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 ٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
 تعليقات عامة للجنة

ــدول      ــات الـــ ــى التزامـــ ــام علـــ ــق عـــ ــشروع تعليـــ مـــ
ــراف ــد  األطـ ــاري للعهـ ــول االختيـ  مبوجـــب الربوتوكـ

)CCPR/C/GC/33/CRP.1( 
): ٣٣مقرر مشروع التعليق العام رقـم        (السيد شرير  - ١

 -اصــة نظــرا ألن بعــض الــدول قــال إن املوضــوع لــه أمهيــة خ
 -وبـرغم كــل مــا قيــل عـن قــوة آراء اللجنــة بــشأن البالغــات   

ا حمـض توصـيات     زالت تنظر إىل هذه اآلراء على اعتبار أهنـ         ما
 .ها متامابل إهنا قد تتجاهل

 وأضــاف أنــه كــان مقــال إىل حــد مــا يف اســتخدام        - ٢
ن أن  احلواشي، اليت مل تكن يف الواقع ضرورية متاما لكنها ميكـ          

تنطــوي علــى معلومــات عــن املــصادر الــيت اســتخدمها أو الــيت  
ــدمها   ــيت قـ ــات الـ ــد املقترحـ ــالطبع و. تؤيـ ــن بـ ــع يف ميكـ التوسـ

 .احلواشي
دعا أعضاء اللجنـة إىل إبـداء تعليقـات عامـة           : الرئيس - ٣

 .على املشروع، الذي يسد يف الواقع ثغرة خطرية
وعا أشــاد بالــسيد شــرير لتقدميــه مــشر: الــسيد كــالني - ٤

 الدول األطـراف علـى      التزاماتضخما ومدروسا والئقا حيدد     
ومع ذلـك، فهـو يـرى أن مثـة     . حنو جيد وبصورة خمتصرة جدا  

تتمثــل يف التــزام الــدول األطــراف الــذي حيــتم  : فجــوة صــغرية
 .لجنةلعليها عدم عرقلة وصول أصحاب البالغات إىل ا

قال إن املشروع مكتوب بطريقة جيـدة       : السيد عمر  - ٥
دا لكنه خمتصر للغاية يف رأيه، وكان ميكنه االعتماد بدرجـة           ج

أكرب على فقـه اللجنـة املتـسم بثـراء خـاص يف هـذا املوضـوع،                  
وميكنه تنوير الدول األطراف بإطالعها على سبيل املثـال علـى           

. اإلجراءات اليت تتبعها اللجنة عند النظر يف البالغـات الفرديـة          

 نـصا مهمـا لـه آثـار حقيقيـة           وطاملا أن التعليق العـام لـن يكـون        
 .ذلك وعملية، ميكن أن يطور املشروع

رحبـت بـنص املـشروع الـذي يتنـاول          : السيدة شانيه  - ٦
موضــوعا متــس احلاجــة إليــه، وقالــت إهنــا ال تعتقــد أنــه حيتــاج  
إلطالة؛ وهي تفضل نصا جيمع العناصر الضرورية ويعـرب عنـها           

ــسيد شــرير وإن   . بطريقــة واضــحة  ــد هنــج ال كانــت وهــي تؤي
تعتقد أن النص كان به كثري من التركيز علـى مـا ال ميكـن أن                

 كمــــا هــــو احلــــال علــــى ســــبيل املثــــال يف  -تقبلــــه الــــدول 
؛ وكان ينبغي أن ينصب التركيز فحـسب علـى مـا            ١٤ الفقرة

وتكمن الصعوبة يف حتديد سـلطان      . جيب على الدول أن تقبله    
ة الربوتوكـــول االختيـــاري علـــى حنـــو ســـليم، ويف إظهـــار قـــو

 أكثـر  أحكام اللجنة، بتحديد موقعها مـا بـني كوهنـا فتـاوى ال           
حملكمـــة أو أحكامـــا ملزمـــة مثـــل األحكـــام الـــصادرة عـــن ا     

وجيــب أن يــبني التعليــق العــام أن  . األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان
ليست هلا القوة امللزمـة الـيت تتـوفر       لبالغات  آراء اللجنة بشأن ا   

 .تنتاجهلا قوة االسبل حلجية األمر املقضي به 
 ا قـال إن هنـاك اعتبـار       :شيز سـريو  نـ السيد بـريس سا    - ٧

ــدول األطــراف      ــات ال ــى التزام ــشكل مباشــر عل ــؤثر ب ــا ي  مهم
ــرة   ــل يف الفق ــادة  ) أ (٢يتمث ــن امل ــص الربوتوكــول   ٥م ــن ن  م

ــها يف     ــا جــذريا عن ــاري باللغــة اإلســبانية خيتلــف اختالف االختي
ين النــصني االنكليــزي والفرنــسي، حيــث حيظــر الــنص اإلســبا   

علــى اللجنــة النظــر يف أي بــالغ إذا كــان املوضــوع نفــسه قــد 
نظــرت فيــه مــن قبــل هيئــة حتقيــق دوليــة أخــرى، بينمــا يــشري     

ــضايا نظــر    ــسي إىل ق ــزي والفرن ــصان االنكلي ــة  تالن ــا هيئ  فيه
ويبدو أن اللجنة تـسترشد بـصفة عامـة         . أخرى من هذا القبيل   

ــسي، لكــن الفــرق خطــري وينب    ــزي والفرن غــي بالنــصني االنكلي
إيضاحه، ألنه مضلل متاما للدول األطراف الناطقة باإلسـبانية،         

 .اليت تتصرف وفقا للنص اإلسباين
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الحظ أن املسألة نوقشت كثريا من قبل بـل         : الرئيس - ٨
كانت موضع حتفظ من جانب إسبانيا بـسبب هـذه املـادة مـن              

وبعد استعراض لألعمال التحـضريية،     . الربوتوكول االختياري 
ة من قبل أن النصني االنكليـزي والفرنـسي أقـرب     قررت اللجن 

ــاري وأن     ــول االختيـ ــصده الربوتوكـ ــا يقـ ــد ومـ إىل روح العهـ
ــه   ــنص اإلســباين أُســيئت ترمجت ــه مــن غــري   لكــن، . ال نظــرا ألن

املتــصور إعــادة صــياغة أي نــص مــن نــصوص العهــد، ينبغــي     
 .التعامل مع املسألة باالعتماد على تفسري اللجنة

قــال إنــه مــن املهــم معرفــة النــهج  : الــسيد أوفالهــريت - ٩
هل و. الذي اتبعه السيد شرير يف الصياغة، من الناحية النظرية        

اعتمــد أساســا علــى ممارســات اللجنــة أو الكتابــات املتعلقــة       
باملسألة؟ وأضاف أنه متعاطف إىل حـد مـا مـع موقـف الـسيد                
عمــر بــشأن وجــوب توســيع نطــاق املــشروع ويقتــرح إدراج    

 الربوتوكول االختياري، اليت مـن قبيـل        جوانب العمل بأحكام  
املــسائل املتعلقــة باإلثبــات، وإســاءة اســتعمال حــق االلتمــاس،   

وقــال إن املــشروع ميكــن أن يقــدم أيــضا . ومتطلبــات املقبوليــة
لـدول األطـراف نظـرة      عرضا إلجراءات اللجنة حبيـث تكـون ل       

ــداخلي     ــام الـ ــوع إىل النظـ ــة للرجـ ــرة دون احلاجـ ــة معاصـ عامـ
ــة حــىت املما أو وأخــريا، فهــو يالحــظ أن  . رســات غــري املكتوب

ــات معلقــني       ــى كتاب ــشروع تعتمــد عل ــن امل ــرة األخــرية م الفق
خرباء لدعم حجية آراء اللجنة، لكنـه يفـضل أن تقـود اللجنـة              

 .نفسها عملية دعم هذا الرأي
إن الــسيد شــرير قــام بعمــل يــدعو قــال : الــسيد الاله - ١٠

 الـسيد شـرير، أن   لإلعجاب بدرجـة هائلـة، وهـو يعتقـد، مثـل         
التعليق العام جيب أال يتناول سوى التزامات الـدول األطـراف           
املقـــررة مبوجـــب الربوتوكـــول االختيـــاري وجيـــب أال يـــشمل 
العمل بأحكام الربوتوكـول االختيـاري، الـذي ميكـن أن يقـال       

للجنــة لــديها ثــروة فقهيــة كــبرية  وأضــاف أن ا. بــشأنه الكــثري
والتحفظات وسـبل اإلنـصاف،    مسائل من قبيل املقبولية     بشأن

.  مــن الربوتوكــول ٤ و ٣ و ٥ال ســيما فيمــا يتعلــق بــاملواد    

يتسىن يف املستقبل كتابـة تعليـق عـام آخـر بـشأن مـسائل              رمباو
ــل      ــشأن العمـ ــاري وبـ ــول االختيـ ــب الربوتوكـ ــة مبوجـ املقبوليـ

رء وضـــــع كـــــل شـــــيء يف ــــــــه، فـــــال ميكـــــن للمـــــــبأحكام
 .دةـواح وثيقة
 مــع الــسيد أوفالهــريت يف قولــه إنــه وأضــاف أنــه يتفــق - ١١

ــها، جيــب أن        ــوا عن ــن كتب ــاهتا مم ــة ممارس ــع اللجن ــا مل جتم طامل
يكون مرد أي استشهادات هو قـرارات اللجنـة نفـسها ولـيس            

واللجنــة تعتــرب نفــسها . كتابــات املعلقــني، بــل وأشــهر املعلقــني
ــا     ــضائية وأن لفقهه ــة شــبه ق ــة دائم ــة هيئ وجيــب . نفــس القيم

يق العام يف صيغة إمالء، بـل كوثيقـة هلـا حجيتـها             يأيت التعل  أال
 .ومتولدة عن اللجنة نفسها

إن مشروع التعليق العام ليست     قالت  : السيدة شانيه  - ١٢
له عالقة بأي من مواد العهد، لكنـه أشـبه بـالتعليق العـام علـى                

ــ. حتفظــــات رير حمقــــا يف اختيــــاره زاويــــة وكــــان الــــسيد شــ
 .حمدودة واحدة
 تتـساءل إن كـان مـن غـري املناســب     ومـع ذلـك، فهـي    - ١٣

األوىل تتعلــق بتحفظــات الــدول    : تــضمني نقطــتني يف الــنص  
األطــراف علــى تطبيــق الربوتوكــول االختيــاري، الــيت هــي يف   
جوهرهــا حتفظــات علــى العهــد نفــسه؛ والثانيــة تتعلــق مبــسائل  

. االختصاص الـزمين املتـصلة بالعهـد والربوتوكـول االختيـاري          
ن االجتــهاد القــانوين بــشأن النقطــتني،  واللجنــة لــديها كــثري مــ 

 .وكلتامها ستدعمان االدعاء بأن الستنتاجات اللجنة حجيتها
قال إنه استرشد طـوال عمليـة الـصياغة         : السيد شرير  - ١٤

بــالرأي القــوي القائــل بــأن الطــابع احلقيقــي اللتزامــات الــدول  
ويقــف واجــب   . األطــراف حيــتم عليهــا احتــرام آراء اللجنــة    

ا يف منطقــة وســط بــني االلتــزام كمــسألة قانونيــة  االحتــرام هــذ
 .والنظر إليها على أهنا جمرد فتاوى

وأضاف أنه مل يبدأ بفرز الكتابات الثانوية، لكنه نظر           - ١٥
 آراء مستفادة تتعارض مـع      كإىل الكتابات لريى إن كانت هنا     
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ومــن مث، تــضمنت كــل حواشــي الــنص آراء مؤيــدة . مــا كتبــه
 .ملوقف اللجنة

يما يتعلق مبوقف السيدين عمـر وأوفالهـريت القائـل         وف - ١٦
ــام      ــة قي ــق العــام جيــب أن يتطــرق إىل كيفي ــإن مــشروع التعلي ب
ــة لـــذلك يف     ــا عامـ ــها، قـــدم هـــو نفـــسه خطوطـ ــة بعملـ اللجنـ

، حيــث ١٠بــصفة خاصــة يف الفقــرة و، ٧ و ٦ و ٥الفقــرات 
. بالتزامـــات الـــدول األطـــراف   تتـــصل اإلجـــراءات مباشـــرة   

النظــر يف املــسألة بتوســع أكثــر، ضة يف وأضــاف أنــه جيــد غــضا
 يف أن تعليقــا عامــا آخــر ميكــن أن هوهــو يتفــق مــع الــسيد الال

 . يتناول يف مرحلة ما إجراءات اللجنة
إذا كانـت  أمـر البـت يف مـا    نـه سـيترك لزمالئـه    إوقال   - ١٧

ــة الــيت اقترحهــا الــسيد أوفالهــريت    جيــب أن املوضــوعات املعين
ــدرج يف  ــنصتن ــه  . ال ــه   وأضــاف أن ــا قالت ــاره م ــضع يف اعتب سي
التركيـز  وآراء اللجنة،   حجية   بشأن التأكيد على     هالسيدة شاني 

تفعلـه،  لـدول األطـراف أن      ينبغـي علـى ا    أكرب علـى مـا      بدرجة  
نـه يتفـق    إوقال  . املشروعيراجع   ماوأن يكون أقل إسهابا عند    

يف أن حتفظـات الـدول األطـراف واملـسائل املتعلقـة            أيضا  معها  
بالتزامــات الــدول األطــراف  فعــال تعلــق ت زمينباالختــصاص الــ

يف حملـه   وقـال إن رأي الـسيد كـالني         . ستشمل هاتني النقطتني  
 .الصيغة ليدرجها يف املشروع وطلب منه تسليمه ،أيضا
وقال إنه يؤيد مـا قالـه الـرئيس بـشأن االخـتالف بـني                - ١٨

وأضـاف  . اللغات الذي أشار إليه الـسيد برييـز سانـشيز سـريو           
ة تعرضت هلذه املشكلة من قبل وأعطت رأيها، ومـن          أن اللجن 

 .مث جيب أال يتطرق مشروع التعليق العام هلذا املوضوع
ــرة   - ١٩ ــال إن الفق ــة    ٣٤وق ــرة ختامي ــا فق  هــي إىل حــد م

عادية وهو يأمـل أن يقتـرح الـسيد أوفالهـريت صـيغة مبتكـرة،               
وإن كانت على أي حال نتيجة طبيعية ملـا تقـدم، ورمبـا ميكـن               

 .حتراميد على فكرة االأكالت

ال يــصر قطعيــا علــى  أوضــح أنــه : الــسيد أوفالهــريت - ٢٠
توســيع نطــاق مــشروع التعليــق العــام وأنــه يؤيــد متامــا التركيــز 

 .على نقاط أقل
ــرئيس - ٢١ ــشروع   : الـ ــر يف مـ ــدء النظـ ــة إىل بـ ــا اللجنـ دعـ

 .التعليق العام، فقرة فقرة
 

 ٢الفقــرة 
ــسيدة شــانيه  - ٢٢ ــدول  قالــت إن اإلشــا : ال رة إىل عــدد ال

أكثـر مـن    ”األطراف يف الربوتوكول االختيـاري، بـالقول إهنـا          
، جيــب حــذفها، حيــث إهنــا تــضع  “الثلــثني يف الوقــت احلاضــر
 .إطارا زمنيا للتعليق العام

ــر  - ٢٣ ــسيد عم ــنص    : ال ــة يف ال ــة الثالث ــار إىل أن اجلمل أش
ــادة     ــى أن املــ ــة علــ ــصورة خاطئــ ــنص بــ ــسي تــ ــن ٨الفرنــ  مــ

ختيــاري تقــضي بإمكانيــة انــضمام الــدول الــيت الربوتوكــول اال
وقعـــت علـــى العهـــد إىل الربوتوكـــول االختيـــاري مبوجـــب      

ــصلة   ــضمام منف ــصديق أو ان ــي   . إجــراءات ت ــه ينبغ وأضــاف أن
إعــادة صــياغة هــذه اجلملــة إليــضاح أن التــصديق علــى العهــد  

 .شرط مسبق لالنضمام إىل الربوتوكول االختياري
لــى صــيغة اجلملــة األوىل قــال إنــه يعتــرض ع: الــرئيس - ٢٤

ــة    ــباين ويفتـــرض وجـــود مـــشاكل يف الترمجـ مـــن الـــنص اإلسـ
 .بالنسختني اإلسبانية والفرنسية

ــسيدة شــانيه  - ٢٥ ــنص   قالــت إن : ال ــن ال ــة م ــة الثالث اجلمل
الفرنـسي مـضللة، ألهنـا تـوحي بــأن التوقيـع علـى العهـد جيعــل        

وأضـافت  . البلد مؤهال للتصديق على الربوتوكول االختيـاري      
 .٨ من املادة ٢ن الفقرة ينبغي أن تعكس صيغة الفقرة أ

 
 ٣الفقــرة 

قال إنـه يعتـرض علـى اجلملـة قبـل           : السيد أوفالهريت  - ٢٦
األخــــرية، الــــيت ال تعكــــس مهمــــة الربوتوكــــول االختيــــاري 
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وأضاف أنـه جيـب إعـادة صـياغة اجلملـة حبيـث             . يتفهمها كما
جنـة بفـضله    تصف الربوتوكول االختياري بأنه إجراء حتـدد الل       

انتــهاكات الدولــة الطــرف حلقــوق األفــراد، ولــيس جمــرد آليــة   
 .عامة للمراقبة تشبه إجراء اإلبالغ

اقترحـت حـذف اجلملـة قبـل األخـرية          : السيدة شانيه  - ٢٧
 .حذفا تاما

قال إن اجلملة قبل األخرية جيب اإلبقاء       : السيد الاله  - ٢٨
 مــن ١ملــادة عليهــا، واقتــرح إدراج الفكــرة الــيت تقــوم عليهــا ا 

الربوتوكول االختيـاري، وذلـك لوصـف مـا ال يعـد يف الواقـع               
ــين   ــصاص ف ــل اخت ــة لكــي تنظــر    إجــراء، ب ــه إىل اللجن ــد ب  ُعه

 .البالغات يف
معرض تأييـده ملقتـرح الـسيد       اقترح، يف   : السيد عمر  - ٢٩

الاله، أن تذكر اجلملة األخرية أيضا أن هذا االختـصاص يـأيت    
 .٤١ مبوجب املادة إضافة إىل اإلجراء املقرر

ــانيه - ٣٠  ليـــست ٤١أشـــارت إىل أن املـــادة : الـــسيدة شـ
ــادة       ــادة وامل ــك امل ــني تل ــز ب ــة وإىل وجــوب التميي . ٤٠إجباري

واقترحـــت إعـــادة صـــياغة اجلملـــة اخلتاميـــة لكـــي تـــبني أن       
ــأيت    ــة ي ــصاص اللجن ــوح هلــا   إضــااخت ــصاص املمن فة إىل االخت

ر الـشاملة املقدمـة     جتري استعراضا إلزاميا منتظمـا للتقـاري       لكي
 واالختـصاص املمنـوح     ٤٠من الدول األطراف مبوجب املـادة       

 .٤١للجنة مبوجب املادة 
قال إنه يتفق مع السيدة شانيه علـى أن         : السيد شرير  - ٣١

ــرة   ــياغة الفقـ ــراف يف    ٢صـ ــدول األطـ ــدد الـ ــق بعـ ــا يتعلـ  فيمـ
ــا للوثيقــة    ــاري تــضع إطــارا زمني ــرح . الربوتوكــول االختي واقت

“ أكثـر مـن الثلـثني يف الوقـت احلاضـر          ”عن عبارة   االستعاضة  
وأيــد اقتراحهــا الــداعي إىل حــذف  . “بأغلبيــة كــبرية”بعبــارة 

، األمـر الـذي يتالقـى مـع         ص٣ اجلملة قبل األخرية من الفقـرة     
ــول    ــر إىل الربوتوكـ ــام الـــسيد أوفالهـــريت بـــضرورة النظـ اهتمـ

علــى أنــه جمــرد إجــراء وإمنــا شــكل مــن أشــكال   االختيــاري ال

وذكــر أنــه يعتــزم أيــضا إدراج املقترحــات املتعلقــة  . صافاإلنــ
بالتأكيد على الصالحية املمنوحـة للجنـة بـشأن اإلجـراء، الـيت             
قدمها كل مـن الـسيد الاله والـسيد عمـر والـسيدة شـانيه، يف                

 .مشروعه القادم
 ٤الفقرة 
“ بالغــــات” قــــال إن مــــصطلحات :مــــرعالــــسيد  - ٣٢
ــراد” و ــصي”“ أفـ ــةاتالشخـ ــه”“  االعتباريـ ــانوينالفقـ “  القـ
وتعريفهـا علـى    أكثـر   تطويرهـا    جيـب    “املسؤولية اجلنائيـة  و” و

 .حنو أوضح
ــالني  - ٣٣ ــسيد ك ــسيد     :ال ــرح ال ــد مقت ــه يؤي ــال إن ــر ق  عم
البالغــات تعريفــا  ســيما فيمــا يتعلــق باحلاجــة إىل تعريــف      ال

 نظــرا ألن األمــم املتحــدة تتلقــى بانتظــام العديــد مــن    أوضــح،
  بالتـايل  مـن املهـم   وكات حقـوق اإلنـسان      املزاعم املتعلقة بانتها  

د عليـه   ومطلوبـا الـر    إىل اللجنة    ا موجه  بالغ ما  معرفة إن كان  
ورغــم أن نطــاق اختــصاص الربوتوكــول    . مــن دولــة طــرف  

 فهــو ،االختيــاري مــسألة مهمــة ينبغــي معاجلتــها يف تعليــق عــام
و يوافق على أن املـسائل      وه. لنصل نطاقا   ت أضيف ايفضل هنج 

تناوهلــا يف تعليــق عــام منفــصل يــشمل حقــوق اإلجرائيــة جيــب 
 . أصحاب البالغات والتزاماهتم

 اقترحــــت أن يرجــــع املقــــرر إىل   :هالــــسيدة شــــاني  - ٣٤
الـواردين يف   تعريفات اللجنة لألفـراد واألشـخاص االعتبـاريني         

الذي تلقته بشأن ترينيداد    ) CCPR/C/36/D/361/1989 (البالغ
النقـاش الـذي أجرتـه       ا، باملثـل، قـد يكـون مفيـدا أيـض          وتوباغو

 ضـد الربتغـال     هقدمـ ذي   يف البالغ الـ    اللجنة بشأن االختصاص  
)CCPR/C/73/D/925/2000 (أحد املقيمني يف ماكاو . 

 بعـض النقـاط   يعارض تطوير قال إنه ال   :السيد شرير  - ٣٥
 يأمـل أن يظـل     وإنهصد منه أن يكون خمتصرا،      لكن املشروع قُ  

 عمــر تعليقــات الــسيد روأضــاف أنــه يــضع يف االعتبــا. مــوجزا
ــسيد كــالني ويوافــق علــى ضــرور   ــبالغ وضــع تعريــف ل  ةوال ل
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تجنـب إحالـة    ل، رمبا يف فقرة قصرية مستقلة،       الذي ميكن قبوله  
.  ال تنطبــق عليهــا بعــض املعــايرياألطــرافبالغــات إىل الــدول 

ــة جتــاه     ــأن واجــب اللجن ــر ب ــا   وأق ــدول األعــضاء حيــتم عليه ال
 .بذلك القيام
يكـون بـصفة     قال إنه يفـضل نـصا        :هريتالسيد أوفال  - ٣٦

 نظـرا ألن التعليـق العـام        ولغته آمرة إىل حـد أبعـد،      أطول  عامة  
 .  موضوع مهم جدابشأنبيان رمسي 

 
 ٥الفقرة 
 اقتـرح صـياغة أكثـر حتديـدا، مثـل           :السيد أوفالهريت  - ٣٧
 علــى ينبغــي شــرطلإلشــارة إىل “ مباشــر بــشكل أضــريت”

 يف اجلملـة    استيفاءهاإلنسان   انتهاكات حقوق    املدعني حبدوث 
ــوا قــد      ــة، الــيت تــنص علــى أهنــم ينبغــي أن يكون ــأثروا ”الثاني ت

انتــهاك ” تعــبري وأشــار إىل أن . هبــذا االنتــهاك“بــشكل مباشــر
 ،يف اجلملـة الثالثــة لـيس واضـحا بالقـدر الكــايف    الـوارد  “ جمـرد 

 مع عـدم وجـود    انتهاك للعهد   ”واقترح االستعاضة عنه بعبارة     
“ لتعـــرف عليهــا أو حتديـــدها بطريقــة أخـــرى  ميكــن ا ضــحية  

مثـل  ” الـذي يقـول   ، حـذف املثـال    ، اقتـرح  عالوة على ذلـك   و
االدعـــاء بوجـــود عيـــوب هيكليـــة يف النظـــام القـــانوين للدولـــة 

 يهيكلـ ؛ حيـث ميكنـه تـصور حالـة أدى فيهـا عيـب               “الطرف
وقــد يكــون مـن املفيــد اإلشــارة إىل قــضية  . اإليـذاء املباشــر إىل 

فيهـا اخلـوف النـاجم عـن وجـود قـانون غـري              تونان اليت شـكل     
وقــد يكــون مــن املفيــد أيــضا إضــافة .  مــن اإليــذاءامطبــق نوعــ

 .بأن الضحايا ميكن أن ميثلهم حمامتفيد مجلة 
ــسيد  - ٣٨ ــرح:عمــرال ــنص  يف معــرض إشــارته إىل  ، اقت ال

يف الــواردة “ et” العطــف لفظــةاالستعاضــة عــن  الفرنــسي، 
 de vices structurels dans leجـاء فيـه   الـسطر اخلـامس الـذي    

système juridique de l’Etat partie et ayant le caractère 

d’une actio popularis“  ــة ــع   “ou”بلفظـ ــا إىل وضـ ودعـ
 ،ريف حمـــددة ملفهـــوم الـــضحية، ومبـــدأ املـــصلحة العامـــة اتعـــ

بالغـــات ال تقـــدمي عـــن الـــضحية أو الـــضحايا  عجـــزومـــسألة
مثلـة علـى احلـالتني األخريتـني        ينبغي تقدمي أ  قال إنه   و. شخصيا

 .من السوابق القانونية للجنة
ــسيد كــالني  - ٣٩ ــني    :ال ــار ب ــا أن ختت ــة عليه ــال إن اللجن  ق

ــى نطــاق واســع أو    ــز عل ــى التركي ــق  نطــاق ضــيق عل يف التعلي
ــام ــسيد  وأضـــاف أن الـــسيد .العـ ــرأوفالهـــريت والـ ــدما عمـ  قـ

ــذاقتراحــات  ــاول اإلجــراء    حتب ــا واســع النطــاق يتن ــا عام   تعليق
التطرق إىل تفاصيل مـسائل مثـل       قال إن   و.  البالغات مقبوليةو

 تعليـق عـام موسـع وسـيؤدي إىل      إىل سـيحتاج ةتعريف الضحي 
 جيـب   ٥ أن الفقـرة     يـرى وهـو   . تغيري أساسـي يف طبيعـة الـنص       

ــاري    ــول االختيـ ــق الربوتوكـ ــاق تطبيـ ــاول نطـ ــب . أن تتنـ وجيـ
يركز النص علـى منظـور الدولـة الطـرف بـدال مـن منظـور                 أن
 . البالغاحبص
ينبغـــي  ٦ و ٥ قـــال إن الفقـــرتني :يواســـاواإالـــسيد  - ٤٠

.  بـشكل مفـصل  اإلجراء إذا قررت اللجنة شرح التوسع فيهما 
نون الـسوابق القـضائية يف اجلملـة         حاشية من قـا    راجواقترح إد 

األخرية، اليت ُتذكر فيها مسألة قيام صديق للـضحية أو قريـب            
 .له بتمثيله

الت إن التعليق العام جيب أن يـشمل       ق :هالسيدة شاني  - ٤١
 الــــدول األطــــراف ونطــــاق تطبيــــق الربوتوكــــول  التزامــــات
 . وليس اإلجراء،االختياري

 اللجنــة ه يف حالــة موافقــة قــال إنــ:الــسيد أوفالهــريت - ٤٢
 يف التعليـق العـام سـيتعني        ضـيق النطـاق   التركيز  على أن يكون    

عـرب عـن   وأ. على املقرر اختصار النص احلايل أكثر من ذلـك   
أملــه يف أن يــتمكن املقــرر مــن التوصــل إىل لغــة عامــة تعــرب        

 . قوله كخالصة ملوضوع معنييلزمبوضوح عما 
 التزامـات  قـال إنـه مـن الـصعب مناقـشة            :عمرالسيد   - ٤٣

 مناقـشة الدول األطراف ونطاق تطبيق الربوتوكول االختياري     
.  يف تعليــق عــام دون معاجلــة بعــض املــسائل اإلجرائيــة ةمناســب
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 الـدول  حصريا علـى التزامـات    إذا قررت اللجنة التركيز      ،لكن
ونطاق التطبيق سيتعني عليها ختـصيص أحـد التعليقـات العامـة            

 . القادمالتعليق يكون رمبا ، وللمسائل اإلجرائية
 يف معــرض ردهـا علــى تعليــق  ، قالـت :الـسيدة شــانيه  - ٤٤

ي يتناوهلـــا النظـــام الـــداخل إن املـــسائل اإلجرائيـــة عمـــرالـــسيد 
 رغم التركيـز احملـدود      بأنهغري أهنا سلمت    . عامالتعليق  ال وليس
 الــدول األطــراف ونطــاق تطبيــق الربوتوكــول   التزامــاتعلــى 

االختياري ميكن أن مينح التعليـق العـام اللجنـة فرصـة إليـضاح              
ــة وتعريف  ــسائل اإلجرائيــ ــابعــــض املــ ــضل هــ ــو أفــ ــى حنــ ،  علــ

ــن ــديل مث ومـ ــصور يف النظـــ   تعـ ــه القـ ــة بعـــض أوجـ ام  ومعاجلـ
 .الداخلي احلايل

 حــث اللجنــة علــى اختــاذ قــرار   :الــسري ناجيــل روديل - ٤٥
 مــن أجــل جتنــب ،تبع يف التعليــق العــامبــشأن النــهج الــذي ســُي

ــات حــول    ــد مــن اخلالف ــام جيــب    مزي ــق الع ــا إذا كــان التعلي م
 الــدول األطــراف ونطــاق   التزامــات علــى حــصريايركــز  أن

 التركيــز علــى حيبــذومــع أنــه . تطبيــق الربوتوكــول االختيــاري
 فهـو يـتفهم مـا قالـه الـزمالء الـذين             ، الدول األطراف  التزامات

 . فضلوا اتباع هنج أكثر عمومية
 قال إنه يعتقـد أنـه حـىت لـو تقـرر أن يقتـصر                :الرئيس - ٤٦

الـدول األطـراف   عامة اللتزامـات  مشروع الوثيقة على معاجلة   
ــاجلســيتعني  ــة أن يع ــسألة املقبولي ــوا  و. م  ٣ و ٢د يف ســياق امل

 ســتحتاج ، بوجــه خــاص،  مــن الربوتوكــول االختيــاري  ٤ و
 اعتبـار    املتمثلـة يف   اللجنة إلجياد قاعدة قانونية صلبة ملمارسـتها      

عـدم إحالتـها،     و .ألدلـة غـري مقبولـة     املفتقـدة ل  بعض البالغـات    
وهـــو يعتقـــد أنـــه .  إىل الدولـــة الطـــرف املعنيـــة،هلـــذا الـــسبب

 وبــشأن ت طرحــيت الــاألســئلةسـيكون يف اإلمكــان الــرد علــى  
 مثـل هـذه األمـور دون املـساس باملـسائل            بصددمسلك اللجنة   

  اللجنـة  فقـه وقـد جيـادل الـبعض بـأن         . املتعلقة بالنظام الـداخلي   
 تفــسري إخفــاق  املداومــة علــى  تطــور مبــرور الوقــت وأن   قــد

 واعتبــاره بنــاء علــى  يف دعمــه بأدلــة اإلثبــات  الــبالغ صــاحب
ــول هــو تطــور ضــروري    ــو كــان غــري    ،ذلــك غــري مقب حــىت ل

مـــسموح بـــه حتديـــدا يف الربوتوكـــول االختيـــاري؛ ويف هـــذه  
ــة ــبيال     ،احلال ــام س ــق الع ــشروع التعلي ــوير ســيكون م ــذا لتط  ه

 .التفسري وجعله أكثر إقناعا
 قــال إنــه يتفــق مــع ســري ناجيــل روديل   :الــسيد شــرير - ٤٧

 فقـد  ،ومـن مث  . على أن نطاق مشروع الوثيقـة ينبغـي إيـضاحه         
 ا أدرجهــوأضــاف أنــه؛ ٨ إىل ٣  مــنقــراتاقتــرح حــذف الف

لــصاحل بعــض أفــراد اجلمهــور الــذين قــد يرغبــون يف االطــالع   
. للجنــةالــشبكي وقــع املعلــى التعليــق العــام عنــد وضــعه علــى  

 .لكنه مل يتوقع األسئلة العديدة اليت طرحوها
اهليكــل ”اإلبقــاء علــى جمــرد  حــذر مــن :الــسيد عمــر - ٤٨

 مــن الــضروري تعريــف إن قــال، وشروع الوثيقــةملــ “العظمــي
 ملزمـة  والنظر فيما إذا كانت الـدول األعـضاء          التعبرياتبعض  

بالتزامــــات أخــــرى غــــري مبوجــــب الربوتوكــــول االختيــــاري 
 . املفروضة عليها إزاء اللجنةااللتزامات

 مــع خمــاوف ه قــال إنــه رغــم تعاطفــ:الــسيد إيواســاوا - ٤٩
 تـثريان  ٦  و٥ علـى أن الفقـرتني       وموافقتـه السري ناجيـل روديل     

اجلدل بشكل خـاص يعتقـد أن مـن الـسابق ألوانـه اختـاذ قـرار                 
ــانطــــاق البــــشأن  ــا األوىل   تنتــــهي ريثمــ ــة مــــن قراءهتــ اللجنــ
 .الوثيقة ملشروع

 مـن الربوتوكـول   ١ أشـار إىل أن املـادة    :السيد كالني  - ٥٠
 بـصفة خاصـة إىل األفـراد الـذين يـدعون أهنـم              تشرياالختياري  

. قــوق املنــصوص عليهــا يف العهــدضــحايا النتــهاك أي مــن احل
 يتفـق مـع   ٨ إىل ٤ميكن اختـصار الفقـرات   ، فإنه بينما من مث و

ومـع ذلـك فهـو      .  حـذفها متامـا    عـدم إمكـان    علـى    عمـر السيد  
ــسألة      ــا أن امل ــضحايا طامل ــارب ال ــذكر أق ــه ال حاجــة ل ــرى أن ي

 .١ املادة انطباقليست ضرورية لتحديد نطاق 
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يــرى أن مناقــشة نطــاق   قــال إنــه :الــسيد أوفالهــريت - ٥١
يتفق مع السيد   أضاف أنه    العام مفيدة للغاية و    التعليقمشروع  

إيواســاوا علــى وجــوب عــدم اختــاذ قــرار بــشأن املــسألة خــالل 
ــراءة األوىل ــال إو. الق  جيــب أال حتــذف  ٨ إىل ٣ن الفقــرات ق

 ٥تقـصري الفقـرة   ب يف فقرة واحـدة    اختصارها ميكن   لكن ،متاما
ــا أن مــسأ   ،٤ يف الفقــرة مطروحــةلة الــضحايا أو حــذفها طامل

بـأن سـبل اإلنـصاف      تفيـد    إىل مجلة واحدة     ٦اختصار الفقرة   ب
 .احمللية جيب أن تستنفد قبل تقدمي البالغ

 سـري ناجيـل روديل حمـق يف       ه يـرى أن    قـال إنـ    :الرئيس - ٥٢
فكـرة عامـة عـن نطـاق مـشروع          تكوين  إن اللجنة حتتاج    قوله  
ة الختـاذ قـرار هنـائي بـشأن      أنـه ليـست هنـاك حاجـ        إال ،الوثيقة

 . اجلاريةاملوضوع يف اجللسة
 يتفـق مـع سـري ناجيـل     ، أيـضا ، قال إنه :السيد باغوايت  - ٥٣

روديل علـــى أن اللجنـــة جيـــب أال تتطـــرق إىل جمـــاالت ميكـــن 
 .معاجلتها يف مناسبة أخرى

 قال إنه يفـضل اإلبقـاء علـى         :السيد غليلي أهاهنانزو   - ٥٤
 ٥أن اجلملـة األخـرية مـن الفقـرة          وأضاف  . ٦ إىل   ٤الفقرات  

القـانون الـدويل؛ وجيـب أن تنظـر اللجنـة يف            مسألة تتعلق ب  تثري  
تتـصرف  السماح بتقدمي بالغات مـن منظمـات غـري حكوميـة            

 ال ســيما عنــدما ال تكــون ،“ للمحكمــةاتصــديق” بوصــفها
 . يف الشكوىاملثارةلديها معلومات كافية عن املسائل 

لــت إهنــا تنــضم إىل األعــضاء     قا:الــسيدة ماجودينــا  - ٥٥
الـيت  وحتديـد املـسائل اإلجرائيـة       النطاق،  الذين يريدون إيضاح    

“ بالغالـ ” ي املقـصود مبـصطلح    ينطوي عليهـا األمـر، وتفـسري      
 ال ســيما أن الوثيقــة اخلتاميــة ستوضــع علــى     ،“ضحيةالــ” و
 . للجنةالشبكي وقع امل

ــام   :هالــسيد الال - ٥٦ ــق الع  شــدد علــى أن مــشروع التعلي
 من الربوتوكـول االختيـاري يف       ٣ و   ٢ب أن يذكر املادتني     جي

 ٤الفقرات الثماين األوىل مـن مـشروع الوثيقـة طاملـا أن املـادة        

 يف منظورهـا    ٥وجيب أن توضع الفقرة     . ٩نوقشت يف الفقرة    
التركيز علــى مـن حيــق لـه تقـدمي بــالغ؛ أمـا مــسألة     بـ الـصحيح  

جهـا،  متثيل الضحية من جانـب طـرف آخـر فيجـب عـدم إدرا             
 الــيت أثارهــا الــسيد غليلــي “صــديق احملكمــة”سألة ملــرغــم أن 
تـــراث فقهـــي وأضـــاف أن اللجنـــة لـــديها .  أمهيتـــهاأهاهنـــانزو

ــن      ــة م ــات املقدم ــشأن البالغ ــا يتــسىن   ضــخم ب ضــحايا؛ ورمب
 علـى أن يتـرك لألعـضاء        بشكل أضـيق،  للمقرر صياغة املسألة    

 . اقتراح التعديالت عند القراءة الثانية
 ،٩ إىل ٤اف أنـه يفـضل عـدم حـذف الفقـرات      وأضـ  - ٥٧

 مــن ١إن مــشروع الوثيقــة ســيحتاج بالتأكيــد لــذكر املــادة      
 الــدول اللتزامــات أساســا متثــل الــيت ،الربوتوكــول االختيــاري

 وجيب النظر بعني االعتبار إلدراج الفقـرات        ،األطراف مبوجبه 
 . من الربوتوكول االختياري أيضا٣ و ٢اليت تتناول املادتني 

يف مناقـشة مـشروع      اللجنـة     اقترح أن متضي   :الرئيس - ٥٨
 دون هـا تتبـادل اآلراء بـشأن نطاق  على حنو أسرع، وأن    الوثيقة  
 . تعديالت عليها خالل القراءة األوىلأيةإدخال 

 قال إنه يستطيع إعادة صـياغة الفقـرات       :السيد شرير  - ٥٩
علـى نـص الربوتوكـول      بإحكام أكثر    على حنو يركز     ٧ إىل   ١

 مـن أجـل إجـراء مزيـد         ، كما اقترح الـسيد كـالني      ،تيارياالخ
 أن يقتـرح    وميكـن .  الدورة القادمة للجنـة    خاللمن املناقشات   

ــذ  ا ــةألعــضاء حينئ ــدة إذا لغ ــذي   ه  أنرأوا جدي ــد ال ــاك املزي ن
ــه  ــي قولـ ــر    .ينبغـ ــزء األكثـ ــة إىل اجلـ ــل اللجنـ ــرح أن تنتقـ  واقتـ

 . ٩ والذي يبدأ من الفقرة ،موضوعية يف مشروع الوثيقة
أنفت  واســــــت٥٢/١٦ اجللــــــسة الــــــساعة وُعلقــــــت 
 .١٥/١٧ الساعة

 
 ١٠الفقرة 
ــة  : الــسيد عمــر - ٦٠ اقتــرح إدراج إشــارة إىل تــدابري مؤقت
 .الفقرة يف
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اقترح على أن تنص الفقرة على أنه يف        : السيد كالني  - ٦١
ــة     ــبل اإلنـــصاف احملليـ ــأن سـ ــة الطـــرف بـ ــة متـــسك الدولـ حالـ

ــدمي   مل ــا تق ــستنفد، ســيتعني عليه ــات عــن   ت ــن املعلوم ــد م  مزي
 .املسألة هذه
أشـــار إىل أن مـــسألة التـــدابري املؤقتـــة : الـــسيد شـــرير - ٦٢
ــرات   أو ــة أثــريت يف الفق وكمــا الحــظ  . ٢٨ إىل ٢٥االنتقالي

الــسيد كــالني فغالبــا مــا ختفــق الدولــة الطــرف يف تعــداد ســبل   
ــبالغ     ــاحب الـ ــستنفذها صـ ــيت مل يـ ــة الـ ــصاف احملليـ ويف . اإلنـ

ــرد   ، عمــد١٠ الفقــرة  إىل أن الــدول تــضر نفــسها عنــدما ال ت
ورمبـا ينبغـي إدراج     . على البالغ أو ترد عليه ردا غري مناسـب        

يفيد بأن اللجنة تقبـل عـادة قـول صـاحب الـبالغ إن سـبل                 ما
اإلنـــــصاف احملليـــــة قـــــد اســـــتنفدت مـــــا مل تثبـــــت الدولـــــة  

 .ذلك خالف
 

 ١٢الفقرة 
 جيـــب أن ١٢ قـــال إن صـــيغة الفقـــرة :الـــسيد عمـــر - ٦٣

وهلذه الغاية، ينبغي االستعاضة عـن عبـارة        . تكون أكثر حتديدا  
الــواردة يف ختــام اجلملــة األوىل “ ال يتــأيت مــن هيئــة قــضائية”

وجيــب “ ليــست هيئــة قــضائية بكــل معــىن الكلمــة     ”بعبــارة 
ــارة      ــها بعب ــرة، واالستعاضــة عن ــة الفق ــدم آراء ”حــذف بقي تق

 .“تستند إىل القوانني
 بعـض   اشـتراك لفائـدة   ” عبـارة     قـال إن   :السيد كالني  - ٦٤

الـيت وردت يف هنايـة الفقـرة        “  ذوي اخلربة القانونية   األشخاص
 .قد عفا عليها الزمان، وال تعكس التكوين احلايل للجنة

ــسيد شــرير  - ٦٥ ــر،     :ال ــسيد عم ــراح ال ــل اقت ــه يقب ــال إن  ق
 .ويتفق مع السيد كالني على وجوب حذف اجلملة األخرية

ترح البقـاء علـى اجلملـة األخـرية         اق :السيد أوفالهريت  - ٦٦
يف الفقــرة ألهنــا تعــزز مقاصــد واضــعي مــشروع الربوتوكــول    

وبغيــة وضــع مالحظــة الــسيد كــالني يف االعتبــار، . االختيــاري

رغــم ذلــك، ”فهــو يقتــرح أن تــضاف يف هنايــة اجلملــة عبــارة  
وعمال باملمارسـة املتبعـة، فـإن معظـم األعـضاء يكونـون غالبـا               

 .“من احملامني
 
 ١٣قرة الف
 مـن الـنص     ١٣ قال إنـه رغـم إشـارة الفقـرة           :الرئيس - ٦٧

ــرة      ــستخدم يف الفقـ ــبري املـ ــة إىل أن التعـ ــباين بدقـ ــن ٤االسـ  مـ
 مـن الربوتوكـول االختيــاري لوصـف قـرارات اللجنــة     ٥ املـادة 
وكـان ينبغـي اسـتخدام      “ مالحظات” أي   observacionesهو  

الواسـع  ، وقد أحدث االستخدام    “تقييم” أي   dictamenتعبري  
وزادت اللجنــة . النطــاق للتعــبري القــدمي قــدرا كــبريا مــن البلبلــة

األمــور تعقيــدا عنــدما أشــارت إىل التعليقــات العامــة علــى أهنــا 
observaciones generales بــدال مــن “ مالحظــات عامــة” أي
comentarios generales ــة ” أي ــات عامـ ــب . “تعليقـ ولتجنـ

“ dictamen”ة تعـبري   املزيد من البلبلة جيب أن تـستخدم اللجنـ        
 حىت لو جاء ذلك على حـساب اللغـة          ،يف املالحظات اخلتامية  

 .املستخدمة يف الربوتوكول االختياري
“ آراء” قــال إن اســتخدام كلمــة :الــسيد أوفالهــريت - ٦٨

ــع ممارســات        ــيا م ــضروري، متاش ــن ال ــيس م ــن مث ل واضــح، م
األعمــال ”اللجنــة، اإلشــارة إىل مــصدر ثــانوي للتفــسري، مثــل 

عند تناول مـسألة يـسهل      “ لتحضريية للربوتوكول االختياري  ا
ــة رأيهــا    . فهمهــا ــربر اللجن ــضا حاجــة ألن ت ــاك أي وليــست هن

عنـدما تكـون اللجنـة هـي الـيت         “ غالبية املعلقني ”باإلشارة إىل   
ــع  ــدث يف الواقـ ــة   . تتحـ ــة الثانيـ ــياغة اجلملـ ــن صـ ــن مث ميكـ ومـ

 تكـشف   ترى اللجنة أن هذه الكلمات ال     ”: النحو التايل  على
أي نيـة لـدى الـدول جلعـل قـرارات اللجنـة املعنيـة حبقـوق                 عن  

 ةاإلنــــسان ملزمــــة، وهــــذا رأي أيدتــــه األعمــــال التحــــضريي  
 .“املعلقني وآراء
 ينبغــي حــذفها ألن ١٣ قــال إن الفقــرة :الــسيد عمــر - ٦٩

صيغتها مثرية للجدل، وألن اجلملة الثانيـة منـها تـضعف نظـرة             
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ورمبــا . ختيــاري بدرجــة كــبرية اللجنــة ألمهيــة الربوتوكــول اال 
ــارة    ــافة عبــــ ــي إضــــ ــض اآلراء   ”تكفــــ ــضمن بعــــ ــا تتــــ إهنــــ

]’constatations’ ‘observaciones‘ [    اليت تستند إىل القـانون“ 
، إذا رغــب األعــضاء اآلخــرون يف إبقــاء هــذه   ١٢إىل الفقــرة 

 .الفكرة املستمدة من اجلملة األوىل
ما يتعلـق    قال إنه يتفق مع السيد عمر في       :السيد الاله  - ٧٠

وإذا رغــــب األعــــضاء يف االحتفــــاظ باجلملــــة . ١٣بــــالفقرة 
، لكن دون اإلشارة إىل     ١٢األخرية، ميكن إدماجها يف الفقرة      

بعبـارة  “ ملزمـة ”كما ميكن االستعاضة عن كلمة      “ املعلقني”
 .“قابلة للتنفيذ”
 قـال إنـه أيـضا يؤيـد اقتـراح           :السيد غليلي أهاهنـانزو    - ٧١

غري متأكد من جـدوى اسـتخدام تعـبري         السيد عمر، وإن كان     
ألن أعضاء اللجنة يفـسرون هـذا التعـبري علـى           “ قابلة للتنفيذ ”

ــو خمتلـــف ــدول   . حنـ ــزام الـ ــرا اللتـ وعـــالوة علـــى ذلـــك، ونظـ
باالمتثال جلميع قرارات اللجنة، لـيس مـن املمكـن القـول بـأن              

 .هذه القرارات غري ملزمة
 الثانية على    قال إن إعادة صياغة اجلملة     :السيد شرير  - ٧٢

النحو الذي اقترحه السيد أوفالهريت من شـأهنا أن تزيـل كافـة            
ورغم أن األفكار الواردة يف الفقرة ميكن دجمهـا         . االعتراضات
، ينبغـــي أال يـــتم حـــذفها بالكامـــل، طاملـــا أهنـــا ١٢يف الفقـــرة 

وأضاف أنـه ال يؤيـد االقتـراح        . ١٤تستخدم كديباجة للفقرة    
حمـــل تعـــبري   “ قابلـــة التنفيـــذ  ” الـــداعي إىل اســـتخدام تعـــبري  

وقال إن اللجنـة ختاطـب مجهـورا عريـضا، ومـن مث             . “ملزمة”
جيب أن تتجنب استخدام أي تعبريات لن يتـسىن فهمهـا علـى             

 .نطاق واسع
 ميكن حـذفها    ١٣ قال إن الفقرة     :السري ناجيل روديل   - ٧٣

بسهولة مـا دامـت اللجنـة قـد اقترحـت، يف اجلملـة األوىل مـن            
ورمبا تتسىن إضافة عبـارة     .  أال تكون آرائها ملزمة    ،١٤ الفقرة

ــه ” ــد ذاتـ ــارة “ يف حـ ــانون ”أو عبـ ــم القـ ــة  “ حبكـ ــل كلمـ قبـ

وتعطـي الفقـرات الـيت تلـت     . ألجل نقـل هـذا املعـىن     “ ملزمة”
ــا        ــيت تتوصــل إليه ــتنتاجات ال ــة االس ــى حجي ــرا عل ــك مؤش ذل

 .اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري
 

 ١٤الفقرة 
قال إن اجلملة األوىل وجزءا من اجلملـة        : السيد عمر  - ٧٤

وتصاغ اجلملة الثانية املعدلة على النحـو       . الثانية جيب حذفهما  
بالنظر إىل مكانة الربوتوكـول االختيـاري ومهمتـه يف          ”: التايل

منظومــة وضــع املعــايري ورصــد االلتزامــات الــيت أنــشأها العهــد  
ء اللجنـة   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يصبح آلرا      

 .أثر قانوين
ــسيد شــرير  - ٧٥ ــاالقتراح     :ال ــا ب ــد أحــاط علم ــه ق ــال إن  ق

ــصيغة املقترحــة بــني قوســني معقــوفني للنظــر فيهــا      وسيــضع ال
. ٢٠٠٨يوليــه عــام /خــالل دورة اللجنــة الــيت ســتعقد يف متــوز

وإن كان حيبـذ اإلبقـاء علـى الفقـرة بـشكلها احلـايل بالتحديـد                
 قالوا إن آراء اللجنة استشارية      ألن العديد من الدول واملعلقني    

وأضــاف أن هــذه التأكيــدات خاطئــة وأن اللجنــة عليهــا . حبتــة
وعــالوة علــى ذلــك، تــبني الفقــرات   . أن تــرد علــيهم مباشــرة 

التالية من التعليقات أسباب اعتبار هـذه اآلراء أكثـر مـن جمـرد              
ــل      . توصــيات ــن قبي ــة م ــؤدي اســتخدام كلمــات مبهم ــن ي ول

 لتــشجيع املوقــف الــرافض الــذي يتخــذه إال“ قــانوينالثــر األ”
 .البعض من آراء اللجنة

 قال إنه يوافـق علـى وجـوب حـذف اجلملـة             :الرئيس - ٧٦
إن آراء اللجنـة ليـست      ”ورمبا ميكن بدء الفقرة بعبارة      . األوىل

، علـــى أن تعقبـــها صـــيغة “استـــشارية حبتـــة أو إيـــصائية حبتـــة 
 .تعكس موقف املقرر

 
 ١٥الفقرة 
 قـال إن الفقـرة، بـصيغتها الراهنـة،       :هريتالسيد أوفال  - ٧٧

تعطي انطباعا بأن آراء اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري         
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 ٤٠حتقق مهمة مماثلة ملهمة مالحظاهتا اخلتاميـة مبوجـب املـادة            
 اخلتاميـة  توحقيقـة األمـر أن الكـثري مـن املالحظـا         . من العهـد  

لـدول  هو حمض نصائح بشأن خيارات السياسة العامة املتاحة ل        
 .فيما يتعلق بتنفيذ التزاماهتا

ــضمن      - ٧٨ ــأن تلــك املالحظــات تت ورغــم صــحة القــول ب
أحيانــا بيانــات ذات حجيــة بــشأن مبــادئ قانونيــة، لــيس مــن    

. الدقــة املــساواة بــني املالحظــات واملهمــة العامــة آلراء اللجنــة  
وإذا أراد األعضاء اإلبقـاء علـى األفكـار األساسـية يف الفقـرة،              

بيانـات ذات حجيـة بـشأن       ”الستعاضة عن عبارة    فهو يقترح ا  
 .“تفسريات للعهد ذات حجية”بعبارة “ مبادئ قانونية

قــال إنــه مــا دام مهــام اللجنــة مبوجــب   : الــسيد الاله - ٧٩
 خمتلفــة متامــا عــن دورهــا شــبه القــضائي مبوجــب       ٤٠املــادة 

الربوتوكول االختياري فقد يكون مـن األسـلم عـدم إيـراد أي             
ـــ  ــارات إىل املـ ــسري   . ادةإشــ ــة تفــ ــار حجيــ ــو إظهــ ــم هــ واملهــ

 .للعهد اللجنة
ــر  - ٨٠ ــسيد عمـ ــدعوة إىل حـــذف   : الـ ــد الـ ــه يؤيـ ــال إنـ قـ
 .٤٠إشارة إىل املادة  أي
ــرير  - ٨١ ــسيد شـ ــديالت    : الـ ــى التعـ ــق علـ ــه يوافـ ــال إنـ قـ

مثل مالحظاهتا اخلتاميـة علـى      ”وسيتم حذف عبارة    . املقترحة
، “هـــد مـــن الع٤٠دة اوجـــب املـــمبتقـــارير الـــدول األطـــراف 

بعبـارة  “ بيانات عن املبادئ القانونية   ”وسيستعاض عن عبارة    
 .“تفسريات للعهد”
الواليــة ” وجــه االنتبــاه إىل عبــارة   :الــسيد بــاغوايت  - ٨٢

ــة مبوجــب العهــد   ــة األوىل “ املمنوحــة للجن ــواردة يف اجلمل . ال
وقال إنـه نظـرا ألن اجلملـة تتحـدث عـن آراء اللجنـة مبوجـب                 

فرمبا ينبغـي أن تتحـدث العبـارة املعنيـة          الربوتوكول االختياري   
 .أيضا عن الربوتوكول االختياري

 قـال إن العبـارة جيـب أن تـشري إىل كـل             :السيد الاله  - ٨٣
مــن العهــد والربوتوكــول االختيــاري ألن اللجنــة تقــدم آرائهــا 

عن احلقوق مبوجب العهد عمال بالوالية املمنوحة هلا مبوجـب          
ىل ذلك أنه يفهـم أن العبـارة        يضاف إ . الربوتوكول االختياري 

 .سيتم حذفها“ حبكم القانون املتكامل”األخرية يف الفقرة 
 قـال إنـه يوافـق علـى وجـوب اإلشـارة             :السيد شـرير   - ٨٤

. إىل كل من العهد والربوتوكول االختيـاري يف اجلملـة األوىل          
إال أنه يرغب يف اإلبقاء علـى العبـارة األخـرية مـن الفقـرة ألن                

ــدور املتكا” ــصكني  ال ــة مبوجــب ال ــل للجن ــو إشــارة إىل  “ م ه
الرابطة العضوية بني العهد والربوتوكول االختيـاري الـوارد يف      

واملقـــصود منـــها هـــو تعزيـــز املفهـــوم القائـــل بـــأن  . ٢الفقـــرة 
االحتــرام الــذي جيــب أن توليــه الــدول لــآلراء الــيت تعــرب عنــها  
ــة مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري    اللجنــة يف احلــاالت الفردي

بغي أال يستند الربوتوكـول االختيـاري وحـده بـل إىل كـون              ين
 .اللجنة مفسرة ملعىن احلقوق املختلفة الواردة بالعهد

 جانبا وإعـادة النظـر   ١٥ اقترح تنحية الفقرة  :الرئيس - ٨٥
 . فيها خالل القراءة الثانية

 
 ١٦الفقرة 
قالــت إن صــيغة اجلملــة األخــرية  : الــسيدة ماجودينــا - ٨٦

عقدة للغاية بالنـسبة لعامـة اجلمهـور، واستفـسرت          من الفقرة م  
 .عما إذا كان من املمكن تبسيطها

.  وافق على مالحظـة الـسيدة ماجودينـا        :السيد شرير  - ٨٧
وقال إنه طاملا أن مـسألة اسـتنفاد سـبل اإلنـصاف قـد تناولتـها                

بعــد إخفــاق ” ميكــن تبــسيط اجلملــة حبــذف عبــارة   ٦الفقــرة 
ك قبـل أن يطمـئن صـاحب الـبالغ          أجهزة الدولة يف القيام بذل    

 .“تطبيق قاعدة استنفاد سبل اإلنصاف احملليةإىل 
 

 ١٨الفقرة 
“ اإلقنـاع هلا قدرة علـى     ”قال إن عبارة    : السيد عمر  - ٨٨

ــها     ــة الفقــرة وأن حتــل حمل ــوة  ”جيــب أن حتــذف مــن هناي هلــا ق
 .“القانون
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ــسيد شــرير  - ٨٩ ــارة    :ال ــى عب ــاء عل ــه يفــضل اإلبق ــال إن  ق
ــدرة ع هلــا” ــاع ق ــى اإلقن ــة   “ ل ــد مــن احملــاكم الوطني ألن العدي

يف إشـارة إىل    “ مقنعـة ”واملعلقني الوطنيني يـستخدمون كلمـة       
ويهدف هذا التعـبري إىل دعـم اللجنـة يف قوهلـا إن             . آراء اللجنة 

لكـن القـول   . آرائها، رغم أهنـا ليـست ملزمـة، جيـب أن حتتـرم           
 .ملزمةبأن هلده اآلراء قوة القانون يوحي، يف رأيه، بأهنا 

 قـــال إن مـــن األفـــضل جتنـــب  :الـــسري ناجيـــل روديل - ٩٠
 .“هلا القدرة على اإلقناع”املسألة برمتها، حذف عبارة 

 . قال إنه يقبل اقتراح السري ناجيل:السيد شرير - ٩١
الربوتوكــول  و” اقتــرح إضــافة عبــارة   :الــسيد الاله - ٩٢

 .“مبوجب العهد”بعد “ االختياري
 .نه يقبل االقتراحقال إ: السيد شرير - ٩٣

 ٠٠/١٨  الساعةرفعت اجللسة 
 
 


