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  قوق اإلنساناللجنة املعنية حب
   الرابعة والتسعونالدورة

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١- ١٣جنيف، 

   ٣٣التعليق العام رقم 
  التزامات الدول األطراف مبوجب الربوتوكول االختياري

  مللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةا

اعُتمد الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وفُتح باب التوقيع               - ١
  / كـانون األول   ١٦املـؤرخ   ) ٢١- د( ألـف    ٢٢٠٠والتصديق عليه واالنضمام إليه بقرار اجلمعيـة العامـة          

ودخل كلٌ من العهد والربوتوكول االختياري حيز       . وهو نفس القرار الذي اعُتمد العهد مبوجبه      ،  ١٩٦٦ديسمرب  
  . ١٩٧٦مارس / آذار٢٣النفاذ يف 

ومع أن الربوتوكول االختياري يرتبط ارتباطاً عضوياً بالعهد، فإنه ليس نافذاً تلقائياً يف مجيـع الـدول                   - ٢
 االختياري تنّص على أن الدول األطراف يف العهد ال تصبح أطرافاً             من الربوتوكول  ٨فاملادة  . األطراف يف العهد  

وقد أصبحت غالبية الدول    .  حتديداً االلتزام به يف الربوتوكول االختياري إال إذا أعربت بصورة مستقلة عن قبوهلا           
  . األطراف يف العهد أطرافاً يف الربوتوكول االختياري أيضاً

العهد، وذلك بـتمكني    " تعزيز إدراك مقاصد  "اري على أن غرضه هو      وتنص ديباجة الربوتوكول االختي     - ٣
تلقي البالغات املقدمة من أفراد "اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املنشأة مبوجب أحكام اجلزء الرابع من العهد، من           

د الربوتوكـول   وحيـدّ ". يّدعون أهنم ضحايا انتهاكات أي حق من احلقوق املقررة يف العهد، والنظر يف هذه البالغـات               
  .االختياري إجراًء ويفرض على الدول األطراف فيه التزامات ناشئة من هذا اإلجراء، باإلضافة إىل التزاماهتا مبوجب العهد

 من الربوتوكول االختياري على أن تعترف كل دولة طرف فيه باختصاص اللجنة يف أن               ١وتنّص املادة     - ٤
اضعني لواليتها الذين يّدعون أهنم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطـرف ألي      تتلقى البالغات املقدمة من األفراد اخل     

ويترتب على هذا احلكم أن تلتزم الدول األطراف        . حق من احلقوق املقررة يف العهد وأن تنظر يف تلك البالغات          
  . اللجنةبعدم عرقلة الوصول إىل اللجنة وأن متنع اختاذ أي تدابري انتقامية حبق أي شخص يقدم بالغاً إىل
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 من الربوتوكول االختياري بأن على األفراد الذين يقـدمون بالغـات إىل اللجنـة أن                ٢وتقضي املادة     - ٥
وعندما تعترب دولة طرف، يف ردها على بالغ ما، أن هذا           . يستنفدوا قبل ذلك مجيع سبل االنتصاف املتاحة حملياً       

  .ة والفعالة اليت مل يستنفدها صاحب البالغالشرط مل يستوف، فإن عليها أن حتدد سبل االنتصاف املتاح

مل يرِد يف الربوتوكول االختياري وال يف العهد، فإن اللجنـة           " صاحب البالغ "وبالرغم من أن مصطلح       - ٦
املعنية حبقوق اإلنسان تستخدمه لإلشارة إىل الشخص الذي يقّدم الـبالغ إىل اللجنـة مبوجـب الربوتوكـول                  

 من الربوتوكول االختياري بدالً من مصطلح ١الوارد يف املادة " البالغ"ة مصطلح كما تستخدم اللجن. االختياري
، بالرغم من أن هذا املصطلح األخري هو املستخدم يف اهليكل اإلداري احلايل للمفوضية              "االلتماس"أو  " الشكوى"

بالغات املقدمة مبوجـب    التجهيز األويل لل  " فريق االلتماسات "السامية حلقوق اإلنسان، حيث يتوىل فرٌع يسّمى        
  .الربوتوكول االختياري

وتعكس املصطلحات املستخدمة كذلك طبيعة دور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتمثل يف تلقي البالغات   - ٧
وإذا قررت اللجنة أن البالغ مقبول وفرغت من النظر فيه يف ضوء مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحها . والنظر فيها
  البالغ والدولة الطرف املعنية، فإهنـا تقـوم بإحالـة آرائهـا إىل الدولـة الطـرف املعنيـة وإىل                    هلا صاحب   

  . )١(صاحب البالغ

ويتمثل االلتزام األول للدولة الطرف اليت يقّدم فرد ما دعوى ضدها مبوجب الربوتوكول االختيـاري يف          - ٨
وتقوم الدولة املعنية، يف غضون     . ٤ من املادة    ٢رة  الرد على البالغ يف غضون مهلة األشهر الستة احملددة يف الفق          

تلك املهلة، بتقدمي شروح أو بيانات خطية إىل اللجنة توضح فيها املسألة وتشري إىل أي تدابري لرفع الظالمة قـد                    
ية ويتوسع النظام الداخلي للجنة يف تفصيل هذه األحكام، مبا يف ذلك إمكانية النظر يف مسأليت مقبول. تكون اختذهتا

  . )٢(البالغ وأسسه املوضوعية كلٍ على حدة يف حاالت استثنائية

 وعندما ترد الدولة الطرف على بالغ يبدو متعلقاً مبسألة تكون قد نشأت قبل أن يصبح الربوتوكـول                   - ٩
ق على ، فإن عليها أن حتتج هبذا الظرف صراحةً، وأن تعلّ)قاعدة االختصاص الزمين(االختياري نافذاً بالنسبة إليها 

 .املمكن النتهاك حدث يف املاضي" األثر املستمر"

بيد أن الدولة املعنية عندما ال ترد علـى         . ويتضح من خربة اللجنة أن الدول ال تتقيد دوماً هبذا االلتزام            - ١٠
ون أن هنا ُتضعف موقفها، ألن اللجنة تكون مضطرة حينئد إىل النظر يف البالغ دبالغ ما أو ترد عليه رداً ناقصاً فإ

وقد ختلص اللجنة، يف مثل هذه الظروف، إىل أن االدعاءات الـواردة يف             . تتوفر هلا املعلومات الكاملة املتعلقة به     
  .البالغ صحيحة إذا بدا أن مجيع املالبسات املذكورة تثبت صحتها

                                                      

 . من الربوتوكول االختياري٥ملادة  من ا٤الفقرة  )١(

 ٢٢،  CCPR/C/3/Rev.8 من النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان،         ٩٧ من املادة    ٢الفقرة   )٢(
 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
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وظيفـة هيئـة    ويف حني أن وظيفة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لدى النظر يف البالغات الفردية ليست                 - ١١
قضائية هبذا املعىن، فإن اآلراء اليت تصدرها اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري تنطوي على بعـض الـسمات    

فهي آراء جيري التوصل إليها بروح قضائية، مبا يف ذلك اشتراط حياد أعضاء اللجنـة               . الرئيسية للقرار القضائي  
  .  احلاسم للقراراتواستقالهلم، والدقة يف تفسري لغة العهد، والطابع

 من الربوتوكول االختياري قرارات اللجنـة بأهنـا         ٥ من املادة    ٤ويصف املصطلح املستخدم يف الفقرة        - ١٢
وتتضمن هذه القرارات استنتاجات اللجنة بشأن االنتهاكات اليت يّدعي صاحب البالغ حدوثها، وإذا             . )٣("آراء"

  .ّدد سبيل لالنتصاف من االنتهاك املذكورخلصت اللجنة إىل حدوث انتهاك بالفعل، فإهنا حت

رأياً قاطعاً ذا حجية صادراً عن اهليئة املنشأة مبوجـب          ومتثل آراء اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري         - ١٣
هذه اآلراء طابعها وأمهيتها من الدور األساسي للجنة مبوجب العهد وتستمد . العهد نفسه واملكلفة بتفسري أحكامه

  .والربوتوكول االختياري كليهما

تكفل توفري سبيل فعال للتظلم " من العهد، بأن ٢من املادة ) أ(٣وتتعهد كل دولة طرف، مبوجب الفقرة   - ١٤
 لو صدر االنتهاك عن أشـخاص       ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته الرمسية املعترف هبا يف هذا العهد، حىت            

ويشكل هذا احلكم أساساً للصيغة اليت تستخدمها اللجنة دائماً يف آرائها يف احلاالت             ". يتصرفون بصفتهم الرمسية  
  :اليت ختلص فيها إىل حدوث انتهاك

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتزويد صـاحب الـبالغ   ٢من املادة ) أ(٣ووفقاً ألحكام الفقرة  "  
وقد أقّرت الدولة الطرف، إذ انضمت إىل الربوتوكول االختياري، باختصاص اللجنـة يف             . سبيل انتصاف فعال  ب

 من العهد، بأن تكفـل جلميـع األفـراد          ٢البّت فيما إذا كان العهد قد انُتهك أم ال، وتعهدت، مبقتضى املادة             
 العهد وأن توفر هلم سبيل انتصاف فعاالً وقابالً املوجودين يف إقليمها أو اخلاضعني لواليتها احلقوق املعترف هبا يف        

 يوماً،  ١٨٠وتوّد اللجنة يف هذا الصدد أن تتلقى من الدولة الطرف، يف غضون             . لإلنفاذ يف حالة ثبوت االنتهاك    
  ".معلومات عن التدابري املتخذة إلعمال آراء اللجنة

ف بالعمل بنية حسنة، سواء فيمـا يتعلـق         وتستمد آراء اللجنة طابعها كذلك من التزام الدول األطرا          - ١٥
وينشأ واجب التعاون مع    . مبشاركتها يف اإلجراء الذي حيدده الربوتوكول االختياري أو فيما يتعلق بالعهد نفسه           

  . )٤(اللجنة من تطبيق مبدأ تنفيذ مجيع االلتزامات التعاهدية بنية حسنة

اخلي، أن تعّين عضواً من أعضائها مقرراً خاصاً        ، مبوجب نظامها الد   ١٩٩٧وقد قررت اللجنة، يف عام        - ١٦
ويقوم هذا العضو، عن طريق املراسالت اخلطية ويف كثري من األحيان أيضاً عن طريق االجتماعات . )٥(ملتابعة اآلراء

                                                      

 ".observaciones"وباإلسبانية " constatations"املصطلح املستخدم بالفرنسية هو  )٣(

 .١٩٦٩ات لعام  من اتفاقية فيينا لقانون املعاهد٢٦ملادة ا )٤(

 . من النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان١٠١املادة  )٥(
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ة الشخصية مع املمثلني الدبلوماسيني للدولة الطرف املعنية، حبثّ الدولة الطرف على االمتثال آلراء اللجنة ومناقش   
وقد أّدى هذا اإلجراء، يف عدد من احلاالت، إىل القبول بآراء اللجنـة    . العوامل اليت قد تعرقل إعمال تلك اآلراء      

  .وتنفيذها يف حني مل تتلق اللجنة رداً عندما كانت يف السابق تكتفي بإحالة اآلراء

ا يصبح أمراً معروفاً على املأل ومن اجلدير بالذكر أن امتناع دولة طرف عن تنفيذ آراء اللجنة يف قضية م               - ١٧
  .عن طريق نشر قرارات اللجنة يف منشورات منها تقاريرها السنوية إىل اجلمعية العامة

وقد امتنعت بعض الدول األطراف، اليت أحيلت إليها آراء اللجنة املتعلقة بالبالغات اليت ختصها، عن قبول   - ١٨
ويف عدد من هذه احلاالت، بدرت هذه املواقف من . دة فتح القضيةآراء اللجنة، كلياً أو جزئياً، أو سعت إىل إعا        

 مـن  ٤ مـن املـادة   ٢دول أطراف مل تشارك يف اإلجراء ومل تف بالتزامها بالرد على البالغات مبوجب الفقرة               
ويف حاالت أخرى، جاء الرفض، الكلي أو اجلزئي، آلراء اللجنة بعد أن شاركت الدولة              . الربوتوكول االختياري 

ويف مجيع هذه احلاالت، تعترب اللجنة احلوار       . طرف يف اإلجراء وبعد أن نظرت اللجنة يف حججها على أمتّ وجه           ال
ويضطلع املقرر اخلاص املعين مبتابعـة اآلراء       . القائم بينها وبني الدولة الطرف حواراً متواصالً هبدف تنفيذ آرائها         

  .ة عن التقدم احملرزبإجراء هذا احلوار، ويقدم إىل اللجنة تقارير منتظم

وقد يطلب صاحب البالغ أو تقرر اللجنة من تلقاء نفسها اختاذ تدابري معينة، عندما يبدو أن اإلجـراء                    - ١٩
ضرراً ال ميكن جربه، ما مل تلغ  الذي اختذته الدولة الطرف أو هددت باختاذه قد يلحق بصاحب البالغ أو الضحية

ومن األمثلة على ذلك فرض عقوبة      . ثما تفرغ اللجنة من النظر يف البالغ      الدولة الطرف ذلك اإلجراء أو تعلّقه ري      
ولكي يتسىن للجنة تلبية هذه االحتياجات يف إطار الربوتوكول         . اإلعدام واإلخالل بواجب عدم اإلعادة القسرية     

الت اليت تستدعي االختياري، فقد أنشأت، مبوجب نظامها الداخلي، إجراًء يقتضي اختاذ تدابري محاية مؤقتة يف احلا
واالمتناع عن تنفيذ هذه التدابري املؤقتة يتعارض مع التزام التقيد بنية حسنة بإجراء النظر يف البالغـات                 . )٦(ذلك

  .الفردية املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري

بيـد أن   . وتفتقر معظم الدول إىل تشريعات حمددة تتيح إدماج آراء اللجنة يف نظامها القانوين احمللـي                - ٢٠
القوانني احمللية لبعض الدول األطراف تنّص على دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت ختلـص     

ويف مجيع األحوال، جيب على الدول األطراف أن تستخدم كل ما لديها من وسـائل               . هيئات دولية إىل حدوثها   
  . إلعمال اآلراء اليت تصدرها اللجنة

 -  -  -  -  -  
                                                      

انظـر  (من النظـام الـداخلي للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان              )  سابقاً ٨٦املادة   (٩٢املادة   )٦(
CCPR/C/3/Rev.8 ،٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٢:(  

ة، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا         حالة آرائها حول البالغ إىل الدولة الطرف املعني       إجيوز للجنة، قبل    "
ولدى القيام .  بضحية االنتهاك املّدعىال ميكن جربهاحلاق أضرار إكان من املستصوب اختاذ تدابري مؤقتة لتاليف 
عراهبا على هذا النحو عن آرائها حول التدابري املؤقتة ال ينطوي           إبذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف املعنية بأن        

 ".األسس املوضوعية للبالغكم بشأن على ح


