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 مقدمة

، إىل الفريق العامل املعين بوضع بروتوكول اختياري ُيلحق         ١/٣أسـند جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١
صياغة بروتوكول  "والية بغية   ) الفريق العامل (الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       بـالعهد   

وطلب إىل رئيسة الفريق العامل     " اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
ويرد املشروع األويل   ".  أساساً للمفاوضات املقبلة   كي يستخدم ... مشروعاً أولياً لربوتوكول اختياري     "أن تعد   

ويلخص هذا التقرير املناقشات اليت     . A/HRC/6/WG.4/2للربوتوكول االختياري الذي أعدته الرئيسة يف الوثيقة        
 ).٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧-١٦(دارت يف الدورة الرابعة للفريق العامل 

  تنظيم الدورة-أوالً 

لفريق العامل مدير شعبة العمليات والربامج واألحباث يف مفوضية األمم املتحدة           افتـتح الدورة الرابعة ل     -٢
 . السامية حلقوق اإلنسان

وأكدت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف البيان الذي أدلت به أمام الفريق العامل، على  -٣
وأشارت إىل أن . ن طريق اعتماد بروتوكول اختياريأمهية تعزيز محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ع

اقتراب موعد الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يتيح فرصة إلعادة تأكيد املركز املتساوي               
وأشارت املفوضة السامية إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي     . جلمـيع حقـوق اإلنسان    

 ميكن أن تقدَّم - مبا فيها احلقوق اخلاضعة لإلعمال التدرجيي      - يعترف بأن مجيع حقوق اإلنسان       اإلعاقـة، الذي  
بشـأهنا عـند االقتضاء بالغات فردية، وأكدت أمهية ضمان االتساق واالنسجام مع اجملموعة القائمة من قواعد                 

 . القانون الدويل حلقوق اإلنسان

وقدمت .  مقررة لـه بالتزكية   -رئيسة  ) الربتغال( دي ألبوكركيه    وأعاد الفريق العامل انتخاب كاتارينا     -٤
، مبا يف ذلك جلسة اإلحاطة اإلعالمية اليت عقدهتا         ١/٣الرئيسة تقريراً عن األنشطة املضطلع هبا منذ اعتماد القرار          

 اجتماعني إقليميني ، ومشاركتها يف٢٠٠٧مايو /مع اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أيار
بشـأن وضـع بـروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف                

 . املكسيك وهلسنكي، وعقدها حلقة دراسية خلرباء مستقلني يف لشبونة

 . وبرنامج عمله)١(واعتمد الفريق العامل جدول أعماله -٥

 احية البيانات االفتت-ثانياً 

مبشروع الربوتوكول االختياري الذي   ) باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب     (رحبـت الربازيل     -٦
واملكسيك عن تقديرمها لكون املشروع ) باسم االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة(وأعربت الربتغال . أعدته الرئيسة

 املتحدة األخرى يف جمال حقوق اإلنسان، وهو ما يعكس يسـتخدم لغة متفقاً عليها مستمدة من معاهدات األمم   
                                                      

)١( A/HRC/6/WG.4/1. 
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وشدد الَبلَدان على أمهية مساواة احلقوق االقتصادية . الـُنهج الرئيسـية الين نوقشت خالل االجتماعات السابقة    
 . واالجتماعية والثقافية باحلقوق املدنية والسياسية

وتوكول اختياري، مشددة على أمهية وضع      تأييدها لوضع بر  ) باسم اجملموعة األفريقية  (وكـررت مصر     -٧
معايري واضحة لفحص البالغات، وتفعيل املساعدة والتعاون الدوليني ووضعهما موضع التنفيذ الكامل، وضمان             
توفـري سـبل مناسبة لالتصال والتشاور مع اآلليات اإلقليمية، وتاليف إجياد سوابق ال لزوم هلا يف منظومة األمم                   

 . ناملتحدة حلقوق اإلنسا

والحظت إثيوبيا وإسبانيا وبريو وبيالروس وكرواتيا أن الربوتوكول االختياري ينبغي أن يكون ذا نطاق               -٨
 . وأكدت فنلندا احلاجة إىل ضمان االتساق بني خمتلف إجراءات اإلبالغ على الصعيد الدويل. شامل

عية والثقافية على قدم املساواة     وأكدت أذربيجان وشيلي ضرورة النظر إىل احلقوق االقتصادية واالجتما         -٩
وأشارت جنوب أفريقيا وكولومبيا إىل الفرصة اليت تتيحها هذه العملية التفاوضية           . مع احلقوق املدنية والسياسية   

 . لتعزيز محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ا على ضرورة إدراج بند جييز وأعربت سويسرا واليونان عن تفضيلهما التباع هنج مرن، وشددت سويسر -١٠
وأعربت تركيا عن تفضيلها خليار جييز للدول توسيع نطاق احلقوق املشمولة بربوتوكول اختياري مع . عدم التقّيد
 . مرور الزمن

وسلطت الصني الضوء على أمهية املساعدة والتعاون الدوليني وذكرت أنه من الضروري إجراء مزيد من                -١١
 .  الشكوى اجلماعية وفيما بني الدول وبشأن إجراءات التحري الواردة يف املشروعاملناقشات بشأن آليات

وذكرت أستراليا واهلند واليابان أن الربوتوكول االختياري ينبغي أن يضع معايري واضحة لتقييم انتهاكات  -١٢
ايري ال ينبغي أن ُيترك     وأفادت أستراليا أن حتديد خصائص هذه املع      . احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية     

وشددت اليابان على أن الفصل يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب إعداد . للنظام الداخلي للجنة
وذكرت اهلند أن الربوتوكول االختياري     . معايري قابلة للتطبيق على الصعيد العاملي وتعترف بالفوارق بني البلدان         

 ".باإلعمال التدرجيي"شترك للمعايري اليت تقيَّم هبا التزامات الدول ينبغي أن يستند إىل فهم م

عن قلقها ألن احلقوق االقتصادية واالجتماعية      ) الواليات املتحدة (وأعربت الواليات املتحدة األمريكية      -١٣
. ارات شبه قضائية  والثقافـية سيتعني إعماهلا تدرجيياً وفقاً للموارد املتاحة ولذلك فهي غري قابلة للفصل فيها بقر              

وشـددت إيطالـيا عـلى أن الربوتوكول االختياري ينبغي أن يراعي الطبيعة احملددة لبعض احلقوق االقتصادية                 
 . واالجتماعية والثقافية

وأكدت نيجرييا أن حقوق الدول يف تقرير أولوياهتا السياساتية اخلاصة ال ينبغي أن يقوضها بروتوكول                -١٤
 .يات املتحدة هذا الرأيوشاطرهتا الوال. اختياري

 . عن ارتياحه ألن عمل الفريق العامل يتجه إىل مرحلة عملية) روسيا(وأعرب االحتاد الروسي  -١٥
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وشددت عدة دول على ضرورة إجياد دعم واسع النطاق لوضع بروتوكول اختياري، وذكرت فرنسا أن                -١٦
 .  أوسع نطاق ممكنعلى الفريق العامل أن يسعى إىل حتقيق توافق يف اآلراء على

وأكـدت الربازيل أن البالغات الفردية ال ينبغي إخضاعها لشروط أشد صرامة من البالغات اجلماعية،                -١٧
وأعربت عن تأييدها إلدراج إجراء حتٍر، مشددةً يف الوقت نفسه على ضرورة توضيح األفعال أو أوجه التقصري اليت 

وذكّرت إكوادور .  اتباع هنج انتقائي سيؤدي إىل تراجع مفاهيمي   والحظت الربازيل أيضاً أن   . تستوجب فتح حترٍ  
بأن مفهوم اإلعمال التدرجيي ال جييز للدول أن تؤجل دون سبب موجب بذل جهودها لضمان اإلعمال الكامل                 

 . هلذه احلقوق

 وقالـت مجهوريـة كوريا إهنا تفضل حصر تقدمي البالغات الفردية مبوجب الربوتوكول االختياري يف               -١٨
 . االنتهاكات اجلسيمة والحظت أن إدراج آلية للبالغات اجلماعية يتطلب دراسة متأنية

وأكـد كل من ائتالف املنظمات غري احلكومية من أجل وضع بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل                -١٩
حتاد الدويل حلقوق   ، واال )ائتالف املنظمات غري احلكومية   (اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، وجلنة احلقوقيني الدولية، وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، والشبكة 
الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن الربوتوكول االختياري ينبغي أن يكون ذا نطاق شامل على 

 . األخرى حلقوق اإلنسانحنو يتفق مع اآلليات الدولية

  القراءة األوىل ملشروع الربوتوكول االختياري-ثالثاً 

 الديباجة

وقد : "، اقترحت إثيوبيا إضافة عبارة مقتبسة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ١فـيما خيـص الفقرة       -٢٠
، وهو اقتراح   "ية أفسح حزمت أمرها على النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسني مستويات احلياة يف جو من احلر            

 .واقُترح أيضاً إضافة إشارة إىل تساوي الرجل واملرأة يف احلقوق. أيدته عدة دول

إضافة قائمة غري حصرية بأسباب التمييز ) باسم اجملموعة األفريقية(، اقترحت مصر ٢وفيما يتعلق بالفقرة  -٢١
بت األرجنتني وإسبانيا والربتغال وسويسرا واملكسيك وأعر.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢الواردة يف املادة 

 .واململكة املتحدة عن تأييدها للمشروع احلايل، مالحظةً أن صيغته تعرب تعبرياً أفضل عن أسباب التمييز احملظورة

، اقترحت إثيوبيا إضافة إشارة إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه مصدر            ٣وفـيما خيص الفقرة      -٢٢
 ".التحرر من اخلوف والفاقة "عبارة

الفرع األول، (، اقترحت إثيوبيا إدراج عبارة مقتبسة من إعالن وبرنامج عمل فيينا    ٤وفيما خيص الفقرة     -٢٣
وجيب على اجملتمع الدويل أن يعامل حقوق اإلنسان معاملة شاملة وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى              ): "٥الفقرة  

 ".القدر من األمهيةقدم املساواة، وأن يعطيها نفس 
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" أي حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد"، الحظ عدد من الدول أن عبارة ٥وفـيما خيص الفقرة     -٢٤
واقترحت السويد واليابان إدراج عبارة متفق      . ٣ و ٢ينبغي تنقيحها يف ضوء املناقشات اليت دارت بشأن املادتني          

 األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق عليها مقتبسة من ديباجة الربوتوكول االختياري
 ".من أفراد"بالبالغات الواردة 

واقترحـت فرنسـا، تسـاندها يف ذلك أذربيجان وبريو والدامنرك ومصر واململكة املتحدة ونيجرييا،                -٢٥
 ". باالدعاء بانتهاك"بعبارة " بانتهاك"االستعاضة عن عبارة 

ملكـة املتحدة اإلشارة إىل أصل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          واقترحـت امل   -٢٦
وأيدت بولندا وبريو والدامنرك    ". ١٩٨٥/١٧املنشأة مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       "بإضافة عبارة   

 ائتالف املنظمات غري    وذكر. واقترحت جنوب أفريقيا حل ذلك بإضافة حاشية      . ومصـر إضـافة هذه اإلشارة     
والحظت بلجيكا أن مناقشة املركز القانوين للجنة       . احلكومـية أن ال ضرورة لإلشارة إىل املركز القانوين للجنة         

 . خيرج عن والية الفريق العامل

 بعد اإلشارة إىل قرار" بصيغته املعدلة أو املبدلة من حني إىل آخر "واقترحت اململكة املتحدة إدراج عبارة       -٢٧
 .واعترضت مصر واملغرب ونيجرييا واهلند على هذا االقتراح. اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 . احلالية٥ورأت روسيا أن احلل األفضل هو أن تقتصر الديباجة على الفقرة  -٢٨

 من ١واقترحت بريو وكولومبيا ومصر ونيجرييا واهلند إدراج فقرة إضافية إىل الديباجة، متاشياً مع الفقرة  -٢٩
 .  من العهد، تشري إىل االلتزام باختاذ خطوات بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة٢املادة 

 ١املادة 

 .دعت إثيوبيا واهلند إىل حذف العنوان املستخدم لكل مادة يف املشروع -٣٠

راء وأبـدت الدامنـرك وروسيا والصني وكولومبيا واهلند واليابان حتفظات على اختصاص اللجنة يف إج               -٣١
وضع هذا النص بني    ) باسم اجملموعة األفريقية  (واقترحـت تركيا وروسيا وسويسرا والصني ومصر        . الـتحريات 

 .١١ و١٠ و٣ و٢قوسني معقوفني بانتظار مناقشة املواد 

واقترحت أستراليا وإكوادور وتركيا . وأعربت إسبانيا وشيلي واملكسيك عن تأييدها للنص بصيغته احلالية -٣٢
 من ١ململكة املتحدة ونيوزيلندا واهلند وهولندا والواليات املتحدة واليابان إضافة نص مقتبس من املادة وروسيا وا

وال جيوز للجنة استالم أية رسالة      : "الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        
 ". ربوتوكولتتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفاً يف هذا ال
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 ٢املادة 

أعرب كل من إثيوبيا وإسبانيا وإكوادور وأروغواي وإيطاليا والربازيل والربتغال وبلجيكا وبوركينا فاسو  -٣٣
 وبوليفـيا وبـريو وجـنوب أفريقـيا وسـلوفينيا والسـنغال والسـويد وشيلي وغواتيماال وفرنسا وفرتويال                  

واملكسيك والنرويج ونيجرييا   ) باسم اجملموعة األفريقية  (ومصر  وفنلندا وليختنشتاين   )  البولـيفارية  -مجهوريـة   (
 العامل الثالث وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء وجلنة احلقوقيني -ومنظمة العفو الدولية ومركز أوروبا 

احمليط اهلادي   -الدولية وائتالف املنظمات غري احلكومية ومرصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة ملنطقة آسيا               
ولوحظ أن اعتماد هنج انتقائي من شأنه أن حيدث ترتيباً هرمياً           . ٢عـن تأييده التباع هنج شامل وحذف الفقرة         

حلقوق اإلنسان، ويتجاهل الترابط القائم بني مواد العهد، ويعدل جوهر العهد، ويتجاهل مصلحة الضحايا، وينال 
 .زيز إعمال مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمن غرض الربوتوكول االختياري املتمثل يف تع

". ذات الشأن"أو " اجلوهرية"، حتصر النطاق يف االنتهاكات ١واقترحـت السويد إدراج عتبة يف الفقرة       -٣٤
وشـددت إيطالـيا عـلى أن الربوتوكول االختياري ينبغي أن يعترف باإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية                

 . والثقافيةواالجتماعية

وليختنشتاين حذف النص   )  البوليفارية -مجهورية  (واقترحـت أوروغواي والربتغال وسويسرا وفرتويال        -٣٥
وذكرت مصر أهنا مستعدة للموافقة على استبعاد اجلزء األول من العهد           . ١الوارد بني قوسني معقوفني يف الفقرة       

هج حمدود يشمل اجلزأين الثاين والثالث من العهد إذا ما وذكرت اهلند أهنا مستعدة لألخذ بن   . مـن نطاق اإلجراء   
 .وضعت مبادئ توجيهية واضحة بشأن كيفية تقييم أداء الدول

وأعربت أستراليا وروسيا واملغرب واهلند والواليات املتحدة واليونان عن تفضيلها الستبعاد اجلزء األول              -٣٦
تحدة أنه إذا ما اتبع هنج شامل يف هناية األمر فإنه من            ورأت اململكة امل  . مـن العهـد من نطاق إجراء البالغات       

األصوب النص على عدم جواز االحتجاج بأحكام اجلزء الثاين إال باالقتران مع احلقوق اجلوهرية املنصوص عليها                
 . وينطبق األمر ذاته على النهج االنتقائي. يف اجلزء الثالث

ركيا ومجهورية كوريا والدامنرك وروسيا وسويسرا والصني       وأعـرب كل من أستراليا وأملانيا وبولندا وت        -٣٧
واململكـة املـتحدة ونيوزيلندا وهولندا والواليات املتحدة واليابان واليونان عن تأييده العتماد هنج انتقائي جييز                

وأشري إىل أن   .  من املشروع  ٢للـدول أن حتصـر تطبيق اإلجراء يف بعض أحكام العهد فقط مبا يتفق مع الفقرة                 
اعتماد مثل هذا النهج االنتقائي سيمكّن عدداً أكرب من الدول من أن تصبح أطرافاً يف الربوتوكول وسيتيح للدول     

 . أن حتصر تطبيق اإلجراء يف احلقوق اليت توجد هلا سبل انتصاف حملية

عينة قد يوحي وأعربت بولندا واململكة املتحدة عن تفضيلهما العتماد هنج التقيد ألن التحلّل من حقوق م -٣٨
والحظت اململكة املتحدة أن هذا النهج جييز للدول األطراف أن تضيف مزيداً من             . بـأن هذه احلقوق أقل أمهية     

احلقوق يف مرحلة الحقة من دون منع دول أخرى من قبول االلتماسات مبوجب مجيع احلقوق املنصوص عليها يف                  
 .ليت يتعني على مجيع الدول األطراف قبوهلاواقترحت بولندا حتديد عدد أدىن من املواد ا. العهد
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.  تعّدد األحكام اليت جيوز استبعادها من الربوتوكول       ٢واقترحـت هولـندا إضافة فقرة ثالثة إىل املادة           -٣٩
 اليت تنص على مبادئ توجيهية      ٢ من املادة    ١وذكـرت الصني أنه من غري املناسب أن تتحلل الدول من الفقرة             

ويتعني على الدولة الطرف اليت     : "٢ت مجهورية كوريا إضافة العبارة التالية إىل الفقرة         واقترح. للعهـد بأكمله  
تصدر إعالناً مبوجب هذه الفقرة أن تبلغ اللجنة بعد تصديقها على الربوتوكول االختياري أو انضمامها إليه بعشر 

 ".سنوات مبا إذا كانت تريد اإلبقاء على اإلعالن أم ال

 .ه ينبغي النظر يف البالغات يف ضوء التزامات االحترام واحلماية والوفاءوذكرت فرنسا أن -٤٠

وقالـت مصر واهلند إن الربوتوكول االختياري ينبغي أن حيدد معايري واضحة لكي تطبقها اللجنة لدى                 -٤١
 .فحص البالغات

 جيوز تقدمي البالغات     والذي يقضي بأنه   ١وأعربت فنلندا والنرويج عن تأييدمها للحكم الوارد يف الفقرة           -٤٢
وأبدت اهلند تفضيلها حلصر أهلية التصرف يف األفراد أو . مـن قـبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجاعات من األفراد       

 ".الضحايا املباشرين"واقترحت الصني اإلشارة إىل . مجاعات األفراد الذين يدعون أهنم ضحايا انتهاك

واملغرب أن ) باسم اجملموعة األفريقية(س وروسيا والصني ومصر واقترحت إثيوبيا وبوركينا فاسو وبيالرو -٤٣
وأعربت إكوادور وبريو   . املسبقة" الصرحية"تقـدَّم البالغات بالنيابة عن أفراد أو مجاعات من األفراد مبوافقتهم            

 احلصول على وائتالف املنظمات غري احلكومية وجلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها إزاء هذا االقتراح ألنه قد يصعب
ال تتطلب  " الصرحية"أن املوافقة   ) باسم اجملموعة األفريقية  (والحظت مصر   . املوافقـة الصرحية يف بعض احلاالت     

، صياغة الفقرة "الصرحية"واقترحت أوروغواي والربازيل والربتغال وشيلي، بدالً من اشتراط املوافقة . توقيعاً خطياً
ل االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وذلك            من الربوتوكو  ٢ مبـا يتفق مع املادة       ١

". إال إذا اسـتطاع كاتب الرسالة أن يربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة               "بـإدراج عـبارة     
 ".أو باالحتجاج مبصلحة مشروعة"واقترحت إكوادور إدراج عبارة 

مية على أمهية منح املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية أهلية تقدمي وشدد ائتالف املنظمات غري احلكو -٤٤
 .البالغات نيابة عن األشخاص املدَّعى أهنم ضحايا

 ١الـواردة يف الفقــرة  " مجاعـات مــن األفـراد  "وسـألت غواتـيماال عمـا إذا كانــت عـبارة      -٤٥
)"grupos de personas"واستوضحت الصني عن . ماعية مثل النقاباتتشمل الكيانات اجل)  يف الترمجة اإلسبانية

واقترحت إثيوبيا وإكوادور وأوروغواي . الفرق بني البالغات املقدمة من مجاعات من األفراد والبالغات اجلماعية   
واملغرب واملكسيك واليابان حذف كلمة ) باسم اجملموعة األفريقية(والربازيل وبريو وجنوب أفريقيا وروسيا ومصر 

 .، ذلك أن هذه املادة تتناول أيضاً البالغات املقدمة من مجاعات من األفراد٢ عنوان املادة من" الفردية"

 ١يف اجلملة األوىل من الفقرة      " خاضعني لوالية "واقترحت إثيوبيا واململكة املتحدة االستعاضة عن عبارة         -٤٦
وأبدت مصر . يع أشكال التمييز العنصرياملستخدمة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مج" داخلني يف والية"بعبارة 

 . ونيجرييا تفضيلهما لالحتفاظ بصيغة املشروع
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 ٣املادة 

 كل من أستراليا وإكوادور وأوكرانيا وبوركينا فاسو وبيالروس وترتانيا واجلزائر           ٣دعا إىل حذف املادة      -٤٧
باسم اجملموعة  (وكولومبيا ومصر   ) ية البوليفار -مجهورية  (ومجهورية كوريا وروسيا والسنغال والصني وفرتويال       

وأعربت . واملغـرب واململكة املتحدة والنرويج ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان واليونان          ) األفريقـية 
 إذا كانت جتيز ألي     ٣ورأت الدامنرك ونيوزيلندا أنه ينبغي حذف املادة        . ٢الـربازيل عن تأييدها حلذف الفقرة       

وذكرت بلجيكا وتركيا أن عدم اشتراط وجود       .  صلة ملموسة بالضحية أن يقدم بالغاً      شـخص كان ال تربطه    
 .ضحية يتطلب مزيداً من النظر

وأكدت األرجنتني وإكوادور والربازيل وبولندا وتركيا والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا ونيوزيلندا  -٤٨
ا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا أنه من الضروري إجراء        وذكرت إسباني .  يتطلب مزيداً من الدرس    ٣أن نطاق املادة    

وأكدت فنلندا احلاجة إىل إيالء هذه املادة مزيداً من النظر          . مـزيد مـن النقاش بشأن الفوائد احملتملة هلذه املادة         
 .٢كوسيلة لتكميل املادة 

" تطبيقاً غري مرضٍ  "والحظـت األرجنتني وإكوادور وبولندا وتركيا أنه ينبغي زيادة توضيح معىن عبارة              -٤٩
". انتهاكات"واقترحـت إثيوبيا وإكوادور والربازيل االستعاضة عن هذه العبارة بلفظة    . ١الـواردة يف الفقـرة      

 ".انتهاكات جوهرية"واقترحت أملانيا اإلشارة إىل 

٣ملادة  ينطبق على ا٢والحظت سويسرا احلاجة إىل توضيح ما إذا كان حكم عدم التقيد الوارد يف املادة  -٥٠
وقالت بلجيكا والصني . ١ ينبغي أن تنص على إمكانية عدم التقيد فيما يتعلق بالفقرة ٣وذكرت أملانيا أن املادة . 

وفنلندا واململكة املتحدة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت معايري املقبولية            )  البوليفارية -مجهوريـة   (وفرتويـال   
 .٤ تتعارض مع املادة ٣وذكرت اهلند أن املادة . بالغات اجلماعية تنطبق أيضاً على ال٤الواردة يف املادة 

وشـددت إسـبانيا وبلجـيكا واملكسيك والنرويج على أمهية السماح للمنظمات غري احلكومية بتقدمي                -٥١
والنرويج واهلند والواليات   )  البوليفارية -مجهورية  (وذكرت غواتيماال وفرتويال    . بالغـات نـيابة عن الضحايا     

 عندما تقدم املساعدة لألشخاص     ٢دة أن املنظمات غري احلكومية تتمتع أصالً بأهلية التصرف مبوجب املادة            املتح
وأيدت فنلندا .  ال تغطي هذا البعد بالضرورة٢الذين تربطهم صلة كافية بالضحايا، بينما ذكرت إسبانيا أن املادة 

باسم (وأكدت إثيوبيا ومصر    . القصور يف تنفيذ العهد   السماح للمنظمات غري احلكومية بتوجيه االنتباه إىل أوجه         
 .٢وهذه اإلمكانية مدرجة يف املادة . والنمسا أمهية متكن مجاعات األفراد من تقدمي بالغات) اجملموعة األفريقية

 . إىل تداخل غري مقبول مع السياسات الوطنية٣وأعربت مجهورية كوريا عن قلقها من أن تؤدي املادة  -٥٢

التطبيق أو التنفيذ غري "ت روسيا واململكة املتحدة والنرويج أن اللجنة لديها أصالً اختصاص لتقييم وذكر -٥٣
وأعربت مجهورية كوريا والصني والنمسا واليونان عن قلقها من أن تؤدي . مبوجب إجراء اإلبالغ" املرضي للعهد

 . إىل تقدمي عدد غري مسبوق من البالغات٣املادة 
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يا وإكوادور والربازيل وبلجيكا واملكسيك وائتالف املنظمات غري احلكومية عن قلقها إزاء            وأعربت إثيوب  -٥٤
. تقييد أهلية تصرف املنظمات غري احلكومية وإزاء استخدام مركز اجمللس االقتصادي واالجتماعي كمعيار لألهلية    

. ٢ جديدة للمادة    ٣نية إىل فقرة    واقترحت الربازيل وبلجيكا وبوركينا فاسو إضافة املنظمات غري احلكومية الوط         
واقترحت إكوادور .  ألية منظمة ينتهي إىل علمها وقوع انتهاك أن متثل الضحية٢واقترحت إثيوبيا أن جتيز الفقرة 

 .اتباع هنج االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان مبنح أهلية التصرف للكيانات غري احلكومية املعترف هبا قانوناً

ال على أن بعض احلقوق املذكورة يف العهد ال ميكن ممارستها إال بصورة مجاعية، وال سيما وشددت الربتغ -٥٥
وينبغي مراعاة هذه السمة اخلاصة     . ٨ من املادة    ١من الفقرة   ) ج(و) ب(احلقوق املذكورة يف الفقرتني الفرعيتني      

 .  أم ال٣من العهد قبل البت يف ما إذا كان ينبغي االحتفاظ باملادة 

أعرب االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان وجلنة احلقوقيني الدولية عن تأييدمها إلدراج آلية للبالغات اجلماعية و -٥٦
 . يف إطار الربوتوكول االختياري

 ٤املادة 

، أعربت األرجنتني وبلجيكا وسلوفينيا وسويسرا واملكسيك عن تأييدها للنص          ١فـيما يـتعلق بالفقرة       -٥٧
 .بصيغته احلالية

رت تركيا والصني من السماح للجنة بالبت يف ما إذا كان تطبيق سبل االنتصاف احمللية قد استغرق               وحذ -٥٨
أن تفسر اللجنة هذه الفقرة على      )  البوليفارية -مجهورية  (واقترحت فنـزويال   . أمـداً طويالً بدرجة غري معقولة     

 .أساس كل حالة على حدة

والواليات املتحدة حذف   ) باسم اجملموعة األفريقية  (مصر  واقترحـت إكوادور وبوركينا فاسو وبولندا و       -٥٩
وال ينطبق شرط استنفاد "واقترحت إكوادور إضافة عبارة ". كان من غري احملتمل أن حيقق انتصافاً فعاالً  "عـبارة   

 ".سبل االنتصاف احمللية إذا كان التشريع الوطين ال ينص على سبل االنتصاف هذه

، "مجيع ما هو متاح من سبل االنتصاف القضائية واإلدارية وغريها" اإلشارة إىل واقترحت اململكة املتحدة -٦٠
وأيدت إيطاليا واليونان هذا  . ألنـه قـد توجد خيارات خمتلفة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           

 .االقتراح

قتها على مهلة األشهر الستة     وأعربت األرجنتني وبلجيكا والدامنرك وروسيا وفنلندا واملكسيك عن مواف         -٦١
. وقالت فنلندا إهنا ال ترى مانعاً يف حتديد املهلة بسنة واحدة          . ٢من الفقرة   ) ب(املذكـورة يف الفقـرة الفرعية       

وأوصت إثيوبيا  . واقترحـت إسبانيا وبريو وجنوب أفريقيا وهولندا متديد املهلة الزمنية إىل سنة أو ثالث سنوات              
كومية باستبعاد هذه املهلة الزمنية، والحظا أهنا غري مذكورة يف أي صك آخر من              وائـتالف املـنظمات غري احل     

. صـكوك األمـم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان وأهنا ستشكل عقبة ال لزوم هلا أمام االستفادة من هذا اإلجراء       
األفريقي حلقوق  من امليثاق   ) ٦(٥٦واقـترح ائـتالف املنظمات غري احلكومية استخدام نص مماثل لنص الفقرة             

 .اإلنسان والشعوب إذا ما تقرر اإلبقاء على مهلة زمنية
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. ٢من الفقرة   ) أ(واقترحت اململكة املتحدة النظر يف استنفاد سبل االنتصاف اإلقليمية يف الفقرة الفرعية              -٦٢
ظمات غري  وذكـرت الـربتغال، تسـاندها يف ذلك أذربيجان واألرجنتني وبلجيكا وبريو والنرويج وائتالف املن              

احلكومية وجلنة احلقوقيني الدولية ومنظمة العفو الدولية والشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أن من شأن هذا املعيار، مقروناً حبظر قبول املسائل اليت سبق النظر فيها، أن مينع الضحايا من االستفادة من النظام، 

 . اآلليات الدولية واإلقليميةوأن ُينشئ ترتيباً هرمياً بني

" مستمراً"، اقترحت أذربيجان وأستراليا واململكة املتحدة إضافة كلمة         )ب(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية      -٦٣
 من  ٤من املادة    ) ه(٢واقترحت اليابان استخدام الصيغة الواردة يف الفقرة        ". تشـكل انـتهاكاً   "بعـد عـبارة     

 .ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالربوتوكول االختياري التفاقي

، وهو "االنتهاك"بكلمة " املسألة"، اقترحت فرنسا االستعاضة عن كلمة )ج(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية  -٦٤
والحظت ". مبقتضى إجراء "... بعد عبارة   " مكافئ"واقترحت بلجيكا إضافة كلمة     . اقتراح حظي بالقبول العام   

واقترحت منظمة ، كن أن يفسَّر على أنه استبعاد لإلجراءات اجلماعية املتبعة يف املنظومة األوروبيةاليونان أن هذا مي
 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، ٣١العفو الدولية إضافة عبارة مقتبسة من املادة 

 ".هلا نفس الطابع"هي عبارة 

أو غري متساوق مع    " العبارة التالية    ٢من الفقرة   ) د( الفقرة الفرعية    وأوصـت تايلـند بأن تضاف إىل       -٦٥
 ". الصكوك املنطبقة يف ميدان حقوق اإلنسان

واقترحت الصني واهلند إضافة معيار يقضي  ). ه(وطلبت الدامنرك مزيداً من التوضيح بشأن الفقرة الفرعية  -٦٦
 .اشرةبعدم قبول االدعاءات اليت تستند إىل مصادر غري مب

 ٥املادة 

أبـرزت األرجنتني وإسبانيا وإكوادور وأوروغواي والربازيل والربتغال وبلجيكا وبريو وشيلي وفرنسا             -٦٧
وفنلندا وليختنشتاين واملكسيك احلاجة إىل إدراج التدابري املؤقتة يف الربوتوكول )  البوليفارية-مجهورية (وفرتويال 
وأيدت أوروغواي . كوريا وسويسرا إدراج هذه التدابري يف النظام الداخليواقترحت أملانيا ومجهورية . االختياري

وبولندا وجنوب أفريقيا ومنظمة العفو الدولية والشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وشبكة             
ك أن وظيفة التدابري املؤقتة ذل. ٥املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء وجلنة احلقوقيني الدولية اإلبقاء على املادة 

وذكرت أثيوبيا وجنوب . يف احلماية من ضرر ال ميكن جربه أهم من أن ُتنقل هذه املسألة إىل النظام الداخلي للجنة
أفريقـيا وفنلندا والواليات املتحدة أن طلبات اختاذ التدابري املؤقتة ال ينبغي إصدارها إال يف ظروف استثنائية أو                  

 .ركيا والدامنرك والسويد واليابان أن املسألة حتتاج إىل مزيد من املناقشة والتوضيحوالحظت ت. جسيمة

. واقترحت إكوادور وإيطاليا وروسيا ونيوزيلندا واهلند عدم منح التدابري املؤقتة إال بعد إعالن قبول البالغ -٦٨
قتصادية واالجتماعية والثقافية وشبكة أما األرجنتني والربتغال وبلجيكا وبريو وشيلي والشبكة الدولية للحقوق اال

املعلومـات والعمل بشأن أولوية الغذاء وائتالف املنظمات غري احلكومية فقد أكدت أن التدابري املؤقتة اليت ختدم                 
 .غرض االستجابة العاجلة ملنع وقوع ضرر ال ميكن جربه ال ينبغي حتديدها مبعايري املقبولية
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 وإسبانيا وإكوادور وإيطاليا وبولندا وبريو وروسيا وكولومبيا ونيوزيلندا         واقترحـت إثيوبيا واألرجنتني    -٦٩
عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً : "وائتالف املنظمات غري احلكومية إضافة فقرة ثانية تنص على ما يلي  

، "بشأن وجاهة موضوعه مـن هذه املادة، فإن ذلك ال يعين ضمناً اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو     ١للفقـرة   
وشددت .  من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           ٥ من املادة    ٢متاشياً مع الفقرة    

 .إيطاليا على أمهية مراعاة الطابع احملدد للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدى اعتماد التدابري املؤقتة

طلبات التدابري املؤقتة املقدمة من ضحايا      " بإحالة" والواليات املتحدة أن تقوم اللجنة       واقترحـت الصني   -٧٠
واقترحت أوروغواي وكولومبيا والشبكة    . االنـتهاكات املدعـاة بدالً من تقدمي هذه الطلبات من تلقاء نفسها           

 أولوية الغذاء وائتالف املنظمات الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وشبكة املعلومات والعمل بشأن
 .هلذه الطلبات" نظر عاجل"غري احلكومية أن ُيشترط على الدول األطراف إيالء 

 ينبغي أن تتضمن التزاماً باختاذ مجيع اخلطوات الضرورية ٥وذكر ائتالف املنظمات غري احلكومية أن املادة  -٧١
 .لوضع التدابري املؤقتة موضع التنفيذ

بعد لفظة " وقبل اختاذ أي قرار بشأن األساس املوضوعي"ثيوبيا وأملانيا ونيوزيلندا إضافة عبارة واقترحت إ -٧٢
واقترحت إثيوبيا  ". ظروف استثنائية لتاليف وقوع ضرر ال ميكن جربه       "وأيدت عدة دول إضافة عبارة      ". البالغ"

، بينما "تناداً إىل املوارد املتاحةحسب ما هو ضروري ومعقول، اس"بعبارة " االستعاضة عن عبارة حسب االقتضاء
وعارضت بلجيكا وسويسرا ". تدابري محاية مؤقتة"بعد عبارة " مع مراعاة توافر املوارد"اقترحت اهلند إضافة عبارة 

 .وفرنسا اإلشارة إىل توافر املوارد ألن الدول ملزمة بتاليف إمكانية وقوع ضرر ال ميكن جربه يف مجيع األوقات

 .بصيغة اجلمع" الضحايا"دة دول ومنظمات غري حكومية اإلشارة إىل واقترحت ع -٧٣

وأوصـت الـربازيل واملكسـيك بإدراج حكم جييز للدول التعليق على التدابري املؤقتة املطلوبة وتقدمي                 -٧٤
بناء على طلب الضحايا أو األفراد أو مجاعات        "والحظـت عدة دول أن اللجنة ميكنها أن تتصرف          . معلومـات 

 .يف هناية املادة" معلومات موثوق هبا"واقترحت فرنسا اإلشارة إىل ".  أو ممثليهماألفراد

أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية ألغراض النظر "واقترحت أملانيا االستعاضة عن طلب اختاذ تدابري بعبارة  -٧٥
 من الدولة الطرف أن متتنع فقط عن اختاذ     ال تعبِّر بوضوح عما إذا كان مطلوباً       ٥والحظت فنلندا أن املادة     ". العاجل طلباً 

وأعربت النرويج عن شكها    . إجـراء أم أنّ عليها أيضاً أن تتخذ إجراءات إجيابية ملنع إمكانية وقوع ضرر ال ميكن جربه                
ا يف  العـام يف إمكانية إدراج والية ختول اللجنة طلب اختاذ تدابري مؤقتة، ولكنها شددت على أن هذه املسألة ينبغي تناوهل                   

 .ورأت بولندا أن الدولة هي اليت جيب أن تبت يف اختاذ تدابري مؤقتة أو ال ويف طبيعتها. الربوتوكول

 ٦املادة 

استفسرت جنوب أفريقيا عما إذا كان ينبغي إحالة البالغات اليت تبني أهنا غري مقبولة إىل الدولة الطرف                  -٧٦
 ينبغي أن   ٢غري املقبولة حتال إىل الدول األطراف فإن الفقرة         والحظت أستراليا أنه إذا كانت البالغات       . املعنـية 

 . توضح أن هذه الدول غري ملزمة باإلجابة
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وتساءلت جنوب أفريقيا واملكسيك عما إذا كانت . ١ورحبت روسيا باشتراط السرية املذكور يف الفقرة  -٧٧
واقترحت . لى سرية هوية الضحايا   واقترحت سويسرا توضيح ما إذا كان جيب اإلبقاء ع        . هـذه السرية ضرورية   
إال أنه ال جيوز كشف هوية الفرد املعين أو مجاعات األفراد املعنية إال مبوافقته أو مبوافقتها                "الربتغال إضافة عبارة    

 ). من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري١٤من املادة ) أ(٦مقتبسة من الفقرة " (الصرحية

وسألت . ٢فسرت روسيا عن النقطة اليت يبدأ عندها حساب فترة األشهر الستة املذكورة يف الفقرة       واست -٧٨
وأيدت فرنسا واملكسيك حتديد مهلة زمنية تبت       . األرجنـتني عمـا إذا كانت تشري إىل مجيع مراحل اإلجراءات          

 . عندها اللجنة يف مقبولية البالغ وأساسه املوضوعي

الواردة يف  " توضح فيها املسألة  "بعد عبارة   " وآراءها يف املقبولية  "لكة املتحدة إدراج عبارة     واقترحت فرنسا واملم   -٧٩
وذكرت . وذكرت بريو أن املادة ينبغي أن تشري إىل ما إذا كان يكفي توضيح املسألة دون توفري سبيل انتصاف                 . ٢الفقرة  

 .  سبل االنتصاف املمكنة مستقبالً ينبغي أن تدعو الدول إىل تقدمي معلومات عن٢السنغال أن الفقرة 

 ٧املادة 

أيـدت إثيوبـيا واألرجنـتني وإسبانيا والربازيل وجنوب أفريقيا والدامنرك وسويسرا وفرنسا وفرتويال               -٨٠
وأكدت األرجنتني واملكسيك أن إجراء     . ٧وفنلندا وكولومبيا واملكسيك إدراج املادة      )  البوليفارية -مجهوريـة   (

غي أن يكون طوعياً ورحبتا باإلشارة إىل أن أية تسوية ينبغي أن تتم وفقاً لاللتزامات املنصوص                التسوية الودية ينب  
 . وذكرت باكستان أنه ينبغي إتاحة املساعي احلميدة اليت تقوم هبا اللجنة للدولة الطرف املعنية. عليها يف العهد

تسوية الودية ال ينبغي تطبيقه إال على       والحظـت السويد والصني واهلند والواليات املتحدة أن إجراء ال          -٨١
 . الشكاوى فيما بني الدول، متاشياً مع صكوك حقوق اإلنسان األخرى

الواردة " تسوية ودية للمسألة"بعد عبارة " يف غضون فترة زمنية معقولة"واقترحت سويسرا إدراج عبارة  -٨٢
اللجنة ينبغي أن تكون قادرة على بدء النظر يف         وفضلت اهلند عدم اإلشارة إىل أي إطار زمين، ألن          . ١يف الفقرة   

 . بالغ ما مىت أبدى أحد األطراف عدم اهتمامه يف التوصل إىل تسوية ودية

 مىت وإذا رغبت األطراف املعنية يف تسوية" عبارة ١واقترحـت إثيوبـيا أن تضـاف إىل هنايـة الفقرة             -٨٣
 ".املسألة ودياً

 لتوضيح أن األطراف    ١إضافة مجلة جديدة إىل الفقرة      ) وليفارية الب -مجهورية  (واقترحـت فـنـزويال      -٨٤
 . وحدها، وليس اللجنة، ميكنها تقرير مىت تنتهي عملية التوصل إىل تسوية ودية

يعترب كل اتفاق بشأن تسوية     "وأيدت إثيوبيا وأستراليا وفرنسا والواليات املتحدة االستعاضة عن عبارة           -٨٥
للتأكيد على أن   " ينهي كل اتفاق بشأن تسوية ودية النظر      " بعبارة   ٢لواردة يف الفقرة    ا" وديـة مبثابة إهناء للنظر    

 .التسوية الودية تنهي النظر تلقائياً
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واقترحـت الدامنرك ختويل اللجنة اختصاصاً مشاهباً لالختصاص الذي تتمتع به احملكمة األوروبية حلقوق       -٨٦
وحذرت الربازيل . قائمة على احترام احلقوق املنصوص عليها يف العهداإلنسان، لتقييم ما إذا كانت التسوية الودية 

 . وسويسرا من إهناء النظر يف أي بالغ قبل تنفيذ التسوية الودية تنفيذاً كامالً

وذكرت إسبانيا وفنلندا أن    . وقالـت املكسيك إنه سيتعني على اللجنة أن تتابع تنفيذ التسويات الودية            -٨٧
 واعترضت أستراليا والصني وفرتويال.  هلـا سـلطة اسـتعراض التسـويات الودية    اللجـنة ينـبغي أن تكـون      

 .والواليات املتحدة على هذا الرأي)  البوليفارية-مجهورية (

 ٨املادة 

واقترحت إثيوبيا تعديل العنوان ليصبح .  بصيغتها احلالية٨أيدت إسبانيا وإكوادور وأملانيا وسلوفينيا املادة  -٨٨
 ". يف البالغاتالنظر: "كما يلي

واقترحت األرجنتني وإسبانيا والربازيل وبولندا وبريو وتركيا وشيلي واملكسيك ونيجرييا واليابان إدراج             -٨٩
واقترحت إثيوبيا وإيطاليا واملكسيك واليابان إدراج نص مقتبس من         . ١يف هناية الفقرة    " بعد إعالن قبوهلا  "عبارة  

شريطة : "االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف النهاية من الربوتوكول ٧ من املادة    ١الفقـرة   
وطلبت ". ٣ و ٢اليت تتلقاها مبوجب املادتني     "وطلبت تركيا حذف عبارة     ". إحالـة هـذه املعلومات إىل األطراف املعنية       

 سويسرا حذف عبارة واقترحت. ٣املادة ومصر واهلند حذف اإلشارة إىل ) مجهورية البوليفارية(روسيا والصني وفرتويال 
 ".اليت تتاح هلا من جانب األطراف املعنية"

، أيدت األرجنتني وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا والربازيل وبلجيكا وبولندا وسلوفينيا          ٣وفيما يتعلق بالفقرة     -٩٠
واقترحت . للنظام الداخليوذكرت بولندا أن الفقرة ميكن أيضاً تركها . وسويسرا وشيلي ونيجرييا مشروع النص

. وقالت نيجرييا إهنا تريد تاليف إقامة ترتيب هرمي بني اآلليات اإلقليمية والدولية. أذربيجان وروسيا واهلند حذفها
للعمل ذي "بعبارة " القرارات والتوصيات ذات الصلة باملوضوع"واقترحـت ليختنشـتاين االستعاضة عن عبارة      

 ".الصلة باملوضوع الذي تضطلع به

، بعبارة ٣، الواردة يف الفقرة "تويل اللجنة"واقترحت تركيا وروسيا والصني وفنلندا االستعاضة عن عبارة  -٩١
" ذات الصلة باملوضوع  "رغبتها يف توضيح عبارة     ) باسم اجملموعة األفريقية  (وأبدت مصر   ". ميكن للجنة أن تويل   "

 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب       ٤٥ملادة  من ا ) ج(١واقترحت استخدام صيغة مماثلة لصيغة الفقرة       
وينبغي "بعبارة  " واهليئات اليت تنتمي إىل منظومات حقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي         "باالستعاضة عن عبارة    

أن تستشـري، حسب االقتضاء، املنظومات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، عند النظر يف البالغات املقدمة مبوجب هذا                
وليختنشتاين حذف اإلشارة إىل منظومات حقوق )  البوليفارية-مجهورية (واقترحت فرنسا وفرتويال ". ووكولالرب

واقترحت إثيوبيا إضافة إشارة إىل التوصيات الصادرة عن        . اإلنسان على الصعيد اإلقليمي نظراً لطبيعتها املختلفة      
 . وكاالت األمم املتحدة املتخصصة

، ٨ من املادة ٤راً اليت اقترحتها اجملموعة األفريقية والين ُنظر فيها باالقتران مع الفقرة  مكر٢وترمي املادة  -٩٢
تركز، من حيث املبدأ، على ادعاءات      ) "أ(إىل توفـري منهجـية للنظر يف البالغات، وهي تنص على أن اللجنة              
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 ،" عليها يف العهدعـن احترام أو محاية احلقوق املنصوص   ... االنـتهاكات املـتعلقة بـتخلف دولـة طـرف           
 ٢ من املادة    ١تتناول، عند وحسب االقتضاء، معقولية اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف وفقاً للفقرة             ) "ب(و

 ".من العهد، فيما يتعلق مبوضوع البالغ

غال وأعربت أستراليا والربت  . وذكـرت أملانيا وسلوفينيا والسويد أهنا ال ترى أساساً منطقياً هلذا االقتراح            -٩٣
واقترحت أستراليا واململكة   ". من حيث املبدأ  "وبلجيكا والسويد واململكة املتحدة والنرويج عن قلقها إزاء عبارة          

" يف هذا السياق"كما اقترحت اململكة املتحدة إدراج عبارة ". تقيِّم"بكلمة " تتناول"املتحدة االستعاضة عن كلمة 
 األرجنتني والربتغال وبلجيكا وبولندا وسلوفينيا والنرويج       وشددت". عند وحسب االقتضاء  "بـدالً مـن عبارة      

وأوضحت مصر أن القصد ليس استبعاد ُبعد الوفاء املشمول  . وهولـندا على أمهية مشل انتهاكات االلتزام بالوفاء       
ن وأعربت منظمة العفو الدولية وجلنة احلقوقيني الدولية عن قلقهما أل         . أصـالً يف الفقـرة الثانـية من االقتراح        

 .التعديالت املختلفة تشري إىل مفاهيم غري واردة يف العهد

  من ٤وأيَّـدت إسـبانيا وأملانيا والربتغال وبلجيكا وسلوفينيا وشيلي وفنلندا واملكسيك وهولندا الفقرة          -٩٤
". معقولية"وأعربت أذربيجان والدامنرك وروسيا والنرويج ونيجرييا عن قلقها إزاء لفظة .  بصيغتها احلالية٨املادة 

 وقالـت اململكـة املـتحدة إن املعقولـية مفهـوم مألوف يف بعض النظم القانونية واقترحت توضيح معناه يف                    
 . مرفق تفسريي

وإضافة " الالمعقولية"مبفهوم " معقولية" باالستعاضة عن لفظة ٤واقترحت الواليات املتحدة تعديل الفقرة  -٩٥
وأعربت إثيوبيا  ". طة تقديرية واسع لتقرير االستخدام األمثل ملواردها      ما للدولة الطرف من هامش سل     "إشارة إىل   

والربتغال وبلجيكا وسلوفينيا واملكسيك ومنظمة العفو الدولية وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء وجلنة 
. مبثابة تعديل للعهد  احلقوقـيني الدولية وائتالف املنظمات غري احلكومية عن قلقها ألن هذا االقتراح يكاد يكون               

وأعربت إثيوبيا والربتغال وسلوفينيا ومصر وجلنة احلقوقيني الدولية وائتالف املنظمات غري احلكومية عن قلقها إزاء 
وأعربت بولندا والصني واململكة املتحدة والنرويج واهلند واليابان عن         ". الالمعقولية"الطـابع التقليدي ملصطلح     

 .هذه أو اهتمامها هبا" وليةالالمعق"تأييدها ملعايري 

" هامش السلطة التقديرية الواسع   "وأعربـت بولندا والسويد ومصر والنرويج عن تقديرها لإلشارة إىل            -٩٦
 . الواردة يف اقتراح الواليات املتحدة

" هامش السلطة التقديرية الواسع   "وإىل  " الالمعقولية" باإلشارة إىل    ٤واقترحـت بولـندا تعديل الفقرة        -٩٧
 . ٢ من املادة ١بتوضيح أن االمتثال سيتم رصده يف ضوء الفقرة و

من حيث "، وذلك بتعديل اقتراح اجملموعة األفريقية حبذف عبارة  ٤واقترحـت سويسـرا تعديل الفقرة        -٩٨
 .للدول" هامش السلطة التقديرية الواسع"وإضافة مجلة تشري إىل " املبدأ

 استعدادها للنظر يف خمتلف االقتراحات املقدمة لتنقيح       ) ةباسـم اجملموعة األفريقي   (وأوضـحت مصـر      -٩٩
 . اقتراحها األصلي
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وأعربـت املكسيك ومنظمة العفو الدولية وجلنة احلقوقيني الدولية وائتالف املنظمات غري احلكومية عن               -١٠٠
ة التقديرية مفهوماً   ، مالحظةً أنه إذا كان هامش السلط      "هامش السلطة التقديرية الواسع   "قلقها إزاء اإلشارة إىل     

واقترحت النمسا اإلشارة إىل    . ضـمناً يف العهد فإنه ليس واسعاً دائماً، وذلك تبعاً للسياق احملدد واحلق املقصود             
 .يف الديباجة كحل توفيقي ممكن" هامش السلطة التقديرية"

الستعاضة يف النص   بصيغة املفرد، وا  " البالغ" باإلشارة إىل    ٤واقترحـت ليختنشـتاين تعديـل الفقرة         -١٠١
وأيدت إكوادور هذا االقتراح، واعتربته ". املعقولية"، وحذف مصطلح "shall" بلفظة "will"اإلنكليزي عن لفظة 

 .روسيا أساساً جيداً ملواصلة املفاوضات

 والطلب من " االحترام واحلماية والوفاء  " يتمثل يف إدراج التزامات      ٤وقدمت فرنسا اقتراحاً آخر للفقرة       -١٠٢
 .اللجنة حبث معقولية التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف يف ضوء املوارد املتاحة

وأكـدت اليونان تأييدها لفحوى االقتراحات املقدمة من اجملموعة األفريقية والواليات املتحدة وبولندا              -١٠٣
 من العهد، رغم ٢املادة  من ١والحظت الصني واهلند أن عدة تعديالت تقتصر على اإلشارة إىل الفقرة . وسويسرا

وأعربت بلجيكا وروسيا عن قلقهما ألن      . ، ال تقل عنها أمهية    ٢ من املادة    ٢وجود مواد أخرى، مبا فيها الفقرة       
وأعربت إثيوبيا عن قلقها إزاء إدارة عمل اللجنة إدارة جزئية من           . بعض التعديالت هي مبثابة إعادة تفسري للعهد      

 .خالل بروتوكول اختياري

واقترحت شيلي ومنظمة العفو الدولية وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء وائتالف املنظمات              -١٠٤
 .٤يف الفقرة " معقولة"بعد لفظة " فعالة"غري احلكومية إضافة لفظة 

وعية إىل  بإحالة آرائها بشأن أسسه املوض    "، اقترحت اململكة املتحدة االستعاضة عن عبارة        ٥وفيما يتعلق بالفقرة     -١٠٥
ذات الصلة بالبالغ   "وإضافة عبارة   " بأن حتيل إىل األطراف املعنية آراءها بشأن أسسه املوضوعية        "بعبارة  " األطراف املعنية 

. وأيدت إسبانيا وأستراليا وإكوادور وإيطاليا وبولندا وتركيا ونيجرييا واليونان هذا االقتراح          ". احملـدد واألطـراف املعنية    
 وأشارت بولندا إىل ضرورة توضيح معىن عبارة       . لسـويد والصـني اسـتعدادها للـنظر فـيه         وأبـدت األرجنـتني وا    
"mesures correctives"وأيدت جلنة احلقوقيني الدولية الفقرة بصيغتها احلالية، .  الواردة يف النص الفرنسي من الربوتوكول

بل االنتصاف ميكن أن تكون هلا صلة بأطراف تثري مشكلة ألن س" ذات الصلة باألطراف املعنية"مؤكـدة أن إضافة عبارة    
 .أخرى، خاصة إذا أريد منع االنتهاكات مستقبالً

، اقترحت فرنسا وائتالف املنظمات غري احلكومية إعادة النظر يف فترة األشهر  ٦وفـيما يـتعلق بالفقرة       -١٠٦
 .الستة ألهنا يف نظرمها أقصر من أن تسمح بتنفيذ التوصيات

وأيدت . ، أعربت سلوفينيا وفنلندا واملكسيك عن تأييدها للنص بصيغته احلالية         ٧الفقرة  وفـيما يتعلق ب    -١٠٧
سـلوفينيا وفنلـندا إمكانية عقد جلسات شفوية تدرج قواعدها األساسية يف الربوتوكول، بينما رأت إثيوبيا أنه       

 . يفضل اإلشارة إىل هذه اجللسات يف النظام الداخلي



A/HRC/6/8 
Page 18 

 

 مكرراً  ٨ مادة جديدة    ٧ و ٦ و ٥ إىل مادتني، حبيث تشكل الفقرات       ٨املادة  واقترحـت إثيوبيا تقسيم      -١٠٨
 يكون ٨ من املادة ٧ و٦واقترح ائتالف املنظمات غري احلكومية تشكيل مادة جديدة من الفقرتني . تتعلق باملتابعة

 ".متابعة إجراء البالغات"عنواهنا 

 ٩املادة 

والحظت إثيوبيا  . ٩ة املتحدة والنرويج واليابان حذف املادة       اقترحـت إثيوبيا وإكوادور والصني واململك      -١٠٩
وأيدت إسبانيا والربتغال وجنوب    . والـنرويج أن هذا اإلجراء، رغم أنه مدرج يف صكوك أخرى، مل يستخدم قط             
ذا ولوحظ أن ه.  بصيغتها احلالية٩أفريقيا وفرنسا ومصر واملكسيك وهولندا وائتالف املنظمات غري احلكومية املادة    

)  البوليفارية -مجهورية  (واحتفظت أستراليا وفرتويال    . اإلجراء ثبتت جدواه يف منظومات حقوق اإلنسان اإلقليمية       
 .مبوقفهما من هذه املسألة، بينما ذكرت الربتغال ومصر أن اإلجراء ينبغي أن يكون اختيارياً

من ) ج(الوارد يف الفقرة الفرعية " ليةاستنفاد سبل االنتصاف احمل"واستوضحت إثيوبيا وفرنسا عن مفهوم  -١١٠
وأشارت إثيوبيا إىل   . وأبرزت أستراليا وبوركينا فاسو واليابان احلاجة إىل إجراء مزيد من املناقشات          . ١الفقـرة   

 . التكلفة املرتفعة ملثل هذا اإلجراء بالنسبة للبلدان النامية

 ١١ و١٠املادتان 

 وجنوب أفريقيا والسنغال والسويد وشيلي وفنلندا وكوستاريكا        أعربـت إكوادور والربازيل والربتغال     -١١١
والحظت فنلندا أنه يسمح    . وليختنشـتاين والنمسا وائتالف املنظمات غري احلكومية عن تأييدها إلجراء التحري          

ولوحظ أن إجراء التحري ميكن أن يستخدمه األفراد        . بالتصـدي لالنـتهاكات اخلطـرية يف الوقـت املناسب         
ورحبت الربتغال .  الذين يواجهون صعوبة يف االستفادة من إجراء البالغات أو املعرضني لتدابري انتقاميةواجلماعات

 . باستخدام لغة متفق عليها مقتبسة من صكوك األمم املتحدة األخرى

وأوضـحت أسـتراليا وروسـيا والصني ومصر واهلند والواليات املتحدة أهنا ال تؤيد إجراء التحري،                 -١١٢
واقترحت . وأبدت بولندا ونيجرييا حتفظات على مثل هذا اإلجراء. ٢٠ و١١ و١٠حـت حـذف املـواد       واقتر

الدامنرك حصر تطبيق اإلجراء، إذا ما أُبقي عليه، على حاالت عدم التمييز أو غريها من املبادئ األساسية واحملددة                 
وتوكول االختياري األول للعهد    والحظت الواليات املتحدة عدم وجود حكم مكافئ يف الرب        . حتديـداً واضـحاً   

 . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وأشـارت إثيوبـيا وأسـتراليا وإيطاليا وبولندا والواليات املتحدة إىل احتمال حدوث تداخل مع عمل       -١١٣
استعلمت و. والحظت بوركينا فاسو والسنغال أن عمل املقرر اخلاص خيتلف عن إجراء التحري. املقررين اخلاصني

النرويج عن تطبيق اإلجراءات املماثلة يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة  
 . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعن القيمة املضافة هلذه اإلجراءات

ونيجرييا والواليات املتحدة عن ) باسم اجملموعة األفريقية(فاسو والصني ومصر وأعربت إثيوبيا وبوركينا   -١١٤
 ".انتهاكات جسيمة ومنتظمة"قلقها إزاء عبارة 
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وأشـارت الـربازيل إىل ضـرورة وجـود مؤشرات واضحة يف جمال حقوق اإلنسان لتحديد حاالت                  -١١٥
 . االنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة اليت تستدعي التحري

 وأشارت . كـرت شـيلي واململكـة املـتحدة أن عـدم توافر املوارد ال يربر االنتهاكات اجلسيمة                وذ -١١٦
 جلـنة احلقوقـيني الدولية إىل الفارق بني عدم توافر اإلرادة وعدم توافر املوارد كسبيل لتحديد ختلف الدول عن                   

 . الوفاء مبسؤوليتها

يف " ١٥املنصوص عليه يف املادة "إضافة عبارة ) ليفارية البو-مجهورية (واقترحت بوركينا فاسو وفرتويال  -١١٧
 .١٠ من املادة ٦هناية الفقرة 

، متاشياً مع   ١١ من املادة    ٢وشـددت فرنسا على ضرورة تغيري فترة األشهر الستة املذكورة يف الفقرة              -١١٨
 .٨ من املادة ٦اقتراحها اخلاص بالفقرة 

 ١٢املادة 

قيا وسويسرا وشيلي وفرنسا ومصر واملكسيك ومنظمة العفو الدولية عن          أعربـت الربتغال وجنوب أفري     -١١٩
واقترحت جنوب أفريقيا توضيح أن احلماية ينبغي منحها ألصحاب البالغات        . تأيـيدها إلدراج تدابـري محايـة      

 مكاهنا واقترحت سويسرا نقل هذه املادة من   ". البالغات"واألفراد ومجاعات األفراد وأن املادة ينبغي أن تشري إىل          
، أعربت عدة وفود عن تفضيلها إلدراج "سوء املعاملة أو التخويف"وفيما يتعلق بعبارة . ٨احلايل إىل ما بعد املادة 

واقترحت مصر االستعاضة   ". اإليذاء أياً كان شكله   "أو  " أي شكل من أشكال التدابري االنتقامية     "عبارة أعم مثل    
 ". التدابري"بلفظة " اخلطوات"عن لفظة 

 ١٤ و١٣ادتان امل

، تساندها يف ذلك بوركينا فاسو وبريو وبيالروس والسنغال         )باسم اجملموعة األفريقية  (اقترحـت مصر     -١٢٠
واالستعاضة عن لفظة   " اخلاص" حتت عنوان واحد وحذف صفة       ١٤ و ١٣والصـني ونيبال واهلند، دمج املادتني       

 . لدى اإلشارة إىل الصندوق" املسامهات"بلفظة " التربعات"

 من اتفاقية حقوق الطفل، مشددة      ٤٥ من املادة    ٣ من صيغة الفقرة     ١٣واقترحت روسيا تقريب صيغة املادة       -١٢١
وأيدت هذه النقطة بريو وبيالروس     . عـلى أن طلب املساعدة التقنية أو املشورة ينبغي أن يأيت من الدول ال من اللجنة               

إدخال )  البوليفارية-مجهورية (واقترحت فنـزويال . ومصر)  البوليفارية-مجهورية (والصـني وغواتـيماال وفرتويال     
والحظت غواتيماال أن أية صالحية متنح للجنة    . تعديالت للتأكيد على أن املساعدة الدولية ال ميكن فرضها على الدول          

 . ١٠ و٦من أجل إحالة املعلومات ينبغي أن تكون متفقة مع شرط السرية املنصوص عليه يف املادتني 

  بصـيغتها احلالـية كـل من األرجنتني وأملانيا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا وسلوفينيا              ١٣وأيـد املـادة      -١٢٢
والحظت . والسـويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا واململكة املتحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهولندا واليابان           
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 تقاريرها أنسب لتحديد االحتياجات من      أن اإلجراء اخلاص بتقدمي الدول    )  البوليفارية -مجهوريـة   (فـنـزويال   
 .املساعدة التقنية واملشورة

واقترحـت بـريو إضافة فقرة جديدة إلبراز أمهية املساعدة والتعاون الدوليني من أجل إعمال احلقوق                 -١٢٣
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إىل  ١٣لتني األوىل والثانية من املادة      واقترحت الصني، تساندها يف ذلك بيالروس ونيجرييا، تقسيم اجلم         -١٢٤
، وإضافة إشارة إىل "مالئماً"بعد كلمة  " أو بناًء على طلب الدولة الطرف املعنية      "فقـرتني، مـع إدراج عـبارة        

كل "يف عداد اجلهات احملال إليها وحذف عبارة        " الدول األطراف األخرى  "وكذلك إشارة إىل    " املالية"املساعدة  
وأيدت نيبال واهلند إدراج    ". صاصها، يف التوصل إىل قرار بشأن استصواب اختاذ تدابري دولية         واحدة يف جمال اخت   

والحظت فنـزويال أن اللجنة ال ينبغي . واعترضت سلوفينيا على هذا االقتراح. يف اجلملة األوىل" أو املالية"عبارة 
 ".الدول األطراف األخرى"أن حتيل توصياهتا إىل 

ـ    -١٢٥ ورأت فرتويال  . ١٣يف املادة   " وغريها من اهليئات املختصة   "ا عما تشري إليه عبارة      واستفسـرت النمس
 . أن املقصود بذلك هو اهليئات اليت تعىن بتقدمي املساعدة التقنية)  البوليفارية-مجهورية (

إلبراز ، ١٤ من املادة ١الواردة يف الفقرة " خدمة ملصلحة ضحايا انتهاكات"واقترحت اهلند حذف عبارة  -١٢٦
أن توصيات اللجنة ميكن أن تشري أيضاً إىل احلاالت اليت تتخلف فيها دولة طرف عن االمتثال للعهد بسبب نقص          

وفقاً لإلجراءات  "بعبارة  " بقرار من اجلمعية العامة   "وأعربت روسيا عن تفضيلها لالستعاضة عن عبارة        . املـوارد 
 . من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب٢٦ادة ، كما يف امل"ذات الصلة املتبعة يف اجلمعية العامة

واعترض على إنشاء صندوق خاص     . ١٤وأيدت األرجنتني وأملانيا وأوكرانيا وبيالروس وسلوفينيا املادة         -١٢٧
كـل من أستراليا وبلجيكا وبولندا والدامنرك والسويد وسويسرا وفرنسا وليختنشتاين واململكة املتحدة والنمسا              

وقالت فنلندا إهنا ليست مقتنعة بأن إنشاء صندوق خاص مالئم يف           . نيوزيلـندا وهولـندا والواليـات املتحدة      و
واحتفظت بولندا ومجهورية كوريا وروسيا     . أعم مما يلزم  " لتقدمي مساعدة اقتصادية  "الربوتوكول ورأت أن عبارة     

 يف هذه املرحلة، بينما رأت      ١٤ان مبوقفها من املادة     والنرويج والياب )  البوليفارية -مجهورية  (وغواتيماال وفرتويال   
وشددت إيطاليا وغواتيماال   . األرجنتني وأوكرانيا وسلوفينيا واملكسيك فائدة حمتملة لصندوق قائم على التربعات         

واقترحت جنوب أفريقيا متويل الصندوق     . على أن الصندوق، إذا ما أنشئ، ينبغي أن يكون قائماً على التربعات           
 .ج من التربعات واملسامهات اإللزاميةمبزي

ال يعين أن املسامهات يف " املسامهات"بكلمة " التربعات"والحظت الصني ومصر أن االستعاضة عن كلمة  -١٢٨
بل إن املقصود بذلك هو أن مستوى املسامهات سُيترك لتقدير الدول األطراف . الصندوق اخلاص لن تكون إلزامية

.  من العهد  ٢ من املادة    ١ملوارد املتاحة، وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف الفقرة         وسـيكون مرهوناً مبستوى ا    
 . وأشارت أوكرانيا وهولندا إىل ضرورة وضع معايري لتحديد الدول املؤهلة لتلقي املوارد من مثل هذا الصندوق

 ومن أن يرسل إشارة وأعرب بعض املندوبني عن خشيتهم من أن يكرر هذا الصندوق عمل صناديق قائمة -١٢٩
ولوحظ أنه مل   . خاطـئة بأن عدم االمتثال للحقوق املنصوص عليها يف العهد ميكن تربيره بنقص املساعدة الدولية              
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ُينشـأ صـندوق خاص مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رغم ما ورد يف                 
كما . ١٤ و١٣هو نص ميكن االسترشاد به يف صياغة املادتني االتفاقـية من نص دقيق بشأن املساعدة الدولية، و      

أشري إىل أن الصندوق املُنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب لـه غرض أكثر حتديداً من 
 عليه   من املشروع، وأنه من املستبعد أن جيذب الصندوق متويالً كافياً، وأنه ستترتب            ١٤الغرض املقترح يف املادة     

تكاليف إدارية باهظة ويفرض عبئاً إضافياً على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وأنه من غري الواضح كيف يتم               
 .حتديد املستفيدين من الصندوق وكيف يتم إيصال األموال إىل الضحايا

مة، وأنه وقـال مـندوبون آخـرون إن الصندوق اخلاص لن يكرر الوظائف اليت تؤديها الصناديق القائ               -١٣٠
ولوحظ .  من العهد بتقدمي املساعدة الدولية٢ من املادة ١سيسمح بتنفيذ االلتزام القانوين املنصوص عليه يف الفقرة 

 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ٢٦أن الشـواغل املـتعلقة بـتكرار العمل مل ُتثر عند اعتماد املادة             
على كاهل املفوضية ال ينبغي أن حيول دون إنشاء الصندوق، وأن تنفيذ التعذيب، وأن العبء اإلضايف الذي سيقع 

آراء اللجنة سيتطلب وجود صندوق ممول متويالً كافياً، وأن البلدان النامية ال تسعى إىل التنصل من التزاماهتا، وأنه 
يف العهد إعماالً كامالً جيب بذل جهود متضافرة، ألن البلدان النامية ليس بإمكاهنا إعمال احلقوق املنصوص عليها 
 . دون احلصول على مساعدة دولية، كما تنص على ذلك أحكام العهد وميثاق األمم املتحدة

 ١٥املادة 

 من اتفاقية   ٢٤ مبا يتماشى مع املادة      ١٥إعادة صياغة املادة    )  البوليفارية -مجهورية  (اقترحت فنـزويال    -١٣١
 .ألة متابعة البالغات يف عداد املسائل املشمولة بالتقرير السنويواقترحت املكسيك إدراج مس. مناهضة التعذيب

 ١٦املادة 

إذا " وبأن تقوم بذلك باستخدام وسائل يسهل الوصول إليها"ذكرت اهلند أنه ينبغي زيادة توضيح عبارة        -١٣٢
ن كلمة  واقترحت الصني االستعاضة ع   . كـان املقصـود هبا تلبية االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة          

 ".وبأن تقوم بذلك باستخدام وسائل يسهل الوصول إليها"وحذف عبارة " تشجَّع"بكلمة " تتعهد"

 ١٧املادة 

 بصيغتها احلالية، اليت جتيز للجنة      ١٧أيدت فنلندا وهولندا وائتالف املنظمات غري احلكومية إدراج املادة           -١٣٣
وقالت أستراليا إهنا حتتفظ مبوقفها     . يئات املعاهدات األخرى  اعتماد نظامها الداخلي، وفقاً للممارسة املتبعة يف ه       

وأفادت روسيا أن الربوتوكول االختياري ميكن . من هذه املادة إىل أن يغدو واضحاً ما سيدرج يف النظام الداخلي
 واقترحت . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٩أن حيدد عناصر النظام الداخلي على غرار املادة 

والحظت أملانيا وبولندا وجنوب أفريقيا     . الصـني أن يعتمد املؤمتر األول للدول األطراف النظام الداخلي للجنة          
. وغواتيماال واملكسيك ونيجرييا واليابان أن اللجنة ينبغي أن تكون هلا سلطة تقديرية كافية لوضع نظامها الداخلي

والواليات املتحدة على أن النظام الداخلي ال ينبغي أن يتناول مسائل )  البوليفارية-مجهورية (وشددت فنـزويال 
 .جوهرية أو أن ينشئ التزامات إضافية
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والحظت مصر  .  لعدم تقييد اللجنة يف وضع نظامها الداخلي       ١٧واقترحت مصر ونيجرييا حذف املادة       -١٣٤
 . وجعله أقل إلزاماً للدولأن من شأن ذلك أيضاً أن ُيجنب إعطاء النظام الداخلي مركزاً قانونياً

على أال ينشئ هذا "، إضافة عبارة ) البوليفارية-مجهورية (واقترحت فرنسا، تساندها يف ذلك فنـزويال  -١٣٥
 .١٧يف هناية املادة " النظام الداخلي أية التزامات إضافية على الدول األطراف

 ١٨املادة 

 .١٨مل تبد أية تعليقات بشأن املادة  -١٣٦

 ١٩ املادة

اقترحت أستراليا والسويد والنمسا ونيوزيلندا زيادة عدد صكوك التصديق أو االنضمام املطلوبة لبدء نفاذ               -١٣٧
وفنلندا )  البوليفارية -مجهورية  (ورأت األرجنتني والربتغال وبلجيكا وشيلي وفرتويال       .  صكاً ٢٠الـربوتوكول إىل    

د عدد صكوك التصديق املطلوبة بعشرة يسمح ببدء نفاذ الصك          واملكسيك وائتالف املنظمات غري احلكومية أن حتدي      
وأكدت بلجيكا أن النصوص اإلجرائية تتطلب عدداً أقل من         . سـريعاً، ويفسـح اجملال أمام املزيد من التصديقات        

التصديقات وأن الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يقتضي عشرة صكوك 
واقترحت نيوزيلندا تعديل النص اإلنكليزي من      . صـديق وأن هـذا الربوتوكول ينبغي أن يكون متسقاً مع صنوه           ت

 . "... For each State ratifying or acceding to the present protocol":  لتصبح كما يلي٢الفقرة 

 ٢٠ املادة

واعترضت اهلند على إدراج    . ١١ بعد املادة     من مكاهنا احلايل إىل ما     ٢٠اقترحـت عدة دول نقل املادة        -١٣٨
وأكدت جنوب أفريقيا معارضتها .  متالزمتان ١١ و ١٠ فقط، ألن املادتني     ١١خـيار عدم التقيد بالنسبة للمادة       

 . ٢٠واقترح ائتالف املنظمات غري احلكومية حذف املادة . املبدئية للتحفظات ولبنود عدم التقيد

 ٢١املادة 

 يتوقف على القرار املتعلق بنطاق الربوتوكول يف        ٢١أن اختاذ قرار هنائي بشأن املادة       الحظت عدة دول     -١٣٩
وذكـرت أسـتراليا وأملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة أنه ال ينبغي استخدام التحفظات لتقييد نطاق               . ٢املـادة   

 . إذا ما مسح بإبداء حتفظاتورأت الدامنرك أن عدداً أكرب من الدول سيصدق على الصك . الربوتوكول االختياري

)  البوليفارية�مجهورية (واعترضت األرجنتني وأملانيا والربتغال وبلجيكا وجنوب أفريقيا وشيلي وفرتويال  -١٤٠
واقترحت اهلند . وفنلندا واملكسيك على إمكانية إبداء التحفظات وأكدت أن التحفظات تتعارض مع صٍك إجرائي

كيا واليونان أن الربوتوكول االختياري ينبغي أن يسكت عن هذه املسألة ويترك  وذكرت بولندا وتر  . حذف املادة 
 .حتديدها ملبادئ القانون الدويل
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وذكرت مصر أن . وأعربت مصر، تساندها يف ذلك الصني، عن رأي مفاده أنه ينبغي السماح بالتحفظات -١٤١
راء، وإمنا لتوضيح كيفية تنفيذ الدول التزاماهتا التحفظات ال ميكن استخدامها لتقييد نطاق احلقوق املشمولة باإلج    

 .مبوجب الربوتوكول

وأكد ائتالف املنظمات غري احلكومية، مثلما ذكرت أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أن التحفظات               -١٤٢
فاوض بطبيعتها تتعارض مع موضوع الصك اإلجرائي والغرض منه وأن مجيع الصكوك ذات الطبيعة املشاهبة واملت              

 . عليها مؤخراً استبعدت التحفظات صراحة

 ٢٢املادة 

 .٢٢مل ُتبد أية تعليقات بشأن املادة  -١٤٣

 ٢٣املادة 

اعتربت إسبانيا والدامنرك وروسيا وفرنسا ومصر واملكسيك واململكة املتحدة واهلند أن هذه املادة ال لزوم هلا،                 -١٤٤
دول أن إدراج نص مماثل يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع          والحظت عدة   . واستوضـحت أملانـيا عـن اهلدف منها       

 .األشخاص من االختفاء القسري جاء نتيجة تسوية سياسية هلا تارخيها اخلاص وال وجه لـه يف سياق هذا الربوتوكول

 ٢٤املادة 

دوى واستوضحت اهلند عن ج   . ٢يف الفقرة   " ٩"بعد املادة   " ١١ و ١٠"اقترحـت مصر إضافة املادتني       -١٤٥
الـنص عـلى مهلة زمنية مديدة قدرها سنة واحدة، وهي مهلة خمتلفة عن املهلة املنصوص عليها يف الربوتوكول                   
االختـياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على              

 . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٢٥املادة 

ب -١٤٦  .٢٥د أية تعليقات بشأن املادة مل ُت

 ٢٦املادة 

 .٢٦مل تبدأ أية تعليقات بشأن املادة  -١٤٧

  تعميق املناقشات�رابعاً 

املعايري اليت يتعني أن    ) أ: (بعـد إمتـام القـراءة األوىل للمشروع، ناقش الفريق العامل املواضيع التالية             -١٤٨
نطاق الربوتوكول االختياري ) ب(؛ )٨ من املادة ٤ والفقرة  مكررا٢ًاملادة (تستخدمها اللجنة يف حبث البالغات 

معايري ) د(؛  )١٤ و ١٣املادتان  (املساعدة والتعاون الدوليان واالقتراح املتعلق بإنشاء صندوق        ) ج(؛  )٢املـادة   (
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 أخرى تعد ذات    مسائل) ز(؛  )٧املادة  (التسوية الودية   ) و(؛  )٥املادة  (التدابري املؤقتة    ) ه(؛  )٤املادة  (املقبولـية   
 .أمهية خاصة يف مشروع الربوتوكول االختياري

 املعايري اليت يتعني أن تستخدمها اللجنة يف حبث البالغات 
 )٨ من املادة ٤الفقرة (

 من ٤ مكرراً ليحل حمل الفقرة ٢ونيجرييا نصاً منقحاً للمادة ) باسم اجملموعة األفريقية (اقترحـت مصر     -١٤٩
بتخلف الدولة الطرف عن احترام     "املتعلقة  " تنظر اللجنة يف ادعاءات االنتهاكات    "الغات  لدى حبث الب  : ٨املادة  

ولدى القيام بذلك تتناول ". "من العهد ومحايتها والوفاء هبا  "٢ من املادة    ١الفقرة  " احلقـوق املنصوص عليها يف    
ها املتاحة، فيما يتعلق مبوضوع اللجـنة معقولية اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف، بأقصى ما تسمح به موارد      

 ". بالغ قيد النظر

، ألن  ٢ من املادة    ١وأعربـت اململكة املتحدة عن تفضيلها القتراح الرئيسة، حبذف اإلشارة إىل الفقرة              -١٥٠
وأعربت بلجيكا عن قلقها ألن ذلك يذهب إىل أبعد مما . اللجنة ينبغي أن تطبق معيار املعقولية على مجيع البالغات

وذكرت املكسيك أن أحد احللول التوفيقية املمكنة يتمثل يف االعتماد على نص عام وعلى الفقرة .  إليه العهديرمي
وأيدت .  بصيغتها احلالية، مضيفة أنه ميكنها أيضاً تأييد اقتراح ليختنشتاين مع التعديالت اليت أوصت هبا روسيا ٤

 .يضاً أن تؤيد اقتراح ليختنشتاينأملانيا الفقرة بصيغتها احلالية، مضيفة أنه ميكنها أ

وتساءلت سلوفينيا واململكة املتحدة وهولندا عن القيمة املضافة اليت جيلبها اجلزء األول من اقتراح اجملموعة  -١٥١
وأعربـت الربتغال وروسيا واململكة املتحدة والنرويج ومنظمة العفو الدولية وائتالف املنظمات غري             . األفريقـية 

واقترحت منظمة العفو   ". احترام احلقوق ومحايتها والوفاء هبا    "قها إزاء اإلشارة إىل االلتزام ب         احلكومـية عـن قل    
، واقترحت املكسيك االستعاضة عنها "إعمال"الدولية وائتالف املنظمات غري احلكومية االستعاضة عن ذلك بلفظة 

". رسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد     ضمان مما "بينما اقترحت بولندا االستعاضة عنها بعبارة       " ضمان"بلفظة  
 . أن هذه العبارة النمطية تستند إىل األحكام السابقة للجنة) باسم اجملموعة األفريقية(والحظت مصر 

وأعربـت أذربيجان والربتغال وروسيا والسويد واملكسيك واململكة املتحدة واهلند وائتالف املنظمات غري              -١٥٢
.  من العهد وغريها من املواد التفسريية يف اجلزء الثاين         ٢من املادة   ٢تراح يستبعد الفقرة    احلكومية عن قلقها ألن االق    

واقترحت أذربيجان أن   . كما ورد يف االقتراح السويسري    " عند وحسب االقتضاء  "واقترحـت روسيا إضافة عبارة      
واالستعاضة عن لفظة   " يتها والوفاء هبا  ومحا... احترام  "قبل عبارة   " الوفاء بالتزاماهتا "تضاف يف اجلملة األوىل عبارة      

 .٢أنه ال توجد حماولة الستبعاد الفقرة ) باسم اجملموعة األفريقية(وأوضحت مصر ". الناشئة عن"بعبارة " املتعلقة"

وشددت أستراليا على احلاجة إىل     . وأعربت بنغالديش واهلند عن تأييدمها ملعايري تقييم معقولية اخلطوات         -١٥٣
وأكدت بولندا احلاجة إىل احترام هامش السلطة التقديرية للدول فيما يتعلق باستخدام            . يم البالغات معـايري لتقي  

واعترضت إثيوبيا على استخدام هذا     . وكـررت الدامنرك والواليات املتحدة تأييدمها ملعيار الالمعقولية       . املـوارد 
وأعربت أذربيجان وروسيا ومنظمة العفو الدولية . وأكدت اليونان أمهية إدراج عبارة بشأن معيار املعقولية. املعيار

والحظت روسيا أن اقتراح ليختنشتاين ميكن أن يشكل ". الالمعقولية"أو " املعقولية"عن حتفظاهتا إزاء إدراج معيار 



A/HRC/6/8 
Page 25 

وذكرت شيلي واملكسيك   ". معقولية"قبل كلمة   " حسبما هو مالئم  "واقترحت أذربيجان إضافة عبارة     . بديـالً 
 العامل الرابع وجلنة احلقوقيني الدولية وائتالف املنظمات غري احلكومية أنه ينبغي -دولية إلغاثة امللهوف واحلركة ال

باسم (وشددت مصر   ". كفاية"، واقترحت سلوفينيا إضافة كلمة      "معقولية"بعد مصطلح   " فعالية"إضافة مصطلح   
 .اوز نطاق العهدعلى أن مفهوم الفعالية يتصل بالنتائج ويتج) اجملموعة األفريقية

واقترحت جلنة احلقوقيني ". تقيم"بلفظة " تتناول"واقترحت اململكة املتحدة وهولندا االستعاضة عن لفظة       -١٥٤
 ".العهد"الدولية إهناء اجلزء األول من اقتراح اجملموعة األفريقية بعد لفظة 

 )٢املادة (نطاق الربوتوكول االختياري 

 .١كم املتعلق بأهلية التصرف يف الفقرة أيَّدت روسيا واليابان احل -١٥٥

وقالـت بـنغالديش والصني ونيبال واهلند إن أهلية التصرف ال ينبغي منحها إال للضحايا املباشرين أو                  -١٥٦
 .ملمثليهم املأذون هلم حسب األصول بالتصرف نيابة عنهم

لندا، االقتراح الداعي إىل وكـررت الـربتغال، تساندها يف ذلك بلجيكا وجنوب أفريقيا وسويسرا وهو         -١٥٧
انظر الفقرة  (إضافة عبارة مقتبسة من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة               

 ).  أعاله٤٣

وردَّت الصني بأن األفراد أو مجاعات األفراد الذين يتعذر عليهم تقدمي بالغ بأنفسهم ميكنهم أن يأذنوا                 -١٥٨
والحظت نيبال أن شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية يضمن عادة احلصول على . بتقدمي بالغ بامسهمملمثل عنهم 

وذكر ائتالف املنظمات غري احلكومية واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية أنه             . موافقة الضحية 
بة عن األفراد أو مجاعات األفراد دون   ينـبغي أن تكـون املـنظمات غري احلكومية قادرة على تقدمي بالغات نيا             

 . يف احلاالت اليت يصعب فيها احلصول على تلك املوافقة" الصرحية"موافقتهم 

 من املشروع بعبارة ١يف الفقرة " خاضعني لوالية "واقترحـت اململكـة املـتحدة االستعاضة عن عبارة           -١٥٩
 . ُتعىن مبسألة خمتلفة١٤ت أذربيجان قائلةً إن املادة واعترض.  من العهد١٤، متاشياً مع املادة "مشمولني بوالية"

واعترضت روسيا وسري النكا ونيبال     . ١وكـررت جنوب أفريقيا تأييدها التباع هنج شامل يف الفقرة            -١٦٠
والحظت اململكة املتحدة أن اجلزء الثاين من العهد ال    . واهلـند على توسيع النطاق ليشمل اجلزء األول من العهد         

احلقوق املنصوص  " ميكن أن يقتصر على      ١فإذا ما اُتبع هنج شامل فإن نطاق الفقرة         . وقاً قائمة بذاهتا  يتضمن حق 
ألي من "والحظت روسيا أن عبارة ". عليها يف اجلزء الثالث مقروءة باالقتران مع األحكام الواردة يف اجلزء الثاين

واعترضت الربتغال قائلة .  إىل اجلزء الثالث من العهد   ال تشري سوى   ١الواردة يف الفقرة    " احلقوق احملددة يف العهد   
وذكرت بنغالديش وسري النكا واهلند     . إن الربوتوكوالت االختيارية األخرى ال تقصر النطاق على مواد حمددة         

 .٨ من املادة ٤أهنا حتتفظ مبوقفها من النطاق، بانتظار قرار بشأن املعايري املذكورة يف الفقرة 
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 من الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل ١اليا وسويسرا إضافة نص مقتبس من املادة واقترحت إيط -١٦١
واقترحت تركيا وجنوب أفريقيا    . ١يف هناية الفقرة    )  أعاله ٣٢انظر الفقرة   (اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية      

رأت أذربيجان أن هذا التعديل     و.  مكرراً ١وروسـيا واململكة املتحدة واليابان إدراج هذا النص كمادة جديدة           
 .وأعربت بلجيكا عن قلقها من أن يؤدي إىل استبعاد احلاالت ذات اآلثار العابرة للحدود. زائد عن احلاجة

واستفسرت النمسا عن العالقة بني     .  جديدة ُتعدد احلقوق اليت جيب قبوهلا      ٣واقترحـت روسيا إدراج فقرة       -١٦٢
 . ن العهد، وذكرت هولندا أن خيار عدم التقيد ال ينبغي تطبيقه على مبدأ عدم التمييز م٢ من املادة ٢ والفقرة ٢الفقرة 

 التعاون واملساعدة الدوليان وإنشاء صندوق
 )١٤ و١٣املادتان (

يف املادة  " إىل الدول األطراف األخرى   "كررت جنوب أفريقيا والصني االقتراح الداعي إىل إضافة عبارة           -١٦٣
والحظت أن اللجنة ال ) ٢٥-د(٢٦٢٥إىل قرار اجلمعية العامة )  البوليفارية-مجهورية  (وأشارت فنـزويال. ١٣

" ميكن"واقترحت الربتغال إضافة ما معناه أن اللجنة . ينبغي أن حتيل البالغ إال إذا طلبت منها ذلك الدولة الطرف
 .أن تتيح التوصيات للدول األخرى

ونيجرييا واهلند الدول على اتباع هنج ابتكاري، ) موعة األفريقيةباسم اجمل(وشجعت جنوب أفريقيا ومصر  -١٦٤
ويف هذا الصدد، أعربت بنغالديش ونيبال عن تأييدمها        . مشـددة عـلى أن املساعدة الدولية واجب ُملِزم قانوناً         

 ). البوليفارية-مجهورية (للصيغة الواردة يف املقترحات السابقة املقدمة من إثيوبيا والصني وفرتويال 

 وأنه ينبغي االستعاضة ١٤ و١٣ونيجرييا أنه ينبغي دمج املادتني ) باسم اجملموعة األفريقية(وكررت مصر  -١٦٥
 .وقالت غواتيماال واململكة املتحدة إهنما لن توافقا على صندوق إلزامي". املسامهات"بلفظة " التربعات"عن لفظة 

تبطاً بالبالغات الفردية، ألن ذلك يعطي انطباعاً بأن ورأت هولندا أنه من املؤسف أن يكون الصندوق مر -١٦٦
 .التعاون الدويل ليس ضرورياً إال يف حالة البالغات املقبولة

.  بصيغتها احلالية  ١٣وكررت أستراليا وأملانيا وبلجيكا وفرنسا واململكة املتحدة والنمسا تأييدها للمادة            -١٦٧
 ).  البوليفارية-مجهورية (ل بديل، يف اقتراح فنـزويال وقالت اململكة املتحدة إهنا مستعدة للنظر، كح

، تساءلت اململكة املتحدة عن التوافق بني إنشاء صندوق إلنصاف الضحايا األفراد ١٤وفيما يتعلق باملادة  -١٦٨
وتساءلت أملانيا وبلجيكا   . وتقـدمي املسـاعدة لدولـة تفتقر للموارد أو، يف حالة أسوأ، لدولة ارتكبت انتهاكاً              

 .١٤واململكة املتحدة والنمسا عن جدوى وفعالية الصندوق املقترح يف املادة 

ورحبت إسبانيا والربتغال وفرنسا واملكسيك بالصيغة املتوازنة ملشروع النص، مؤكدة أهنا تظل مستعدة              -١٦٩
 .وقالت جنوب أفريقيا إهنا مستعدة للنظر يف عناصر مجيع املقترحات. لتحسني الصياغة

ت منظمة العفو الدولية وجلنة احلقوقيني الدولية على أن التعاون واملساعدة الدوليني جزء أساسي              وشدد -١٧٠
 .من العهد
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أن الدولة ميكنها أيضاً أن تذكر يف تقاريرها إىل اللجنة          )  البوليفارية -مجهورية  (والحظـت فنـزويال     -١٧١
إال . ، جيب أن تتعاون الدول فيما بينها    )٢٥-د (٢٦٢٥ ومتاشياً مع القرار  . أنواع التعاون الدويل اليت حتتاج إليها     

 .أن الدول ينبغي أن تبّت يف شكل التعاون الذي توافق عليه وبأية شروط

 )٤املادة (معايري املقبولية 

أيَّدت املكسيك وهولندا مشروع النص، ولكنهما أبدتا استعدادمها للنظر يف مقترحات أخرى، واضعة يف  -١٧٢
 .ق املأخوذة من صكوك أخرىاعتبارها السواب

وشـددت أستراليا وهولندا على وجود فارق بني مرحلة املقبولية والنظر يف األساس املوضوعي، وأعربتا                -١٧٣
وسألت فنـزويال  . عـن قلقهمـا إزاء املوارد اليت سيتعني على احلكومات توفريها إذا ما ُنظر يف اإلجراءين معاً                

 .كان ميكن للجنة أن تنظر يف املسألتني بصورة منفصلةعما إذا )  البوليفارية-مجهورية (

واعترضت . ، أشارت اململكة املتحدة إىل استنفاد سبل االنتصاف جبميع أشكاهلا         ١وفيما يتعلق بالفقرة     -١٧٤
تشمل مجيع سبل   " سبل االنتصاف احمللية  "والحظت هولندا أن عبارة     . بلجـيكا وبـنغالديش وهولندا على ذلك      

ـ    . ية ما دامت هذه السبل فعالة، ومن مثّ فال حاجة لإلشارة إىل سبل االنتصاف اإلدارية وغريها               االنتصـاف احملل
 .تالفياً إلنشاء عقبات إضافية" أو"يف االقتراح بلفظة " و"واقترحت اململكة املتحدة االستعاضة عن لفظة 

ش ومنظمة العفو الدولية ومنرب ، طلبت إيطاليا وبنغالدي٢من الفقرة  ) أ(وفـيما يـتعلق بالفقرة الفرعية        -١٧٥
واقترحت جنوب أفريقيا   . الـبلدان األمريكـية حلقوق اإلنسان والتنمية والدميقراطية حذف مهلة األشهر الستة           

وأعربت روسيا وسويسرا ". مهلة زمنية معقولة"وائتالف املنظمات غري احلكومية االستعاضة عن تلك املهلة بعبارة 
 .املهلة الزمنية إال أهنا مرنة يف هذه النقطةواليونان عن تفضيلها حتديد 

 ينبغي أن تنص على أن املسألة اليت ينظر         ٢من الفقرة   ) ج(وذكـرت اململكة املتحدة أن الفقرة الفرعية         -١٧٦
وأيَّدت بلجيكا واليونان هذا    . فـيها إجراء إقليمي ال ينبغي أن تنظر فيها اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري            

تشمل اآلليات العاملية واإلقليمية وتستجيب بالتايل للشواغل اليت        " الدويل"وذكرت هولندا أن لفظة     . االقـتراح 
 .أعربت عنها اململكة املتحدة

 ٢من الفقرة   ) ز(واقترحت سويسرا وائتالف املنظمات غري احلكومية أن ُتضاف يف هناية الفقرة الفرعية              -١٧٧
 ". ومات اليت تكشف عن هويتهم واحلفاظ على سريتهادون اإلخالل بإمكانية حجب املعل"عبارة 

 )٥املادة (التدابري املؤقتة 

 . ٥إدراج املادة ) باسم اجملموعة األفريقية(أيَّدت األرجنتني ومصر  -١٧٨

وأيَّد ائتالف املنظمات غري احلكومية ومنرب . وأيَّدت املكسيك االقتراحني املقدمني سابقاً من أملانيا وشيلي -١٧٩
 .لدان األمريكية حلقوق اإلنسان والتنمية والدميقراطية اقتراح شيليالب
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 من الربوتوكول   ٥وأيَّـدت إكوادور والربتغال واململكة املتحدة وهولندا إدراج النص املقتبس من املادة              -١٨٠
 أن ميس مبقبولية االختـياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ألن اختاذ تدابري مؤقتة ال ينبغي      

 .٥ قبل املادة ٦واقترحت مصر إدراج املادة . حالة من احلاالت

وتساءلت مصر واململكة املتحدة عن قدرة اللجنة، اليت ال جتتمع سوى مرتني يف السنة، على االستجابة                 -١٨١
لندا ومنظمة العفو وذكرت هو. للحاالت العاجلة وإصدار طلبات باختاذ تدابري مؤقتة يف أي وقت من أوقات السنة

 .الدولية أن على اللجنة أن تنظم عملها وأن تكون قادرة على االستجابة يف أي وقت من أوقات السنة

وأيَّدت اململكة املتحدة االقتراح الذي يقضي بأنه ينبغي أن تكون الدول قادرة على التعليق على التدابري                 -١٨٢
كهما إزاء هذا االقتراح ألن التدابري املؤقتة جيب اختاذها بأسرع          وأعربت مصر وهولندا عن شكو    . املؤقتة املقترحة 

 .ما ميكن

 )٧املادة (التسوية الودية 

 .أيَّدت األرجنتني وأستراليا وإكوادور واملكسيك واململكة املتحدة وهولندا إدراج نص بشأن التسوية الودية -١٨٣

وذكرت أستراليا أن النتيجة    . انوين للتسوية الودية  والحظت روسيا والصني احلاجة إىل النظر يف األثر الق         -١٨٤
 .القانونية ملثل هذه التسوية هي وقف النظر يف البالغ

أن اللجنة ستتيح ) أ: (٧واقـترح ائـتالف املـنظمات غري احلكومية إدخال أربعة تعديالت على املادة              -١٨٥
دية خاضعة الستعراض اللجنة وموافقتها؛     وأن تكون شروط التسوية الو    ) ب(مساعيها احلميدة لألطراف املعنية؛     

وأنـه جيـوز للجـنة يف أي وقت من األوقات أن تضع حداً للتسوية الودية وأن تواصل نظرها يف األساس        ) ج(
والحظت . وأن ُتعد اللجنة تقريراً يبيِّن شروط التسوية وأن ترسله إىل األطراف املعنية           ) د(املوضـوعي للبالغ؛    

واململكة املتحدة والواليات املتحدة أن استعراض اللجنة للتسوية الودية )  البوليفارية-ورية مجه(أستراليا وفرتويال 
وأيَّدت هولندا إدراج إشارة حمددة إىل صدور قرار عن اللجنة بإهناء النظر . من شأنه أن يقوض طبيعة هذه التسوية

وأقرت السنغال وفرتويال   . مبوجب العهد يف حالـة مـن احلاالت وأن التسوية الودية تراعي االلتزامات الناشئة             
وشددت السنغال على أن . بأن دور اللجنة ينبغي أن يكون عرض مساعيها احلميدة        )  البولـيفارية  -مجهوريـة   (

واقترحت جنوب أفريقيا االسترشاد يف هذه املسألة بامليثاق        . اسـتبعاد اللجنة من تنفيذ التسوية قد يثري صعوبات        
 .  والشعوباألفريقي حلقوق اإلنسان

وشددت جلنة احلقوقيني الدولية أن ما ينبغي أن ينهي النظر يف حالة من احلاالت ليس التوصل إىل اتفاق                   -١٨٦
ُتنهي اللجنة النظر يف    : " كما يلي  ٢واقترحت تايلند صيغة جديدة للفقرة      . وإمنـا االمتثال الفعلي لذلك االتفاق     

 ". اتفاق بشأن تسوية ودية بني األطرافالبالغ مبوجب هذا الربوتوكول عند التوصل إىل

 تعليقات أخرى على املشروع

 . ٢٠ و١١ و١٠اقترحت إيطاليا حذف املواد  -١٨٧
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، "التدابري"بلفظة  " اخلطوات"، اقترحت منظمة العفو الدولية االستعاضة عن لفظة         ١٢وفيما يتعلق باملادة     -١٨٨
ة هتديدات أو ختويف أو إنكار ألٍي من حقوق اإلنسان أو           ألي"بعبارة  " لسوء املعاملة أو التخويف   "وعـن عبارة    

 ".نتيجة إرساهلم بالغاً إىل اللجنة"بعبارة " نتيجة التصاهلم باللجنة"وعن عبارة " احلريات األساسية

 .  بصيغتها احلالية١٧وأيَّدت أملانيا املادة  -١٨٩

 .ول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب من الربوتوك٢٩واقترحت روسيا إضافة حكم يتماشى مع املادة  -١٩٠

واقترحـت املكسيك النظر يف إمكانية إدراج بنود تفسريية مبوجب الربوتوكول االختياري، األمر الذي               -١٩١
 .يسمح بوضع صك شامل مع مراعاة الشواغل اليت أعربت عنها الوفود
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