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  ٢٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة 

   )    تابع (  )                 من جدول األعمال ٥      البند  (                        التعليقات العامة للجنة

  ، CCPR/C/66/R.8/Rev.1 ،  CCPR/C/69/R.4 (   )      تـابع  (                  مـن العهـد     ٤                            مشروع التعليق على املادة       
  CCPR/C/70/Rev.5(   

  ) CCPR/C/66/R.8/Rev.1 (                                          من املشروع الثاين للتعليـق العـام           ١٣                     اللجنة بأن الفقرة      ّ     ذكّرت           الرئيسة  -  ١
   .                                     إىل حتديد املرحلة اليت وصل إليها النقاش     شاينني  ّ                    ظلّت معلقة ودعت السيد     قد

            ى معروضـة                              وأنه توجد اآلن وثيقة أخر      .   ١٣                                           ن اللجنة قطعت النقاش يف منتصف الفقرة              قال إ        شاينني       السيد    -  ٢
                       ً                   من مشروع التعليق مضافاً إليها فقرة        ٢                                          حتتوي التعديالت اليت اقترحها هو للفقرة         ) CCPR/C/69/R.4 (              على اللجنـة   

             من العهد     ١٤    و  ٩                                                              من املشروع الثاين تتناول موضوع األبعاد احملتملة للمادتني            ١٣             وأن الفقرة     .   ١٥                   جديدة هي الفقرة    
         وقد برز    .                              واحلق يف املراجعة القضائية     ٩                    ّ                           جز العام للقضية، تركّز الفقرة على املادة                       وبعد تقدمي املو    .             جيوز تقييدها         اليت ال 

                                             ً                                إذ كان أحد االقتراحات يقضي بتعزيز احلجة استناداً لشرط توفر سبل التظلم الفعالة    .                                خالف يف الرأي عند هذه النقطة     
                                     د مت فيما بعد، على أيـة حـال،           فق  .                                  وقال إنه ليس من مشكلة يف ذلك        .              من العهـد   ٣-  ٢                          الذي تنص عليه الـمادة     

            يف وسـط     ٩    و   ١٤                                                                                                          اإلعراب عن قدر من التأييد للفكرة القائلة بأنه ينبغي أن ال تكون هناك إشارة مباشرة إىل املادتني                  
                                                                                           ً                              الفقرة، بل ينبغي االستعانة بالقضايا واإلشارة إىل فكرة املبدأ األساسي املتعلق باحملاكمة العادلة عوضاً عـن احلـق يف                   

   ٤        ً         ، وخصوصاً الفقرة  ٩                                                      وفيما يتعلق بالعناصر اليت ال ميكن تقييدها يف املادة          .   ١٤                             دلة املنصوص عليه يف املادة               حماكمة عا 
      ّ                                                                         حيث أكّد بعض املتحدثني على أن مبادئ القانون اإلنساين تقتضي إجراء مراجعة              .                                منها، ظهر خالف واضح يف اآلراء     

                                وقد متكن منذئذ مـن الرجـوع         .                            ن مراجعة قضائية بالضرورة    ّ                                                     فّعالة لقضايا االحتجاز حىت يف زمن احلرب، وإن مل تك         
                                                                                للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات واليت أكدت على الرأي القائل                ١٩٩٤                                   التوصية اليت وضعتها اللجنة عام          إىل

ـ     ٢                            ، إذا ما اقترنت باملادة     ٤-  ٩    و  ٣-  ٩                                             بأن سبل االنتصاف املنصوص عليها يف املادتني         ّ                 ، تعّد مالزمة للعه   .         د ككـل      
                        ً                                                                              اإلعراب عن رأي مشابه متاماً يف إطار الرأي االستشاري الذي أعطته حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان             ومت

                                           إىل ذكر فكـرة املراجعـة القـضائية،          ٩                                                           وقال إنه يقترح بالتايل أن ال تتطرق اإلشارة إىل املادة             .                   ووزعه على اللجنة  
  .                                                                             وم أية حمكمة بالتحقيق يف قانونية أية عملية احتجاز حمكمة مـن احملـاكم                                                    اإلشارة بصورة عامة إىل احتمال أن تق          بل

    ".        أية حمكمة "                       ً                       ن كان يترك الباب مفتوحاً لتفسري ما تعنيه عبارة     ، وإ ٩                             مـما يقرهبا من صيغـة الـمادة

                                                                                     إنه ميكنها املوافقة على االقتراح القائل بأنه ينبغي أن تؤسـس سـبل االنتـصاف                     قالت                 السيدة إيفات   -  ٣
                                                                                                       حاالت االحتجاز على ما سبق قوله فيما مضى عن ضرورة توفري سبل التظلم يف مجيع احلاالت، حسبما تنص                     يف

                         وإنه من الصعب التعليق      .                                                                      وأنه سبق للجنة أن استخدمت ذلك النهج يف توصيتها للجنة الفرعية            .  ٣-  ٢             عليه املادة   
ّ                                                       بأي شيء آخر دون نّص فعلي وأعربت عن أملها يف تلقي نص من هذا ا                                                      لقبيل يشدد علـى احلـق يف مراجعـة                          
   .                                                   االحتجاز يف ظل مجيع الظروف واألوضاع، وحىت يف حاالت الطوارئ

                                  لكنه خيشى من استخدام اجملـاالت الـيت     .               ً                        نه يود هو أيضاً أن يرى مثل ذلك النص     إ     قال           كريتسمر       السيد    -  ٤
ّ                                       يغطيها القانون اإلنساين كمّربر لالستغناء عن املراجعة القضائية                                                ميكن القول بأنه ينبغـي أن تـضطلع                 وتساءل هل   .                         

                              حسبما أرساها القانون اإلنساين؟  .                                                                          حمكمة قانونية أو آلية مستقلة أخرى بإجراء املراجعة الضرورية لقانونية االحتجاز
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                                                                                        نه سبق القول بأنه ميكن حىت للمحاكم العسكرية أن تكون آلية مستقلة شرط أال تكون هـذه           إ     قال                السيد هينكني   - ٥
   .       كريتسمر                                                                                        من هيكل القيادة، وإذا مت اإلبقاء على هذا الشرط، فإنه مثة جمال لقبول النقطة اليت أثارها السيد           ً اآللية جزءاً 

                                                            ً            ن الرأي االستشـاري حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان مفيد جداً يف حالـة    إ     قال               السيد كالين   -  ٦
ّ                                  ق اإلنسان، واليت تعّدد طائفة من احلقـوق الـيت                                             من اتفاقية البلدان األمريكية حلقو      )  ٢ (  ٢٧        فاملادة    .   ١٤        الفقرة                    

                                               مجيع الضمانات القضائية األساسية األمهية يف محاية هذه  "                                                 ميكن تقييدها أو منح استثناءات منها، ستنتهي بعبارة    ال
                                 ً        وقال إنه يف ضوء الصيغة الواضحة جداً         .                                                           وكان قد وضع مشروع االتفاقية، بالطبع، بعد صدور العهد           ".      احلقوق
                                                                                              ية فإنه يرى بأنه سيتعني على اللجنة أن تقدم حجة أقوى لشرح كيفية توصلها إىل االستنتاج نفسه، ومع أن       لالتفاق

                  ً                                                                                   العهد ال يتضمن شرطاً من هذا النوع فما زالت اللجنة تعتقد أنه بالنظر إىل وجود اتفاقات أخرى تتناول املشكلة 
                           نه ال ميكنها القول بكل بساطة  إ    حيث   .              عاتق اللجنة                  ويقع العبء اآلن على  .                                ذاهتا فقد توصلت إىل االستنتاج نفسه

   .                                                 أن الصيغة الفعلية للعهد يف هذا الصدد ليست ذات أمهية

                                                               ً                   إىل أنه من الواضح أن اللجنة حباجة إىل وجود نص أمامها قبل املضي قدماً يف مناقـشة               أشارت           الرئيسة  -  ٧
   .  ١٣       الفقرة 

    ١٤       الفقرة 

                                                                   نوعية احلجج نفسها الوارد ذكرها يف الفقرة السابقة، مع اعتماد                   تتبع     ١٤           ن الفقرة    إ     قال         شاينني       السيد    -  ٨
  ن  إ                                  فاجلملة األوىل تقول بكل بـساطة         .                      غري قابلة للتقييد     ١٤    ّ                                                 هنج ضّيق إزاء مسألة ما إذا كانت عناصـر املادة          

         ني، أوالمها                                      وفيما عدا ذلك، فإن الفقرة تثري نقطت     .   ١٤                                 ال تبدو ضرورية مبوجب املادة         ١٣                          اخلامتة التعميمية للفقرة    
                                     ً                                                                      أن اللجوء إىل حمكمة مدنية قد يكون حمصوراً بصورة مشروعة من حيث التقييدات يف حاالت الطوارئ، لكنـه                  

                                                                                واحلجج األخرى أنه ال بد من أن جترى احملاكمة يف القضايا اجلنائية من جانب حمكمة قانونية،   ١٥              يتبني من املادة 
  .                                 بد من احترام مبدأ احملاكمة العادلة                               اك إجراء ما أمام أية حمكمة، فال                                          والنقطة اهلامة الثانية هي أنه حيثما يكون هن

   .                    ً               ً                        ومن املتفق عليه عموماً أنه ال ميكن أبداً أن جتري حماكمة غري عادلة

                                                                                              نه رغم أنه يوافق على جوهر الفقرة فيما يتعلق باحملاكمة العادلة يف القضايا اجلنائيـة،                إ     قال           كريتسمر       السيد    -  ٩
  .                                                                          ً                                  من وجوب إصدار بيان قاطع مبا معناه أن الوصول إىل احملاكم القضائية ال يبدو أمراً ذا طبيعة مطلقة                            ً  ليس متأكداً       فإنه

ّ                      إذ ميكن أن يشّجع ذلك على التقييد                                     واحملاكمـة العادلـة يف املـسائل      ١٥                                    وقد سبق للجنة أن حبثت الصلة بني املادة   .             
          ً      وأنه شخصياً ليس   .                 باحلجة واملنطق        لإلقناع               ريقة الصحيحة                             ن هذه الطريقة ليست الط     إ                                  اجلنائية؛ وقال عدد من املتحدثني      

                          وأنه يقبل املبدأ نفـسه       .   ١٥      ً                                                                                       مقتنعاً بأن املنطق الذي يستدعي إجراء حماكمات عادلة يف املسائل اجلنائية ينبع عن املادة               
                   ادلة، لكنه ال يـرى                 ً                                                                      دون أي حتفظ طبعاً، إذ ال ميكن أن جترى حماكمة جنائية ال تليب املتطلبات األساسية للمحاكمة الع   

   .                   بأي حال من األحوال  ١٥                      أن ذلك يستند إىل املادة 

ّ           قالت إهنا تفّضل نّص السيد             السيدة شانيه  -   ١٠     ّ                                     لكنها غري مرتاحة لعدم إمكانية اإلبقاء   .                 على وجه العموم     شاينني            
                توصيتها للجنة                                                           بالكامل يف أية حالة طوارئ، وأنه كمـا سبق للجنـة أن قالت يف  ١٤                         على نفاذ مجيع أحكام املادة 

       شاينني                                                                        حبد ذاهتا يف قائمة األحكام اليت ال جيوز تقييدها والنهج احلايل الذي اتبعه السيد   ١٤                         الفرعية، فإن إدراج املادة 
       ً                             أحكاماً ال ميكن تقييدها بالتناضح مع   ١٤                          فقد أصبحت بعض أحكام املادة   .             ً      ً               يشكالن تراجعاً طفيفاً عن ذلك املوقف

   .     شاينني                                                                       أن املادتني مترابطتني إىل حد بعيد وبالتايل ميكنها املوافقة على اقتراح السيد           وأهنا تعتقد  .   ١٥      املادة 
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    ١٤                                                                                 ن رأيهـا خمتلف بعض الشيء حيث إهنا ال تعترب أن املبادئ اليت حتميها املـادة                 إ      قالت                 السيدة إيفات   -   ١١
                              دون االمتثـال بالـضرورة        ١٥       لمادة                                إذ ميكن أن متتثل أي دولة ل        .                       ً     ، بل إهنما مستقلتني كلياً      ١٥                   تتوقف على املادة    

                                                                                             وعلى أية حال تعتمد املادتان على مبدأ آخر مل يتطرق إليه العهد بصورة مباشرة، أال وهو مبدأ الشرعية   .   ١٤       للمادة 
                                                غري قابلة للتقييد وتشكل قضية جوهرية، أي ذلـك     ١٤                          ّ                ومن هـذا املنطلق، أصبحت ماهّية املادة         .                وسيادة القانون 

                                                                                               ملتعلق باحلق يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة وحمايدة منشأة مبوجب القانون والــحق                                 اجلزء من املادة ا   
  .             ّ                                                                                    وترى أنه يتعّين التأكيـد على ذلك يف حالة الدعاوى اجلنائية واملدنية إبان حاالت الطـوارئ                .               افتراض الرباءة    يف

  .               مـن املـشروع     )  ب (  ١١                       يتناقض مع الفقرة         ال   ١٤                                                                    وينبغي أن حترص اللجنة على التأكد من أن ما قالته يف الفقرة             
   .                                                  على أسـاس أن كل واحـدة منهما تستنـد إىل مبدأ خمتلف  ١٥                             ترى وجوب عدم الربـط مع املادة      وهي

   .    ً                      قائالً إن الشرعية أمر أساسي  .                  موقف السيدة إيفات    أيد               السيد باغوايت  -   ١٢

                   بل باألحرى اإلسهاب   ١٥              شارة إىل املادة                       ّ             نه قد ميكن التوصل إىل حلّ بعدم حذف اإل إ    قال        شاينني      السيد   -   ١٣
      ّ                                                 وإذا اّتبعت اللجنة هذا النهج، فإن ذلك يعـين أن            .                                  مبدأ الشرعية وسيادة القانون    -                          يف وصف فحواها األساسية     

                                                             وقال إنه جيد من األسهل اإلشارة إىل سيادة القانون مبساعدة            .      ً                     أيضاً غري قابل للتقييد      ١٤    ً       ً              جزءاً أساسياً من املادة     
                                          ، بناء عليه، هو مبدأ احملاكمة العادلة         ١٤                                      وما هو غري قابل للتقييد يف املادة          .                           ، وهي غري قابلة للتقييد      ١٥           من املادة   

ّ                                                                       وهو غري مستعّد أن يستخلص، على أية حال، أن بعض الضمانات الدنيا املشار إليها يف الفقرة   .               وافتراض الرباءة            ٣   
ّ                                                   مّربر له، رغم أنه قد يكون نتيجة حلالة طوارئ، غري قابل                           وميكن أن يكون التأخري الذي ال  .                   ميكن أن ختضع للتقييد   
                                     وعليه فإنه ال ضرورة ألي بيان خاص         .     ّ                                           ككلّ إذا كان حيول دون إجراء حماكمة عادلة          ١٤                         للتقييد يف سياق املادة     

            م يف القضايا                                                                             ويف حالة االحتكام إىل القضاء يف غري القضايا اجلنائية، وفيما يتعلق باملثول أمام احملاك  .  ٣             بشأن الفقرة
ّ              ّ                      غري اجلنائية قد يكون من املشروع تقييد اللجوء إىل القضاء والعثور على طريقة أخرى لفّض الرتاعات املدنّيـة،                                                                                                

   .                                   ً ورمبا يكون ذلك من خالل قرار إداري مثالً

ّ                                               إنه يفّضل أن ال يستند النقاش الدائر حول املادة               قال               السيد كالين   -  ١٤ ـ   .              على اإلطالق    ١٥              إىل املادة      ١٤         ن  إ   ث      حي
ّ                ذلك حبّد ذاته يضعفها                                    ينبغي أن ال تغفل اللجنـة         ١٤                                                                    وفيما يتعلق بالتأخري الذي ال مربر له واجلوانب األخرى من املادة              .      

                                    ويف ظل ظروف كهذه قد تظـل هنـاك         .                                ّ           هي تلك اليت تتهدد حياة األمة برّمتها        ٤                                        حقيقة أن األوضاع اليت تتناوهلا املادة       
ّ        ي ال مّربر له              التأخري الذ  "                       إمكانية لتطبيق فكرة                                              وأنه ال يريد القول بأن مجيع الضمانات اليت     .                            ، حيث سيكون هلا معىن آخر      "     

   .                                              وأعلن تأييده للرأي الذي أعربت عنه السيدة إيفات  .            ّ                         ينبغي التقّيد هبا، حىت يف حاالت الطوارئ  ١٤                تنص عليها املادة 

             متـساوية     ١٤                  يع أحكام املادة                            حيث ال ميكن أن تكون مج       .                      على رأي السيد كالين         وافق                 السيد باغوايت   -   ١٥
         هو احلق   ١٤            فجوهر املادة   .                                     وقد ال ميكن تفادي التأخري الذي ال مربر له  .                                 األمهية عندما تتعرض حياة أمة للخطر   يف

                           غـري قابلـة للتقييـد        ١٤                             وعليه فهو يعترب أن املادة        .                   ّ                                          يف حماكمة عادلة وعلنّية أمام حمكمة حمايدة يقيمها القانون        
   .                                                            ، رغم أنه ليس من الضروري أن تنطبق مجيع أحكامها يف حاالت الطوارئ              وجهة النظر هذه    من

  .                                                         مل تكن غري ضرورية فحسب بل إهنا تضعف احلجج املقدمة            ١٥                      ن اإلشارة إىل املادة      إ     قال       عمر       السيد    -   ١٦
                        ً                 ً                             نفسها ميكن أن تشكل أساساً حلجة قوية، وخصوصاً ضـرورة مراعـاة               ١٤                                 ن هناك عناصر كافية يف املادة        إ    إذ
   .                                          جراءات القانونية الواجبة يف الدعاوى اجلنائية  اإل
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ّ                              نه يستشعر ابتعاداً طفيفاً عن احلجج اليت قّدمت يف االجتماع املاضي           إ     قال                السيد هينكني   -   ١٧           حيث برزت    .                  ً      ً              
            ال تـشكل    ٢-  ٤                                                                                                  بعض الصعوبات عندئذ فيما يتعلق بعدم استعداد اللجنة للتسليم بأن األحكام املدرجة يف املادة               

  ّ                              ّ                            وأّيد اقتراح السيدة إيفات بأن تسلّم تلك الفقرة بأنه           .                                              وها هي اللجنة تتحرك اآلن يف هذا االجتاه         .         ّ    قائمة حصرّية 
   . ٢-  ٤                  ّ                                                                        مثة مبادئ أساسية معّينة يستند إليها مبدأ عدم التقييد، رغم أهنا ليست مدرجة يف القائمة يف املادة 

                                            ي بأنه ال حاجة ألن تستخدم اللجنة احلقوق                                                    عن سرورها إزاء التوصل إىل اتفاق يف الرأ              أعربت                 السيدة شانيه   -   ١٨
                                       ومن ناحية أخرى، فهي ال تعتقـد أن          .           مبوضوعية   ١٤                                                                   غري القابلة للتقييد يف مواد أخرى بل استطاعت النظر يف املادة            

                                 ، اليت حتظـر التطبيـق بـأثر          ١٥                                إذ ينبغي التوضيح بأن املادة        .                                 ّ                 ، وهي نفسها غري قابلة للتقييد يتعّين جتاهلها         ١٥       املادة  
   .                                                     جعـي، تنطبـق على احملاكـم إضافة إىل انطباقها على القانون ر

ّ                                        ذكر مفاهيم الشرعيـة اليت يستند إليهـا العهد، واليت نّصت عليها العديد من املـواد،                     اقترح           كريتسمر       السيد    -  ١٩                                                   
    ١٥                      بادئ األساسية للمـادة         ً                                                             وانطالقاً من املقدمـة املنطقية تلك فإنه من البديهي أنه ال يتم االمتثال للم  .   ١٥             فيها املادة      مبا

   .                     يف مجيع احملاكمات اجلنائية

                                    من الرأي االستشاري الـصادر عـن       ٢٩                                             بأن الصيغة التالية، القائمة على الفقرة              اقترح                  اللورد كولفيل   -   ٢٠
ّ                ، قد تبّدد هواجس اللجنة    ١٩٨٧      يناير  /             كانون الثاين  ٣٠                                    حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف            ينبغي فهم    : "       

                                            من العهد على أهنا تنطبق يف معظمهـا،           ١٥                                                                 إلجراءات القانونية الواجبة املعمول هبا اليت تنص عليها املادة                 فكرة ا 
    ".     منه ٤                                                                                     على مجيع الضمانات القضائية املشار إليها يف العهد، حىت يف أثناء عدم التقيد الذي حتكمه املادة 

                                              بعني االعتبار االقتراحني اللـذين قـدمهما                                                 نه ينبغي إعادة صياغة الفقرة كي تأخذ       إ     قال         شاينني       السيد    -   ٢١
   .                واللورد كولفيل       كريتسمر       السيد

  CCPR/C/69/R.4        الوثيقة 

                                                            اليت حتتوي على عدد من التعديالت ملشروع التعليق العام          CCPR/C/69/R.4         الوثيقة       قدم         شاينني       السيد    -   ٢٢
                                        تقرر وضع مشروع تعليق عام شـامل                                                                                 الثاين الذي وضع يف ضوء املناقشات التمهيدية اليت أجرهتا اللجنة، عندما          

   ٣-  ٢       إىل    ١-  ٢                          وكان القصد من الفقرات       .                                                     ال يقتصر على موضوع احلقوق غري القابلة للتقييد         ٤             خبصوص املادة 
   .                 من املشروع الثاين ٢     ّ            أن حتلّ حمل الفقرة     هو

   ١-  ٢       الفقرة 

ـ                     اقترحت                 السيدة شانيه   -   ٢٣            ن مـصطلح    إ   ث                                                                    مواءمة نص اجلملة الثانية مع مـا يقابلـها يف العهـد، حي
                            ً     نظام السلطات الشرعية دستورياً     "                 ً                وأبدت شكوكها أيضاً حول عبارة        .                        تقييدي أكثر من الالزم     "        الطوارئ      حالة "

   .                                                                    ً يف اجلملة الرابعة، فالسلطات يف حاالت الطوارئ ليست بالضرورة شرعية دستورياً  "               يف حاالت الطوارئ

   .            املالحظة األخرية    أيد                اللورد كولفيل  -   ٢٤
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                                                                                     نه يتعني القول يف مستهل الفقرة أنه ينبغي تلبية شرطني أساسـيني اثـنني بغيـة                 إ     قال     سمر    كريت       السيد  -   ٢٥
                                                                               الوضع الرمسي إلعالن الدولة حالة الطوارئ، والشرط املوضوعي املتمثل حبالة تتهدد حيـاة     :  ٤                  االستشهاد باملادة   

                                   ح الدولة الطرف مهلة أطول بكثري                                      بصيغتها احلالية على أهنا متن      ١-  ٢                       نه ميكن تفسري الفقرة      إ     حيث    .             األمة بأسرها 
                     فمن املنطقي أن يتناول   .  ٣-  ٢   و ٢-  ٢                                                            هو مسموح به بالفعل، واقترح باإلضافة إىل ذلك عكس ترتيب الفقرتني     مما

                                                                                                                        املرء موضوع ما إذا كانت حالة الطوارئ قائمة بالفعل وأن هلا ما يربرها، ويتناول عندئذ يف الفقرة اليت تليهـا،                    
   ٣-  ٢ و   ١-  ٢                                                              فاملسألة الرئيسية الواجب تسليط الضوء عليها يف الفقـرتني            .                   تترتب على ذلك                        اآلثار القانونية اليت  

   .                                              ّ    إساءة استعمال حالة الطوارئ من قبل دول أطراف معّينة    هي

                                    علـى النحـو الـذي اقترحـه          ١-  ٢                                                   هنا ترى أن اللجنة ترغب يف توسيع نطاق الفقرة           إ      قالت         الرئيسة  -   ٢٦
   . ٣-  ٢   و ٢-  ٢                      وعكس ترتيب الفقرتني       كريتسمر       السيد

   .            وقد تقرر ذلك  -   ٢٧

                                                                                  ن هناك على ما يبدو قدر من االلتباس بني مسأليت توقيت جلوء أية دولة طـرف                 إ     قال           كريتسمر       السيد    -   ٢٨
                      ورغم أنه يعـرف أن       .                                               ونوع التدابري اليت تتطلبها مقتضيات الوضع       ١-  ٤                                  إعالن حالة الطوارئ مبوجب املادة          إىل

   .     ً                                               وثيقاً، فمن األكيد أنه ينبغي التمييز بينهما بطريقة ما                               ً  املسألتني ترتبطان ببعضهما ارتباطاً 

                           نه قد حتدث بالفعل كوارث      إ     حيث    :  ٣-  ٢                                            عن قلقها إزاء اجلملة الثالثة يف الفقرة               أعربت                 السيدة إيفات   -   ٢٩
ّ                          طبيعية يف منطقة ما يف أية دولة طرف تّربر خطورهتا اللجوء إىل تقييد احلقوق اليت يكرسها العهد إىل حّد مـا                                                                          ّ                                    .  

   .                    فضفاضة أكثر من الالزم  "          ً                      تشكل خطراً على حياة األمة برمتها "                         ساءلت عما إذا كانت عبارة   وت

    فهل    ".                  لألحداث األقاليمية  "                              ملة نفسها عن املعىن الدقيق                             يف معرض اإلشارة إىل اجل           تساءل             السيد كالين   -   ٣٠
        ً                       شكل خطراً على حيـاة األمـة              ً                                            ً         ً                       ميكن مثالً اعتبار انفصال منطقة ما عن أية دولة طرف حدثاً أقاليمياً ميكن أن ي              

                                         ّ                                                                        برمتها، أم أن ذلك ال يرقى إىل هذا املستوى إالّ يف حالة نشوب نزاع مسلح، كما توحي به اجلملة الـسادسة؟                     
                                           والتمس املزيد من اإليـضاحات عـن نـوع           .            ً                                                    وتساءل أيضاً عن اإلشارة إىل اتفاقيات جنيف يف اجلملة السابقة         

   .                          ألمة برمتها على وجه التحديد                    ً              األوضاع اليت تعترب خطراً يتهدد حياة ا

                                        ملة الثالثة على أهنا تستبعد إمكانية       ج                                                نه ال يفهم كيف ميكن تفسري الصيغـة احلالية لل         إ     قال         شاينني       السيد    -   ٣١
                ن هذه العبـارة   إ     وقال   .                                       ً                                   يف حالة األحداث األقاليمية اليت تشكل خطراً يتهدد حياة األمة برمتها            ٤                  االستشهاد باملادة   
                                     من العهد أيـة إشـارة حمـددة          ٤                    وال توجد يف املادة       .                      ً                     ها بطريقة أكثر توكيداً إذا اقتضى األمر                       ميكن إعادة صياغت  

                           ويف املشروع الثاين للتعليق      .                                                                                الرتاعات املسلحة، رغم أهنا تفهم على أهنا األساس الرئيسي إلعالن حالة الطوارئ               إىل
                                                  بأن تسبغ العديد من أنواع الطـوارئ الـصبغة                   هواجس    ٢                                                          العام أثار عدم اإلشارة إىل الرتاعات املسلحة يف الفقرة          

            ً                                      اجلديدة عمداً إىل اتفاقيات جنيف لتبيان قلق اللجنة  ٣-  ٢                    ومتت اإلشارة يف الفقرة   .                              الشرعية على تقييد أحكام العهد
                                                                                بني الرتاعات املسلحة وما يشكل حاالت الطوارئ ينبغي عدم إساءة استعماهلا مـن قبـل         "                 املنطقة الرمادية  "        من أن   
ّ                                                                               فهي تضّيق الفجوة بصورة فّعالة بني التطبيق التام ألحكام العهد وبني الرتاعات املسلحة اليت بـدأ                  .       األطراف       الدول                    ّ      

  .                                                                                      ورغم أن الفقرة تتناول مسألتني خمتلفتني، فإنه ال يعتقد بأنه ميكن الفصل بينـهما               .                              بسببها تنفيذ اتفاقيات جنيف   
   ٣-  ٢              ويف الفقـرة      .                                     حد ميكن ذلك يف ظل الظروف املختلفة                                                           فاملسألة هي نوع احلقوق اليت ميكن تقييدها وإىل أي          

   .                                                                                تضييق نطاق األوضاع غري الرتاعات املسلحة اليت ميكن فيها تضييق نطاق احلقوق إىل أقصى حد ممكن   مت
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                                                  الوارد يف اجلملة السادسة قـد يعـين العـدوان            "             الرتاع املسلح  "                     نه يعتقد أن تعبري      إ     قال         هينكني       السيد    -   ٣٢
                        بيد أن الصيغة احلالية      .                                                   بشأن ضرورة تضييق نطاق التقييدات املسموح هبا            شاينني                تفق مع السيد           وأنه ي   .       اخلارجي

                                                   وقال إنه قلق بعض الشيء إزاء موضوع الرتاعـات           .                                                           جتعل الفقرة ختلط بني عدد من القضايا وتفتقر إىل الوضوح         
                                 يفضي إىل قضايا أخرى يـصعب                                                                          وينبغي مناقشة مسألة االنفصال اليت أثارها السيد كالين، وأن ذلك           .         الداخلية

                   ً                                                     وينبغي التمييز أيضاً بني التهديدات اإلقليمية لألمة برمتها النامجة عن األنشطة   .                                تناوهلا، من مثل الرتاعات الداخلية
   .                                         العسكرية وتلك اليت تسببها الكوارث الطبيعية

ـ  إ                                              نه ال يرى من املناسب حبث قضية االنفصال، حيث        إ     قال         شاينني       السيد    -   ٣٣        ً       ً        رب طموحـاً سياسـياً،           هنا تعت
   .                                                                  تشكل حالة طوارئ يف حالة نشوب نزاع مسلح، وهو ما تغطيه الفقرة السابقة    وال

   .           تلك املالحظات ّ    أّيد         يالدين      السيد   -   ٣٤

                                    حول االنفصال، فإنه يؤكد علـى            شاينني                                              إنه يف حني يقبل النقطة اليت أثارها السيد              قال         هينكني       السيد    -   ٣٥
   .                                                                  الكوارث الطبيعية، اليت قد تستلزم إعالن حالة الطوارئ يف منطقة بعينها                            أمهية التعامل على حنو مستقل مع

                                                                          إهنا ال ترى كيف ميكن تغطية الكوارث الطبيعية من خالل القيود اليت يفرضها القانون      قالت               السيدة إيفات  -   ٣٦
ّ     برّمتها "                 ّ                             واقترحت، مبثابة حلّ هلذا اإلشكال حذف عبارة          .             من العهد   ٢ ١             مبوجب املادة             ً   تشكل خطراً   "      بارة           ؛ وأن ع   "  

           ً                                                                                  وينبغي أيضاً التوضيح بأنه رغم ما ميكن أن تسفر عنه أحداث من قبيل الكوارث الطبيعية                 .      كافية  "                على حياة األمة  
   .                                                                             ّ       من إعالن حالة الطوارئ، فينبغي أن تقتصر الصالحيات يف حاالت الطوارئ على املنطقة املعنّية فقط

ّ     برّمتها "                              اقتراح السيدة إيفات حبذف عبارة  ّ     أّيد                 السيد باغوايت   -   ٣٧             بالفصل بني      هينكني                 وكذلك فكرة السيد   "   
                                           جيب أن يقتصر على العدوان اخلارجي، ولكن         "             الرتاع املسلح  "                      وأنه يرى أن مصطلح       .                          خمتلف القضايا قيد البحث   

   .         ً                                 يتعني أيضاً فهمه على أنه يشمل الرتاع الداخلي

  .                                             ً                   خمتلف القضايا الذي يتم تناوهلا يف الفقرة توخياً للمزيد من الوضوح             فكرة الفصل بني ّ    أّيد         يالدين      السيد   -   ٣٨
ّ                                                              بشأن احلاجة إىل احلّد من عدد األحداث غري الرتاع املسلح اليت ميكن االستشهاد                   شاينني                            وقال إنه يتفق مع السيد                        

                وف على اإلطالق أن                                                        وبغض النظر عن خطورة كوارث طبيعية معينة، فإنه من غري املأل  .                 من العهد بشأهنا ٤       باملادة 
   .                                   تتطلب تقييـد احلقوق اليت يكرسها العهد

   .             هذه التعليقات ّ    أّيد              السيد زاخيا  -   ٣٩

                  ، أال وهو ضرورة     ٤                                                                     ن الفقرة ذات الصلة تتطرق إىل افتراض أساسي تستند إليه املادة             إ     قال               السيد أندو   -   ٤٠
ّ                           احلّد من حقوق معّينة من قبيل حرية التنقل وحرية التجّمع، بيد أنه مث                                               ّ            ّ                                               ة مواد يف العهد تتناول بالفعل تلك احلقوق          

                             وأنه حسب علمه ينبغـي أن        .                       ً                                                          بعينها اليت تتضمن شروطاً تقييدية من شأهنا أن تغطي معظم األوضاع قيد البحث            
   ّ                          ً                                                         إالّ على األوضاع اليت تشكل هتديداً حلياة األمة، لكنه ال بد أن توضح اللجنة ما يعنيه ذلك على  ٤            تنطبق املادة    ال

                                      ً                                                            وقد تنطوي اإلشارة إىل اتفاقيات جنيف ضمناً على تطبيق القانون اإلنساين الدويل يف املسائل غـري                  .           وجه الدقة 
   .           ّ  إىل ذلك احلّد ٤     ّ                                             وسيتعّين أن تناقش اللجنة إمكانية توسيع نطاق املادة   .        الدولية
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                      ناسبية ميكن استخدامها                                                                         ن الشروط التقييدية يف املواد ذات الصلة يف العهد وتطبيق مبدأ الت            أ      اعترب               السيد كالين   -   ٤١
ّ                  ورّحب جبهود السيد      .                                       للتعامل مع أنواع األوضاع قيد البحث            إىل   ٤                                               الرامية إىل تضييق نطاق االستشهاد باملادة             شاينني  

     بـل    .                                                                                   ومل يكن قصده عند إثارة مسألة االنفصال اإلحياء بأنه ينبغي تناوهلا كمسألة منفصلة يف الفقرة  .               أقصى قدر ممكن  
       ّ     فإذا أكّدت    .                                                                                  دافع الفضول فقط كيف سيكون رد فعل اللجنة عند مواجهة وضع من هذا القبيل                                   كان يريد أن يعرف ب    

              ّ                       ً       ً              حلياة األمة برّمتها، فهل يعترب ذلك أساساً مـشروعاً                                                              ً          أية دولة طرف أن إعالن إحدى مناطقها استقالهلا يشكل هتديداً         
                                       ة؟ وهذه مسألة حساسة، لكنها وثيقة الصلة                                               ، أم سيكون العامل احلاسم هو مشاركة القوات املسلح ٤                لالستشهاد باملادة 

                        فقد كان من شأن اللجنـة    .                                                                     ومن الطبيعي أن ال يتيسر تناول كل هذه املسائل من خالل تعليق عام واحد      .           ً  باألمر أيضاً 
                                                                                                              فيما مضى أن تقتصر يف تعليقاهتا العامة على املسائل اليت تثريها البالغات أو فيما يتعلق بتقـارير الـدول األطـراف،       

   .                                                                  انطباعه هنا أن اللجنة قد ذهبت إىل مرحلة أبعد من ذلك يف تعليقها العام     وأن

                                       يف األصل ال تناول مشكلة االنفـصال         ٤                                          نه حسب رأيه، مل يكن القصد من املادة          إ     قال                السيد هينكني   -   ٤٢
          يف العهد                                                                                               مشكلة الكوارث الطبيعيـة، وأنه يتعني النظر يف هذه األوضاع من خالل الشروط التقييدية الواردة             وال

   .    ً                               عوضاً عن املواد املتعلقة بالتقييد فيه

                 وب الطوارئ األخرى  ر                                                 إىل أنه مثة جمازفة يف الفصل بني الكوارث الطبيعية وبني ض      أشارت               السيدة إيفات  -   ٤٣
ّ                              وأهنا تفّضل يف اجلملة الثالثة من الفقرة   .     ً                                       نظراً إىل ضرورة تطبيق ذات املعايري على كليهما                   حـذف عبـارة    ٣-  ٢       

ّ     برّمتها "                                                  وأنه من األفضل ترك مـسألة تفـسري العبـارة            .                  يف اجلملة الرابعة    "      نادرة "           قبل كلمة     "    ً جداً "         ، وحذف    "  
   .      مفتوحة  "              هتدد حياة األمة     اليت "

  .              ً                                                                      نه ليس متأكداً من أن اجلمل الثالثة والرابعة واخلامسة يف تلك الفقرة ضـرورية              إ     قال           كريتسمر       السيد    -   ٤٤
                                                              أن ختوض اللجنة يف تفاصيل من هذا الطراز فيما يتعلق باألوضاع اليت                                  تساءل السيد كالين عما إذا كان يتعني     فقد

                               ً                                                  هنا مل تضطر على اإلطالق للنظر فعلياً يف أي وضع من هذه األوضاع سواء كان ذلك يف تقرير أية  إ            قد تنشأ حيث 
ّ            إىل حّد مـا،                                                                           ومبا أن فكرة حاالت الطوارئ اليت تتهدد حياة األمة فكرة ضيقة األفق             .                         دولة طرف أو يف بالغاهتا          

                                                        ّ                                      اضطرت اللجنة إىل الطلب بأن تزودها الدولة الطرف مبعلومات متكّنها من التحقق من أن الوضع كان بالفعل      فقد
ّ                         من النوع الذي يّربر فرض حالة الطوارئ أم ال    .                                    وليس بوسعها أن تفعل أكثر من ذلك بكثري  .                

                                          تعريف حالة الطوارئ اليت هتدد حيـاة                    هي كيفية   ٣-  ٢                                ن الصعوبة اليت تكتنف الفقرة       إ     قال       عمر       السيد    -   ٤٥
                                                               ومن األفضل تقدمي بعض األمثلة، حيث أن القائمة ال ميكـن أن              .                                     ً     ً        األمة، بالنظر إىل أن املفهوم ليس مناسباً كلياً       

   .                 تكون شاملة وكاملة

ّ                 ً     على أنه ما من معايري مطلقة للبّت فيما يشكل هتديداً حل       وافق                 السيد باغوايت   -   ٤٦   ل            حيث يتوقف ك  :        اة األمة ي                             
   .                                    ً وهو يرى أنه ينبغي أن يظل املفهوم مرناً  .                           شيء على الوضع يف البلد املعين

  .           بطرق خمتلفة  "      طوارئ "                                                    نه يساوره القلق من أن خمتلف أعضاء اللجنة يفسرون كلمة  إ    قال        هينكني      السيد   -   ٤٧
ـ                 ٤        فاملادة              ة سـلطات                                                                                               يف رأيه ترمي إىل التعامل مع الطوارئ الوطنية وليس فقط األوضاع اليت تتطلـب ممارس
                                            وينبغي أن يوضح مشروع التعليق بأنه ميكن تناول    ".          حياة األمة "                                 وأنه يفضل تضييق نطاق تعريف عبارة   .        الطوارئ

   .                                                                                               أنواع أخرى من اخلروج عن األوضاع الطبيعية، حيثما تدعو الضرورة، مبقتضى األحكام العادية املتصلة بالقيود
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                     ً                     ً                لتعليق بعني االعتبار كالً من الدول املتقدمة جداً والدول                                     نه يتعني أن يأخذ مشروع ا      إ     قال                السيد زاخيا   -   ٤٨
                                                                                     وكل ما بوسع اللجنة أن تفعله هو إضفاء املرونة على النص بالقدر الذي جيعلـه                 .                               اليت ما زالت يف طور التنمية     

   .                            يغطي خمتلف األوضاع اليت قد تنشأ
   .                     بعة واخلامسة من الفقرة                              اقترح حذف اجلمل الثالثة والرا       كريتسمر        ن السيد  إ        استذكرت          الرئيسة  -   ٤٩
                                                   وأن نقطة االنطالق يف فهم ما يقتـضي بالـضرورة            .                                نه ميكن أن يؤيد هذا االقتراح      إ     قال      نني  اي        السيد ش   -   ٥٠

  .                                                                                                            إدراج شرط التقييد يف العهد هي أن حالة الطوارئ كانت احلرب أو الرتاع املـسلح وحـدمها دون سـوامها                   
                                                               دال اجلمل احملذوفة ببساطة جبملة واحدة مبعىن أن اللجنة ستطلب                             ، فإنه سيتم استب          كريتسمر               القتراح السيد          ً ووفقاً

   .                                  مربرات ألي استعمال آخر لفكرة الطوارئ

                                                                                                              وأعرب عن تقديره للنقطة اليت أثارها املتحدثون قبله بأنه مثة عدد من األوضاع اليت ميكن اعتبارها حـاالت                    -   ٥١
                                                   إذا كانت هذه احلاالت تسبغ الشرعية على تقييـد أحكام                                  لكن ما يثري اهتمام اللجنة هو ما     :                         طوارئ تتهدد حياة األمة   

                                                                                                               والواقع أنه ال ينبغي أن يكون التعليق العام شديد املرونة، ألن ذلك يفتح األبواب أمام تطبيقات خمتلفـة                    .             العهد أم ال  
          ح اختـاذ                                                                                وتوجد يف العديد من البلدان تشريعات متكينية لتغطية حاالت الطوارئ، تتـي             .                          للعهد يف ظل ظروف خمتلفة    

                               ويف حـني أن إعـادة توزيـع          .                                                                                       إجراءات من جانب السلطة التنفيذية من شأهنا أن تتطلب عادة موافقة الربملان عليها            
                                                                                                                       االختصاصات هذه يف أوقات الطوارئ يتسم باملشروعية التامة، إال أنه يتعني التمييز بينه وبني فكرة اللجنة عن حاالت                  

ّ             عاً تصبح فيه احلقوق الفردية مبوجب العهد معّرضة للتقييد              ، واليت تشكل وض ٤                   الطوارئ مبوجب املادة                                       ً  .   
   .       كريتسمر                ً               أنه يؤيد هو أيضاً اقتراح السيد     قال      عمر      السيد   -   ٥٢
   .             بعد تعديلها ٣-  ٢         الفقرة   ُ     اعُتمدت  -   ٥٣

   ٢-  ٢       الفقرة 
     عن            ، واالستعاضة "    ّ   أساسّية "                   يف اجلملة األوىل بكلمة   "      املزيد "                 االستعاضة عن كلمة       اقترح          كريتسمر      السيد   -   ٥٤

                                                       وينبغي إعادة صياغة اجلملة األخرية للفصل بني النقطتني           ".      حمدودة "           بعد كلمة     "       ّ  إىل احلدّ  "       بكلمة    "        إىل تلك  "       عبارة  
   .                      املختلفتني الواردتني فيها

   .                    يف هناية اجلملة الثانية  "             حالة الطوارئ "      بكلمة   "      مفهوم "                 االستعاضة عن كلمة       اقترح             السيد كالين  -   ٥٥

    ".                القيود املسموح هبا "       بعبارة   "                 القيود االعتيادية "                 الستعاضة عن عبارة  ا       اقترحت               السيدة إيفات  -   ٥٦
   .                على هذه التعديالت     وافق        شاينني      السيد   -   ٥٧
   .             بعد تعديلها ٢-  ٢       الفقرة     ُ     اعُتمدت  -   ٥٨

   ٤                                                        اجلملة اجلديدة واحلاشية املصاحبة هلا اليت ستضاف إىل هناية املادة 
                                                       استجابة لرغبة اللجنة يف إدراج املزيد مـن اإلشـارات إىل                           نه يقترح اجلملة اجلديدة    إ     قال         شاينني       السيد    -   ٥٩

                                                                                                          ممارسات اللجنة فيما خيص تقدمي التقاريـر حيث توضـح هذه اجلملة بأن اللجنـة كانت قد تناولـت مسألة                
   .                                       احلقـوق غري القابلة للتقييد يف عدة مناسبات
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   .     اجلملة    ُ     اعُتمدت  -   ٦٠

            من العهد ٣-  ٤                              فقرتان جديدتان تتعلقان باملادة 

   ١-   ١٥       الفقرة 

   . ١-   ١٥       الفقرة     ُ     اعُتمدت  -   ٦١

   ٢-   ١٥       الفقرة 

                              بعد، فإنه ينبغي تعديل اجلملة  ٤               ّ               ً     ً      ً            إىل أنه إذا مل تعّين اللجنة مقرراً خاصاً معنياً باملادة      أشار                اللورد كولفيل  -   ٦٢
       ...".                  تقترح اللجنة تعيني        : "...                      األخرية على النحو التايل

   .                                             التطرق، يف اجلملة الثانية، إىل ذكر طلب تقرير خاص            ً      نه ليس واضحاً سبب  إ    قال        شاينني      السيد   -   ٦٣

                                                تنشأ عن القلق إزاء عدم اختاذ اللجنة حىت          ٢-   ١٥                                      أن االقتراحات اليت طرحها يف الفقرة             أوضح         شاينني       السيد    -   ٦٤
ّ      ً      ً                                            وأن حالة الطوارئ تعّد مثاالً أولياً عن مناسبة ينبغي أن يطلب فيها تقدمي تقرير   .                         اآلن إجراءات كافية بصددها    .   خاص                   

                              وإعطاء املزيد من التفاصـيل       .  ١-   ١٥                                           نه من األصح وضع اجلملة األوىل يف الفقرة          إ      قالت                 السيدة شانيه   -   ٦٥
                                                 أما بالنسبة للجملة األخرية فهي ليست على يقني          .                                                          اجلملة الثانية عن الظروف اليت تستدعي تقدمي تقرير خاص           يف

   .                               رسة اللجنة يف تعيني مقرر خاص أم ال                                                 مما إذا كان من املناسب التطرق يف تعليق عام إىل ذكر مما

   .         ذلك الرأي ّ    أّيد          كريتسمر      السيد   -   ٦٦

                                   إن عدم اإلبالغ ال مينع اللجنة من          : "                                                  بأن تكون صيغة اجلملة الثالثة على الشكل التايل              اقترح                السيد بوكار   -   ٦٧
   .                   تشرح الغرض من اإلبالغ                              وأن تضاف مجلة يف الفقرة السابقة    ".                                             رصد مقبولية التقييد يف حاالت الطوارئ غري املعلنة

                                                                                إنه ينبغي التأكيد على أن تغطي الدول األطراف اليت مارست سلطات الطـوارئ                   قالت                 السيدة إيفات   -   ٦٨
      ومـن    .                                                                                                      أعلنت حالة الطوارئ مجيع التدابري املتخذة يف هذا املضمار يف تقاريرها الالحقة املقدمة إىل اللجنـة                   أو

   .                                               ّ    اليت تسمح هلا أن تطلب تقدمي تقرير خاص يف ظل ظروف معّينة           ً                          املناسب أيضاً تذكري الدول بسلطة اللجنة 

                                                                                    تعليق السيد بوكار بشأن احلاجة الستخدام عبارات أشد صرامة يف اجلملة األوىل فيما              ّ     أّيد              السيد الاله   -   ٦٩
    .                                            ّ       يتعلق بالدول اليت مل تعلن حالة الطوارئ أو تبلّغ عنها

ّ                 وهناك ما يّربر إىل حّد ما تعيني مقرر   -   ٧٠        ّ                          كي يدرس األوضاع اليت ال يتم    ")            مقررين خاصني "        ّ    جنة ال تعّين    الل (          
             ً              وال توجد حالياً أية آلية       .                            ق أحكام طوارئ دون إعالهنا     ي                                                          فيها اإلبالغ عن حالة الطوارئ أو اليت يتم يف ظلها تطب          
       املناسب                                             بيد أنه من الواضح أن أي تعليق عام ليس اإلطار   .                                               تتيح للجنة أن تطلب تقدمي تقرير خاص عن التقييدات

    ".         طرق العمل "                                 ورمبا أمكن حبث هذا املوضوع حتت عنوان   .                             إلعالن مثل هذه املبادرات اجلديدة
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   ٢-   ١٥                                                                                إىل ظهور توافق يف اآلراء بشأن الرغبة يف حذف مجيع اجلمل الواردة يف الفقرة                      أشارت           الرئيسة  -   ٧١
   . ١-   ١٥                                                     ما عدا اجلملة األوىل، اليت سيتم تدعيمها ونقلها إىل الفقرة 

ّ    شّدد              السيد هينكني  -   ٧٢   "      ككل ٤                باالمتثال للمادة  "                                                   على أنه ال جيوز حذف العبارة اليت تتعلق باهتمام اللجنة  
   .                                                     واقترح أن يتم إدراجها يف مكان آخر كجملة مستقلة حبد ذاهتا

  .               ً      ً                               ً                                  نه سيضع مشروعاً جديداً يف ضوء االقتراحات املقدمة، وخصوصاً اقتراح الـسيد بوكـار              إ     قال         شاينني       السيد    -  ٧٣
ّ                                            ارتأى بأن تعود اللجنة إىل السؤال املتعلق مبا إذا كان ينبغي أن تدّعم إجراءاهتا اخلاصة باعتماد التعليق العام أم ال و                                                              .   

                     اإلشادة بالسيد بوكار
                   ً      ً                                                        إن اللجنة تأسف أسفاً شديداً القتراب موعد مغادرة السيد بوكار، الذي مت تعيينه يف هيئة      قالت          الرئيسة  -   ٧٤

                                                    ً     ً                                      ة الدولية املعنية بيوغوسالفيا السابقة، فقد أسهم إسهاماً هائالً يف عمل اللجنة، ال من خالل                                  قضاة احملكمة اجلنائي  
                                        وهي تتمىن لـه التوفيــق يف منـصبه           .                                    أهليته واستعداده للعمل اجلماعي       خالل                             معرفته وخربته فحسب بل من      

   .                                                    اجلديـد الذي سيتنـاول فيه قضايـا يف غاية اخلطورة واألمهية

                                                       ً                        عن شكره للسيد بوكار ملسامهته البارزة يف عمل اللجنة، وخصوصاً خالل الـسنتني                  أعرب      اله ال       السيد    -   ٧٥
                                      فقد كان ميتلك قدرة عظيمة على وقف         .                      ً                 ً     ً                              اللتني كان فيهما رئيساً هلا حيث أظهر قدراً كبرياً من االمتياز واملهارة           

  .           ً                 قل انفتاحاً يف تفـسريها لـه                                                                                      عمل اللجنة على الفور لرياوح مكانه عندما كانت تتجاوز حدود العهد أو تبدو أ             
   .                                                                      ال شك فيه أن ما يتمتع به من مهارات وخربات سيكون بالغ األمهية يف منصبه اجلديد     ومما

    ُ      ّ                                                                هنا أُعجبت أّيما إعجاب عند انضمامها إىل عضوية اللجنة مبا يتسم به السيد بوكار  إ     قالت               السيدة شانيه  -   ٧٦
                                     حيث ينتقل من القانون اخلاص إىل القانون   .               ن فروع القانون                                            من حيوية فكرية مما ساعده على اإلحاطة بكل فرع م

                وكان قد شـغل      .                                                                                               الدويل العام، ومنه إىل قانون حقوق اإلنسان واآلن إىل القانون اجلنائي الدويل مبنتهى السهولة             
  م                                                                                                                 منصب رئيس اللجنة خالل فترة انتقالية صعبة، فأدار كفة عملها بكل مهارة حنو توافق اآلراء وظل على الدوا                 

   .                                                        وكانت نتيجة ذلك أن ارتفع مقام اللجنة وهيبتها يف ظل قوامته  .      ً      ً                        هادئاً متزناً يف ظل أشد الظروف صعوبة

                                                                                      ن السيد بوكار قد أثرى عمل اللجنة وبعث فيه احليوية مبا يتوفر له من معـارف                 إ      قالت                 السيدة إيفات   -   ٧٧
ّ          األحيان دون حدوث استجابات متسّرعة                                                                    جمال التشريع واحلكمة اليت تتسم هبا نصائحه واليت حالت يف بعض             يف                               .  

                            وهي على ثقـة بـأن دوره        .                يف مجيع األوقـات                                                              وأهنا معجبة بصورة خاصة بدفاعه الشديد عن حقوق األفراد        
   .                                                    اجلديـد لن يكون أقل مدعاة للرضا من عمله كعضو يف اللجنة

ّ                            ّ           نه يكّن أعمق مشاعر التقدير ملا يتحلّى ب        إ     قال              يريغوين -        سوالري         السيد    -   ٧٨                              ه السيد بوكار من ميـزات           
                                                                                                 فقد أثرى كل نقاش جرى مبعرفته القانونية الواسعة النطاق واتساع أفق بصريته يف ميدان حقوق                 .              فكرية وخلقية 

ّ                         اإلنسان، وأنه مدين للسيد بوكار شخصياً ملا قّدمه من مساعدة                                                       لعضو جديد يفتقر إىل اخلربة خالل أيامه             دؤوبة                                   ً     
                                                                                 غم من أن اللجنة ستفقده مبرارة فإن ما يواسيها أنه سيواصل خدمـة فكـرة                        وعلى الر   .                      األوىل كعضو يف اللجنة   

   .                                         حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف منصبه اجلديد
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ّ                                 عاماً ويكّن له كل احتـرام وتقـدير           ١٤                                                       إنه عمل مع السيد بوكار يف إطار اللجنة على مدى                قال       ندو أ       السيد    -  ٧٩     ً     
ّ                                كرجل متسامح يرّحب بالنقاش يف كل األمور، ور                                                                           جل مبادئ تستند نصائحه إىل استقامة شخصيته وتفكريه ورجل يتمتع                        

                 ُ                                                                                                       بروح الدعابة والظُرف، ويسهل التعرف عليه والتحدث معه جلاذبيته الشديدة، وأنه خلف السيد بوكار يف رئاسة اللجنة                 
                كـار سيـساهم                                       وأنه على يقني من أن الـسيد بو         .                            ً                                     والتمس نصيحته اليت كانت دوماً يف حملها، عند مواجهة الصعوبات         

   .                                                                                                مساهـمة ال تقل قيمة وأمهية يف القانون اجلنائي الدويل يف منصبه اجلديد كما دأب على ذلك إبان عمله يف اللجنة

                            ه جلأ إىل الـسيد بوكـار         إن                       من بني أعضاء اللجنة       "             اجليل الناشئ  "                   بصفته أحد أفراد         قال          يالدين       السيد    -   ٨٠
                                        وقد احتفظ على الدوام مببـدأ فكـري          .                      وأفضل دليل ومرشد                                                   اللتماس مساعدته عندما بدأ عمله ووجد أنه خري       

   .                                                        ً                               وخلقي رفيع املستوى يف عمله نيابة عن اللجنة وما من ريب أبداً بأنه سيواصل ذلك يف منصبه اجلديد

ّ                             إنه سيفتقد السيد بوكار كثرياً، الذي يغادر اللجنة لتبّوأ عمل أكثر أمهية                قال                 السيد باغوايت   -   ٨١          فهو رجل    .                            ً                       
                                                     ً                                  در كبري من احلكمة وبني املوقف العملي، وكان أسلوبه موضوعياً على الدوام كما كان يسهل التواصل         جيمع بني ق

ّ                          معه ويعّد ذهابه خسارة فادحة للجنة        .   

    حيث   .                                                                                    إنه يتذكر احلرارة اليت اتسم هبا الترحيب بالسيد بوكار عند انضمامه إىل اللجنة                 قال       عمر       السيد    -   ٨٢
   .                                                    واللجنة تأسف ملغادرته وتتمىن له كل جناح يف وظيفته اجلديدة  .           والنصيحة         ً                   كان مصدراً ال ينضب حلسن املشورة

                                                                       إن إتقان السيد بوكار املدهش لعدة لغات خمتلفة جعله يشعر بشيء من احلرج إزاء     قال          كريتسمر      السيد   -   ٨٣
           غ الصرب لريى                                                ً            وأنه عند اإلعراب عن أي رأي أمام اللجنة، كان دوماً ينتظر بفار  .                           أوجه قصوره هو يف هذا املضمار

                                                      ألنه كلما فعل ذلك، اضطر يف أغلب األحيان إىل االعتراف بـأن    .                                             إذا كان السيد بوكار سيجد ثغرات فيه أم ال     
   .                                     وسوف تفتقده اللجنة كلها إىل أبعد احلدود  .               ً رأيه كان خاطئاً

        ا كانت     نـه إ     حيث    :                                                             إنه لطاملا أعجب مبقاربـة السيد بوكار للمشكالت القانونيـة            قال               السيد كالين   -   ٨٤
     وأنه   .                         ً             ً                                             وكان ال يتجاوز احلدود أبداً بل جتده مصمماً على الدوام على محاية حقوق اإلنسان               .                     مقاربة حذرة وثاقبة  

                                         وستكون مسامهته يف عمل اللجنة كمـا يف          .              ً                                                      كان يشعر دوماً باألمان عندما تالقت آراؤه مع آراء السيد بوكار          
   .                            املاضي مصدر إهلام هلا يف املستقبل

ّ   انضّم        فسكي  شي و         السيد فري   -   ٨٥ ّ                                                             إىل قائمة املنّوهني بسجايا السيد بوكار الشخصية، وحكمته وإسـهامه يف                           
ّ                                                                              وقال إنه سعيد لقبوله التحّدي بالعمل يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ويأمـل أن                 .            عمل اللجنة                           

                       ً            السيد بوكار سيظل ملتزماً بتطوير                         وأنه على ثقة بأن       .                                                         يساعد على إحالل العدل والسلم يف تلك املنطقة املضطربة        
   .                          القانون الدويل وحقوق اإلنسان

         وأعرب عن   .                       ً                                      ن السيد بوكار كان مثاالً حيتذى يف السنوات األوىل من عمله يف اللجنة إ     قال    نني  اي       السيد ش  -   ٨٦
       قى اآلن             وأنه سوف يب   .                                                                                         إعجابه حبذاقته القانونية وبصريته عند التعامل مع البالغات االفرادية، على وجه اخلصوص           

ّ                        وحيداً لكنه سيثّمن غالياً على الدوام ذكرى تعاوهنما، وخصوصاً يف املناسبات اليت دّونا فيها آراء شخصية                  ً                                ً        ّ          ً     .   
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ّ                                           السيد بوكار لتكريسه ذلك الكّم الكبري من حياته املهنيـة للجنـة                  شكرت                             السيدة جاتيان دي بومبو     -   ٨٧                            
                                                      اهنا له ألنه جعلها تشعر بأهنا موضع الترحيب عنـد                          وأعربت عن امتن    .                                          والهتمامه الشديد بشؤون أمريكا الالتينية    

   .                                                                   التحاقها باللجنة وأملت أن يبقى على اتصال مع زمالئه القدامى يف املستقبل

ّ                    عن أسفه لعدم انقضاء فترة طويلة على عمله يف اللجنة كي يتعّرف على السيد بوكار      أعرب              السيد زاخيا  -   ٨٨                                                        
                                                                   لقاء هلما أنه أحد هؤالء األشخاص النادر وجودهم الذين جيمعون                               لكنه أدرك منذ أول     .                         بالقدر الذي كان يريده   

   .                                                                                بني روح الفكاهة احلاذقة والالمعة يف الوقت ذاته على الشعور العميق واجلاد بروح املسؤولية

                                     واستذكر عند استعراض سنواهتما يف اللجنة   .                                    التوفيق للسيد بوكار يف وظيفته اجلديدة   متىن                اللورد كولفيل  -   ٨٩
                                                                                                            ورة خاصة املساعدة العملية والبارعة يف املهمة الصعبة املتمثلة بوضع مشاريع املبادئ التوجيهية ملمارسـة                  ً    معاً بص 

   .                ً                               ّ                     وأنه مل يشعر أبداً باجناز أية مهمة على أكمل وجه إالّ عندما حظيت مبوافقته  .                األعضاء لوظائفهم

                              السيد بوكار بصفة أخـرى ومتىن له        نه عرف  إ  "                    اجليل الذي مل خيلق بعد "          بوصفه ممثل     قال              السيد هينكني  -   ٩٠
   .                    التوفيق يف عمله اجلديد

      لـذي                                                                                      ن ما زاد يف صعوبة مهمة التحدث أمام اللجنة للمرة األخرية هو إطراء زمالئه، ا               إ     قال                السيد بوكار   -   ٩١
      الرضا                                                                              وقد كانت السنوات الطويلة اليت أمضاها يف اللجنة رائعة وخربة تبعث على               .      له                          ٌ      جتاوز بكثري ما يشعر أنه أهلٌ     

                                                فتجربته الوجيزة يف منصبه اجلديد تؤكد وجهـة           ".            أكثر صعوبة  "                                         وإنه ال يوافق على أنه ذاهب إىل عمل           .         واالرتياح
                                                                                                 ً                    نظره بأن احلقوق اليت ينص عليها العهد تعترب مشكلة عويصة، ال بالنسبة للدول وحدها بل واحملاكم الدولية أيضاً،                  

                                                                  وقال إنه سبق له أن لفت األنظار يف عدة مناسبات إىل أحكـام               .     احلرب      ً                                    وخصوصاً يف احملكمة الدولية املعنية جبرائم       
   .                                                                      واخلربة اليت اكتسبها كعضو يف اللجنة أثبتت حىت اآلن أهنا يف غاية األمهية والتنوير  .                             العهد والوالية القضائية للجنة

  .                  يف عمله اليـومي                                                                 ً                           وقال إن اللجنة لن تبارح أفكاره وأنه سيتابع عملها عن كثب، مطبقاً مبادئ العهد                 -   ٩٢
                                                                                               سيفتقد للمناقشات الرمسية وغري الرمسية، لكنه سيفتقد أكثر بكثري لعالقات الصداقة والدفء اليت أقامها على       وأنه

                                                والذين سيتركون اللجنة يف هنايـة العـام،         -                                                         وأعرب عن أمله أن يتابع مجيع أعضاء اللجنة احلاليني            .         مدى سنني 
                                                                        طوير الفقه القانوين مبوجب العهد، الذي كان وسيظل أهم صك يتنـاول                         النهوض بت  -                            والباقون فيها وهو نفسه     

   .                                                األسس اليت جيب أن تقوم عليها احلياة الدولية والوطنية

   )    تابع (  )                 من جدول األعمال ٢      البند  (                              املسائل التنظيمية ومسائل أخرى

  .                ويل ألوزبكـستان        ً                           موعداً للنظر يف التقريـر األ          ٢٠٠١      مارس   /                      نه مت حتديد شهر آذار     إ       أعلنت           الرئيسة  -   ٩٣
   .                  معين باحلق يف التنمية  "            مسؤول اتصال   "   عمر           ً             وأعلنت أيضاً تعيني السيد 

  ٥٥/١٢رفعت اجللسة الساعة 

 -  -  -  -  -  


