينبيي عادة أن يقدم البالغ ذلك الفرد شامصايا أو ممثله .إال أنه يجوز
قبول البالغ المقدم بالنيابة عن ش اامص يدعى أنه ض ااحية عندما يتض ااح أن ذلك الش اامص غير قادر على
تقديم البالغ بنفسه؛
(ج)

أن البالغ ال يشاكل إ ااءة ا اتمدام للحق في تقديم البالغات .وال تشاكل إ ااءة ا اتمدام

هذا الحق ،من حيث المبدأ ،أ ا ا ااا ا ا ااا التماذ قرار بةدم قبول البالغ من حيث االختصا ا اااص الزمني بسا ا ا بب

حدوث تأخير في تقديمه .إال أن البالغ قد يشااكل إ اااءة ا ااتمدام للحق في تقديم البالغات عندما يقدم بةد
خمس اانوات من ا ااتنفاد صاااحبه لساابل االنتصاااف المحلية أو ،حيثما انطبق ذلك ،بةد ثالث اانوات من

انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التس ا ا ااوية الدولية ،ما لم تكن هناك مبررات لهذا التأخير،

مع مراعاة جميع مالبسات البالغ()2؛
(د)

أن البالغ ال يتةارض مع أحكام الةهد؛

(ه)

أن المسااألة نفسااها ال تجري د ار ااتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي

أو التسوية الدولية؛
(و)

أن الشمص المةني ا تنفد جميع بل االنتصاف المحلية المتاحة.

__________
()2
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المادة 100
-1

عنادماا تقرر اللجناة عادم قبول بالغ ماا بموجاب البروتوكول االختيااري ،تحيال قرارهاا في

أقرب وقت ممكن ،عن طريق األمين الةام ،إلى صاحب البالغ وإلى الدولة الطرف المةنية في حالة ما إذا
أحيل البالغ إليها.
-2

إذا أعلناات اللجنااة عاادم قبول بالغ مااا ،بموجااب الفقرة  2من المااادة  5من البروتوكول

االختي اااري ،ج اااز له ااا أن تةي ااد النظر في ه ااذا القرار في ت اااريخ الحق بن اااء على طل ااب كت ااابي مق اادم من

الشامص المةني أو بالنيابة عنه ،يتضامن مةلومات مفادها أن أ اباب عدم ا اتيفاء شاروط المقبولية المشاار
إليها في الفقرة  2من المادة  5لم تةد قائمة.
المادة 101
-1

في الحاالت التي يتمذ فيها قرار بش ا ا ا ااأن مس ا ا ا ااألة المقبولية قبل ورود رد الدولة الطرف

بشااأن األ ااس الموضااوعية ،وتقرر اللجنة أو فريق عامل منشااأ بموجب الفقرة  1من المادة  107أن البالغ

مقبول ،يحال ذلك القرار ،عن طريق األمين الةام ،إلى صاحب البالغ وإلى الدولة الطرف المةنية.
-2

تقدم الدولة الطرف المةنية إلى اللجنة ،في غض ااون ااتة أش ااهر ،إيض اااحات أو بيانات كتابية

-3

تحال ،عن طريق األمين الةام ،أي إيضاحات أو بيانات تقدمها دولة طرف عمال بهذ

بشأن األ س الموضوعية وإجراء تصحيح الوضع الذي اتمذته تلك الدولة ،إن وجد.

المادة إلى صا اااحب البالغ ،الذي يجوز له أن يقدم أي مةلومات أو مالحظات كتابية إضا ااافية خالل آجال

محددة.

-4

يجوز للجناة أن تقرر في حاالت ا ا ا ا ا ا ا ااتثناائياة دعوة الطرفين إلى التةليق شا ا ا ا ا ا اافويا على

إف ا ااادات بةضا ا ا ا ا ا ااهم ا ااا ،وفق ا ااا لمب ا ااادئه ا ااا التوجيهي ا ااة الم تةلق ا ااة بتق ا ااديم تةليق ا ااات شا ا ا ا ا ا اافوي ا ااة على البالغ ا ااات

(.)CCPR/C/159/Rev.1
-5

يجوز للجنة ،لدى النظر في األ ا ا ا ااس الموضا ا ا ااوعية لبالغ ما ،أن تةيد النظر في قرار

قبوله ،في ضوء أي إيضاحات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف المةنية عمال بهذ المادة.
المادة 102
-1

في الحاالت التي قدم فيها الطرفان مةلومات بشا ا ا ا ا ا ااأن مسا ا ا ا ا ا ااألتي المقبولية واأل ا ا ا ا ا ا ااس

الموض ا ا ا ا ااوعية ،أو التي اتمذ فيها بالفةل قرار بش ا ا ا ا ااأن المقبولية وقدم الطرفان مةلومات بش ا ا ا ا ااأن األ ا ا ا ا ااس

الموضوعية ،تنظر اللجنة في البالغ في ضوء جميع المةلومات المتاحة لها وتصوغ آراءها بشأنها.
-2

ال تبت اللجنة في مس ااألة األ ااس الموض ااوعية للبالغ من دون أن تكون قد نظرت في

-3

يشااار إلى ا ااتنتاجات اللجنة بشااأن األ ااس الموضااوعية بعبارة "اآلراء" .ويحيل األمين

مدى انطباق جميع أ باب جواز القبول المشار إليها في البروتوكول االختياري.
الةام آراء اللجنة إلى صاحب البالغ وإلى الدولة الطرف المةنية.
المادة 103

يجوز ألي عضا ا ااو من أعضا ا اااء اللجنة شا ا ااارك في اتماذ قرار أن يكتب رأيا منفصا ا ااال يرفق ب راء

اللجنة أو قرارها.
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المادة 104
يجوز للجنااة أن توقف النظر في بالغ مااا في حااالااة الجاادل بش ا ا ا ا ا ا ااأن أ ا ا ا ا ا ا اباااب تقااديمااه بموجااب

البروتوكول االختياري أو أل باب أخرى ذات صلة.
المادة 105
-1

بالبالغات المتكررة.
-2

ياجاوز لالاجان ا ا ااة أن تاةايان عض ا ا ا ا ا ا اوا أو عضا ا ا ا ا ا ااويان ماقار ار ماةاناي ا ا ااا (ماقارريان ماةانايايان)
يجوز للمقرر المةني (للمقررين المةنيين) بااالبالغااات الجاادياادة والتاادابير المؤقتااة إحااالااة

القضا ا ا ااايا التي تثير وقائع ومسا ا ا ااائل قانونية تتماثل إلى حد كبير في طبيةتها مع تلك التي بتت فيها اللجنة
بالفةل في قضايا ابقة إلى المقرر المةني (المقررين المةنيين) بالبالغات المتكررة.
-3

يقترح المقرر المةني (المقرران المةنيان) بالبالغات المتكررة مش ا ا ا ا ااروع توص ا ا ا ا ااية على

عترض عضو أو أكثر من أعضاء
الفريق الةامل المنشأ بموجب الفقرة  1من المادة  .107وفي حالة عدم ا ا
الفريق الةامل ،تقدم توصا ااية المقرر المةني (المقررين المةنيين) بالبالغات المتكررة إلى اللجنة العتمادها.
ويجوز للفريق الةامل ،إن رغب في ذلك ،أن يةدل أو يرفض التوصية.
-4

عترض عضا ا ا ااو أو أكثر من أعضا ا ا اااء اللجنة ،تةتمد توصا ا ا اايات المقرر
في حالة عدم ا ا

المةني (المقررين المةنيين) بالبالغات المتكررة باعتبارها آراء اللجنة.
المادة 106
-1

تةين اللجناة مقر ار خااصا ا ا ا ا ا ااا لمتاابةاة اآلراء المةتمادة بموجاب الفقرة  4من الماادة  5من

-2

يجوز للمقرر الماص أن يجري من االتص ا ا اااالت ويتمذ من اإلجراءات ما ي ار منا ا ا اابا

البروتوكول االختياري ،بيرض التحقق من التدابير المتمذة من جانب الدول األطراف إلعمال آراء اللجنة.

ألداء والية المتابةة .ويقدم المقرر الماص من التوصا ا ا ا اايات ما قد يكون ضا ا ا ا ااروريا التماذ اللجنة مزيدا من
اإلجراءات.

-3

يقدم المقرر الماص بانتظام تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابةة.

-4

تدرج اللجنة مةلومات عن أنشطة المتابةة في تقريرها السنوي.

دال -أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أي هيئاتها الفرعية في البالغات
المادة 107
-1

يجوز للجنة ،في أي مس ا ا ا ااألة تتةلق بالبالغات المقدمة بموجب البروتوكول االختياري،

-2

تةين اللجنة مقر ار خاصا ا ا ااا أو أكثر لمةالجة البالغات الجديدة وطلبات التدابير المؤقتة

أن تنشئ فريقا عامال وأن تةين مقر ار للمساعدة بأي طريقة تقررها اللجنة.
الواردة ،وكذلك المسائل اإلجرائية األخرى على نحو ما تأذن به اللجنة(.)3

__________
()3
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المادة 108
-1

ال يجوز لةضو أن يشارك في د ار ة اللجنة لبالغ ما في الحاالت التالية:

(أ)

إذا كان من مواطني الدولة الطرف أو مماثال في الجنسية للضحية المزعومة؛

(ب)

إذا كانت لديه أي مصلحة شمصية أو مهنية في القضية؛

(ج)

إذا كان قد شارك بأي صفة في اتماذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البالغ.

-2

تبت اللجنة في أي مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة  1من هذ المادة .وال يشارك الةضو

المةني في اتماذ القرار.
المادة 109

إذا رأى أحد األعض ا اااء أنه ال ينبيي له ،ألي ا اابب كان ،أن يش ا ااارك أو يواص ا اال المش ا اااركة في

د ار ة بالغ ما ،وجب عليه أن يبلغ الرئيس بانسحابه.
المادة 110

تكون جلسا ا ا ا ا ا ااات اللجناة أو هيئااتهاا الفرعياة التي تجري فيهاا د ار ا ا ا ا ا ا ااة البالغاات المقادماة بموجاب

البروتوكول االختياري ميلقة .وجاز أن تكون الجلس ا ا ا ااات التي قد تنظر فيها اللجنة في قض ا ا ا ااايا عامة ،مثل

إجراءات تطبيق البروتوكول االختياري ،علنية إذا قررت اللجنة ذلك.
المادة 111
-1

تاادرس اللجنااة وفريق عاااماال منش ا ا ا ا ا ا ااأ عمال با الفقرة  1من المااادة  107من هااذا النظااام

الداخلي البالغات المقدمة بموجب البروتوكول االختياري في جلسا ا ا ا ا ااات ميلقة .وتبقى المداوالت الش ا ا ا ا ا اافوية
والمحاضر الموجزة رية.
-2

يجوز للجنة أن تقرر من تلقاء نفساها أو بطلب من صااحب البالغ أو الضاحية المزعومة

-3

تبقى جميع وثائق الةمل التي تصدرها األمانة من أجل اللجنة أو الفريق الةامل الم انشأ

إبقاء ا م صاحب البالغ أو الضحية المزعومة ريا في قرارها النهائي بشأن البالغ.

عمال باالفقرة  1من الماادة  107أو المقرر المااص المةين عمال باالفقرة  2من الماادة  107ا ا ا ا ا ا ارياة ،ماا لم
تقرر اللجنة خالف ذلك.
-4

ليس للفقرة  1من هذ المادة أثر على حق صا ا ا ا ا ا اااحب البالغ أو الدولة الطرف المةنية

في إعالن أي بيااانااات أو مةلومااات تتةلق بااالمااداوالت .بيااد أنااه يجوز للجنااة أو للفريق الةاااماال أو للمقرر

الماص مطالبة صا اااحب البالغ أو الدولة الطرف المةنية ،حسا ااب االقتضا اااء ،بالحفاظ على ا ارية أي من

هذ البيانات أو المةلومات ،كليا أو جزئيا.
-5

عندما يتمذ قرار بشا ا ا ااأن الس ا ا ا ارية عمال بالفقرة  4من هذ المادة ،يجوز للجنة أن تقرر

الحفاظ على ا ارية البيانات أو المةلومات كلها أو بةض ااها ،بةد اعتماد قرار اللجنة بش ااأن عدم المقبولية أو
بشأن األ س الموضوعية أو وقف النظر في البالغ.
-6

تةلن ق اررات اللجنة بشاأن عدم قبول البالغ وعشاأن أ اساه الموضاوعية ووقف النظر فيه

بةد إحالتها إلى صا ا ا اااحب البالغ والدولة الطرف المةنية .ويةلن ما تتمذ اللجنة أو المقرر الماص المةين
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عمال بالفقرة  2من المادة  107من هذا النظام الداخلي من ق اررات بموجب المادة  94عندما ترى اللجنة أو
المقرر الماص ذلك منا با.
-7

تتولى األمانة مس ا ا ا ااؤولية تةميم الق اررات النهائية للجنة .وليس ا ا ا اات األمانة مس ا ا ا ااؤولة عن

ا تنساخ وتةميم البيانات المتةلقة بالبالغات.
المادة 112

ال يسا ا ااري مبدأ الس ا ا ارية على المةلومات المقدمة من الطرفين في إطار متابةة آراء اللجنة ،ما لم

قررات اللجنة بشأن أنشطة المتابةة ،ما لم تقرر
تقرر اللجنة خالف ذلك .وال يسري مبدأ السرية كذلك على ا

اللجنة خالف ذلك.
المادة 113

يجوز للجنة أن تص ا ا ا ا ا اادر ،عن طريق األمين الةام ،بيانات موجهة إلى و ا ا ا ا ا ااائط اإلعالم وعامة

الجمهور بشأن أنشطتها خالل جلساتها الميلقة.

تاسع عشر -التعديالت
المادة 114
يجوز تة اادي اال ه ااذا النظ ااام ال ااداخلي بقرار من اللجن ااة ،دون اإلخالل ب ااأحك ااام الةه ااد والبروتوكول

االختياري ذات الصلة.
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