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   مقدمة-    ً أوال  
                                                             ، إىل الفريق العامل املعين بوضع بروتوكول اختياري يلحـق           ٣ / ١                                    أسند جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -  ١
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                    ً      ً                           وقدمت الرئيسة مشروعاً أولياً للربوتوكول االختيـاري         .   ية                                                           بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف      

(A/HRC/6/WG.4/2)               ٢٧       إىل     ١٦                                                                                         العتماده كأساس ملفاوضات الفريق العامل يف دورته الرابعة املعقودة يف الفترة مـن    
      ً     أوليـاً                                                                        ً      ً                  مث قدمت الرئيسة، باالستناد إىل املناقشات اليت أجراها الفريق العامـل، مـشروعاً منقحـاً                .     ٢٠٠٧       يوليه   /   متوز

(A/HRC/8/WG.4/2)            ًإىل الفريق العامل يف اجلزء األول من دورته اخلامسة ومشروعاً منقحاً ثانيا              ً      ً      ً                                                       (A/HRC/8/WG.4/3)  
                               ين األول والثـاين مـن الـدورة     أ                                                 ويلخص هذا التقرير املناقشات اليت دارت خالل اجلز        .                                 إىل اجلزء الثاين من نفس الدورة     

    .             ، على التوايل    ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان ٤        مارس إىل  /      آذار  ٣١          فرباير ومن  / ط     شبا ٨     إىل  ٤                    اخلامسة، يف الفترة من 

   تنظيم الدورة-      ً ثانيا  
                                                                                                  افتتح الدورة اخلامسة للفريق العامل مدير شعبة اإلجراءات اخلاصة يف مفوضية األمم املتحـدة الـسامية           -  ٢

    .            حلقوق اإلنسان

                                        يف أن الفريق العامل سيبذل قـصارى جهـده         ثقتها   )        الربتغال (    كيه  ري                                 وأبدت الرئيسة، كاترينا دي ألبوك    -  ٣
                                                                                                      جياد احللول اليت قد حتظى بتوافق اآلراء وتضمن يف الوقت نفسه توفري احلماية الفعالة لضحايا انتهاكات احلقوق         إل

    .                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   .              وبرنامج عمله(A/HRC/8/WG.4/1)                                 واعتمد الفريق العامل جدول أعماله   -  ٤

                                                                                                 فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف البيان الذي أدلت به أمام الفريق العامل، إىل                        وأشارت م   -  ٥
                                                ً     ً    يف تاريخ املنظومة العاملية حلقوق اإلنسان وسيعطي دفعاً كبرياً      بارزة  ة  ّ طّ                                    أن اعتماد الربوتوكول االختياري سيمثل حم

    .                                                     لتجديد العناية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   البيانات االفتتاحية–     ً ثالثا  
   .                                                       ً                رحبت الوفود باملشروعني املنقحني اللذين أعدهتما الرئيسة تيسرياً لعملية التفاوض  -  ٦

                                                                                                        والحظت وفود عدة أن الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تتيح فرصة جيـدة العتمـاد                   - ٧
    .   ها        وتداخل  ها                                     قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة وترابط                                             الربوتوكول االختياري، وهو ما سيؤكد من جديد عدم 

                                                                  ستخدم يف الربوتوكول االختياري نفس اللغة املستخدمة يف معاهـدات                                    ُ      وأكد بعض الوفود ضرورة أن تُ       -  ٨
   .                  ً                             مماثلة تتضمن أحكاماً تتعلق بإجراءات تقدمي البالغات

                                      ق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز                                                                    وأكدت وفود عدة، مبا يف ذلك منظمات غري حكومية وجلنة التنسي            -  ٩
                                                                                                               ومحاية حقوق اإلنسان، أهنا تفضل اتباع هنج شامل تكون فيه كافة احلقوق الواردة يف العهـد مـشمولة هبـذا                    
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              ، ميكـن فيـه     ")         حسب الطلب  ("                                                         وباملقابل، أشارت وفود أخرى إىل أهنا تفضل األخذ بنهج انتقائي    .          الربوتوكول
   .              تقيد واالستثناء                          ح هلا إمكانية االختيار بني ال ي  يت                    ً         للدول أن تستثين حقوقاً معينة و

                                                                                             وبينما أكدت جنوب أفريقيا أهلية الرجوع إىل القضاء فيما يتصل جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية      -   ١٠
                                                                                                            والثقافية، دفعت كندا والواليات املتحدة األمريكية بأن إعمال هذه احلقوق ال ميكن أن يتحقق إال يف إطار عملية            

     ختصيص            رات بشأن     را                                                   ذه احلقوق دون التدخل فيما تتخذه احلكومات من ق         ه                               جية، وبالتايل يصعب الفصل يف       تدر
                                                                                             وشددت نيجرييا على أن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مرهتن باملوارد املتاحـة لـدى       .       املوارد

   .         النامية                          هذه احلقوق يف حالة البلدان                                 الدولة املعنية، ولذلك يصعب الفصل يف

                                                                                                       وأشار بعض الوفود إىل أهنا تفضل اعتماد معايري واضحة لتقييم انتهاكات هذه احلقوق، كاملعقولية وغري                 -   ١١
           ً                إال أن وفوداً عدة رفـضت        .                                                                                    املعقولية، مع ترك هامش واسع للدول كي حتدد خياراهتا املتعلقة بالسياسات العامة           

   .                تدوين هذه املعايري

                      واجلماهريية العربيـة   ،                                                                       لبلدان النامية من قيود شديدة فيما يتعلق باملوارد، أعربت بنغالديش              ً                   ونظراً إىل ما تواجهه ا      -  ١٢
                  العامل الثالث  -                                          ومنظمة العفو الدولية ومركز أوروبا        ، )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                 ، والصني، ومصر                     ومجهورية كوريا   ،       الليبية

                                            وأفادت وفود عديدة بأن مثل هذا احلكم ال يتناسب   .                                                     عن تأييدها إلدراج حكم يتعلق باملساعدة والتعاون الدوليني
   .                   مع بروتوكول اختياري

                                                                             ً                      وأشار ائتالف املنظمات غري احلكومية إىل أن الربوتوكول االختياري ينبغي أن يتضمن أحكاماً تتعلـق                 -   ١٣
    .                                                         بإجراء التحري وبالتدابري املؤقتة، وأن ينص على حظر التحفظات

  ح األويل استعراض املشروع املنق–     ً رابعا  
  ،     ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط  ٨       إىل    ٤                                                             يف اجلزء األول من دورته اخلامسة، املعقود يف الفترة من             ،                      استعرض الفريق العامل    -  ١٤

                 على املـشروع                    التعديالت املدخلة          يشري إىل            ، الذي   (A/HRC/8/WG.4/2)                                          املشروع املنقح األويل للربوتوكول االختياري      
   .   كنة        روف الدا     باحل(A/HRC/6/WG.4/2)      األصلي 

  الديباجة

   .                                                      اقترح االحتاد الروسي أن تقتصر الديباجة على فقرة أو اثنتني  -   ١٥

                         ، وبـنغالديش، وشـيلي،      )          اإلسالمية -         مجهورية   (                                                  وفيما خيص الفقرة األوىل، أيدت األرجنتني، وإيران          -   ١٦
   .   صلي أل                    ومصر، واملكسيك النص ا

  ،  )           اإلسـالمية -          مجهوريـة   (                وادور، وإيـران                                   ، أعلنت، األرجنتني، وإسبانيا، وإك   ٢                       وفيما يتعلق بالفقرة      -   ١٧
                                                                                                           والربتغال، وبلجيكا، وبولندا، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، وكوستاريكا، واملكسيك، وهـاييت            

   .                                           ئتالف املنظمات غري احلكومية أهنا تفضل النص األصلي ا و
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                                             العظمى وآيرلندا الشمالية، واهلند، وهولندا                                   ، واململكة املتحدة لربيطانيا      )                      باسم اجملموعة األفريقية   (            وفضلت مصر     - ٨ ١
                                                              وأشار بعض الوفود إىل أنه ميكن، كبديل، التخلي عن اإلشارة            .                                                       اقتباس النص كما يرد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        

   .                                                                                    الصرحية إىل اإلعالن وإدراج نص شبيه بالنص املستخدم يف ديباجة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

                 يف حـني أعلنـت       .                                                            ، أشارت اهلند وهولندا إىل أهنما تفضالن الصياغة األصـلية          ٤                يتعلق بالفقرة          وفيما    -   ١٩
   .                                                                 ونيوزيلندا أهنا تفضل إما حذف الفقرة أو اإلبقاء على الصياغة األصلية ،       وكندا ،         والسويد ،        أستراليا

                     واجلزائـر، وجنـوب            وبنغالديش،  )           اإلسالمية -         مجهورية   (                                             واقترح االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وإيران        -   ٢٠
                مـن إعـالن      ٥                                                                                              أفريقيا، والسنغال، وليسوتو، ومصر، واملغرب إضافة نص جديد باقتباس النص الكامل للفقرة             

   .                 وبرنامج عمل فيينا

                  من إعالن وبرنامج  ٥                                                                        واقترحت الربتغال، وبلجيكا، وبولندا، وفرنسا، واملكسيك عدم اقتباس نص الفقرة   -   ٢١
   .                                               فق عليه الوارد يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                            عمل فيينا، واستخدام النص املت

                              وأشارت كندا واململكة املتحدة      .                                                 ، قالت اهلند وهولندا إهنما تفضالن النص األصلي        ٥                   وفيما خيص الفقرة      -   ٢٢
           ميكن أن     ١٧ /    ١٩٨٥                                                                                           لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل أن اإلشارة إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي             

َ    ِ  ُ     أو َمن خيِلفُها   " ة      ً                           ل جزءاً من النص وطلبتا إضافة عبار   ِّ تشكِّ    ."    

              عقب االتفـاق     "                  أي حق من احلقوق    "                                                                والحظت اهلند أنه ينبغي تنقيح النص الوارد بني قوسني معقوفني             -   ٢٣
   . ٢                 بشأن صياغة املادة 

            ن الفقـرة                                                                                          واقترحت جنوب أفريقيا، وكندا، واملكسيك، واهلند، وهولندا االستعاضة عن اجلزء األخري م             -   ٢٤
    ".                                          للقيام باملهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول "          التالية  ة       بالعبار

                   وأعلنت بـنغالديش،     .                                                                      ، طلبت أملانيا، والربتغال، وبلجيكا، وبولندا، والسويد حذف الفقرة         ٦            وص الفقرة      وخبص  -  ٢٥
   .                       د أهنا تفضل اإلبقاء عليها                             ، ومصر، واملغرب، واملكسيك، واهلن )             البوليفارية-       مجهورية  (                      وجنوب أفريقيا، وفرتويال 

  ١املادة 

                                                                                                           فيما يتعلق بالعنوان، اقترحت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليـات املتحـدة                -   ٢٦
    ".   ّ                      تلقّي البالغات والنظر فيها   " ة                   األمريكية إضافة عبار

                             الوارد بني قوسـني معقـوفني                                                            ، أعلن عدة مندوبني أهنم يفضلون اإلبقاء على النص           ١               وخبصوص الفقرة     -   ٢٧
      ً                                    مكرراً، يف حني اقترح كل من االحتـاد           ١١    و   ١١    و   ١٠      ُ    َّ                              ريثما ُيتوصَّل إىل اتفاق بشأن املواد         "                 وإجراء التحريات  "

                                                                                                                الروسي، والدامنرك، والسنغال، والصني، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا،            
                                             ولوحظ أن مثل هذه اإلشارة ال تـرد يف أي            .                                          كية، واليابان، واليونان حذف هذا النص                            والواليات املتحدة األمري  

                                               وأشارت مصر إىل أن اإلبقاء على النص الوارد          .                                                   ٍّ          معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان اليت تنص على إجراء حترٍّ         
   .                             ِّ                بني قوسني معقوفني من شأنه أن يوضِّح اختصاص اللجنة
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      عنـد   "                                                                     لنص املتعلق بإجراء التحريات، اقترحت وفود عدة إضـافة عبـارة                                         ويف حال تقرر اإلبقاء على ا       -   ٢٨
   .                                                                                أو أية صيغة مماثلة إىل النص الوارد بني قوسني معقوفني لبيان الطابع االختياري هلذا اإلجراء  "        االقتضاء

                                                            والحظت مصر وهولندا أنه يف صورة اإلبقاء على اإلشارة إىل           .  ٢                                       وأيدت وفود عدة اإلبقاء على الفقرة         -   ٢٩
   .              بناء على ذلك ٢                          ، فإنه ينبغي تنقيح الفقرة  ١                  التحريات يف الفقرة 

   . ٢   و ١                يف كل من الفقرتني   "        النظر يف "       بعبارة   "      استالم " / "   ّ تلقّي "                                      واقترحت بنغالديش ومصر االستعاضة عن لفظة   -  ٣٠

  ٢املادة 

   .            الصني حذفها         يف حني أيدت  "        الفردية "                                                      فيما يتعلق بالعنوان، اقترحت نيوزيلندا اإلبقاء على لفظة   -   ٣١

         ، يف حـني   ]          دولة طـرف  [     والية   "           يدخلون ضمن "                                   ، اقترحت وفود عدة اإلبقاء على عبارة  ١                  وفيما خيص الفقرة     -  ٣٢
  " relevant de la juridiction "                        وأيـدت فرنـسا عبـارة       ".  ل      خاضعني  "                                       أعلنت وفود أخرى أهنا تفضل استخدام عبارة 

   .                                                            منظمة العفو الدولية إىل أهنا تفضل استبعاد أي إشارة إىل الوالية      وأشارت  .                       الواردة يف النص الفرنسي  )            خاضعني لوالية (

ّ                                                                                                   وفّضل كل من االحتاد الروسي، وأملانيا، وإيطاليا، وباكستان، والربتغال، وبنغالديش، وجنوب أفريقيا،              -   ٣٣   
    تني         التالي  ني                                                                                                 وسلوفينيا، وشيلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا، ومصر، واملكسيك، والنمسا، واهلند حذف العبارت          

                                                 وقالت بولندا والسويد والصني وكندا إهنا تفضل اإلبقاء    ".       ذي شأن " و  "        مباشرون   : "                بني قوسني معقوفني  تني      الوارد
   ".                   ضـحايا مباشـرون    "                   واستفسرت عن معىن      "        ذي شأن  "      ّ                               يف حني أّيدت نيوزيلندا اإلشارة إىل         .               على هذا النص  

           من عدم    ٢                              مرتبطة باإلبقاء على الفقرة       "        ذي شأن    "     عبارة                ضرورة استخدام                                      والحظت مجهورية كوريا وهولندا أن      
   . ٤                                                                                        ذلك، يف حني قالت هولندا والواليات املتحدة األمريكية إن املكان األنسب إلدراج هذه اإلشارة هو املادة 

  "       الصرحية "                                ونيبال أهنا تفضل اإلبقاء على لفظة   )                     باسم اجملموعة األفريقية (                           وأعلنت بولندا، والصني، ومصر   -   ٣٤
                                                                                                        بني قوسني معقوفني، يف حني طلبت إيطاليا، والربتغال، وبنغالديش، وسلوفينيا، وغواتيمـاال، وفنلنـدا،                      الواردة

   .                      واملكسيك، وهولندا حذفها

ّ                                                         وفّضلت الربتغال، وبلجيكا، وبنغالديش، وليختنشتاين، ومصر         -   ٣٥              ، واملكـسيك    )                      باسم اجملموعة األفريقية   (  
           الواردة بني   "             ً                                         لثالث مقروءاً باالقتران مع األحكام الواردة يف اجلزء الثاين      اجلزء ا /                    اجلزأين الثاين والثالث   " ة        حذف عبار

                                                                                           وأوصت إيطاليا، وبولندا، وتركيا، ومجهورية كوريا، وسلوفينيا، والصني، وكندا، واململكـة             .             قوسني معقوفني 
   ة                        اليونان باإلبقاء على عبار                                                                                 املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، و

    ".                  ً                                         اجلزء الثالث مقروءاً باالقتران مع األحكام الواردة يف اجلزء الثاين "

                                                  من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            )  ١       املادة   (  ّ                                       وأّيد بعض الوفود استبعاد اجلزء األول         -   ٣٦
                                     طلبت مصر إىل الرئيسة أن تلتمس                      ويف هذا الصدد،    .                                                        واالجتماعية والثقافية، يف حني طلبت وفود أخرى إدراجه       

   .          من العهد ١                                                    آراء اللجنة بشأن كيفية تناوهلا للقضايا املتصلة باملادة 
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                        ، واملكـسيك، وهولنـدا،    )                      باسم اجملموعة األفريقيـة  (  ّ                                                     وأّيدت إيطاليا، والربتغال، وفنلندا، وليختنشتاين، ومصر      -  ٣٧
                              ِّ                   إال إذا استطاع صاحب البالغ أن يربِّر تصرفه نيابة عنهم    " ة    عبار                                                    وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء اإلبقاء على 

    ".                         دون احلصول على تلك املوافقة

ّ                           حذف هذه الفقرة وكّررت تأييـدها لنطـاق                                  ومنظمات غري حكومية عدة                    ، طلبت وفود     ٢                   وفيما خيص الفقرة      -  ٣٨                  
      قـضي              ّ                      تراح بديل، أّيدته دول عـدة، ي                       وتقدمت كندا باق    .                                                        وأعلنت وفود أخرى أهنا تؤيد اإلبقاء على هذه الفقرة          .     واسع

   .                                     وأعلنت وفود أخرى أهنا تفضل هنج االستثناء  .                                  ً                تغيري الفقرة بإدراج شرط التقيد بدالً من شرط االستثناء ب

                ؛ يف حني اقترحـت   "  ١٥     إىل  ٦          واملواد من   )  ١ ( ٢        يف املادة    " ة                                        وطلبت تركيا واململكة املتحدة حذف عبار       -   ٣٩
    ".      أعاله ١                     املشار إليها يف الفقرة    " ة             ذا النص بعبار                            الواليات املتحدة االستعاضة عن ه

                                                                                                    واقترح كل من االحتاد الروسي، وبولندا، والدامنرك، والصني، ونيوزيلندا حذف اجلملة األخرية الواردة               -   ٤٠
  .   ّ                                                                                     وأّيدت مجهورية كوريا، والنمسا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية اإلبقاء عليهـا            .                 بني قوسني معقوفني  

   .       سنوات  ١٠                                       هولندا أهنا تفضل حتديد إطار زمين يقل عن       وأعلنت

        ً   مكرراً  ١                                                                       االقتراحات اجلديدة الواردة بني قوسني معقوفني يف الفقرتني الفرعيتني             حبث                              مث انتقل الفريق العامل إىل        -  ٤١
    .  ٢           من املادة  ١      ً      ً              مكرراً ثالثاً من الفقرة  ١ و

                                  مسألة إدراج حكم جييز للجنة أن         يف                    دة إنعام النظر          ً   ّ                 مكرراً، أّيدت وفود ع     ١                            وفيما خيص الفقرة الفرعية       -   ٤٢
  ُ ِّ                                                         وقُدِّمت اقتراحات حمددة بإضافة إشارات إىل املؤسسات الوطنية حلقوق   .                                 متنح مركز الصديق ملنظمات غري حكومية

   .                                    أو نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل /        اإلنسان و

                                               ، والحظوا أن هذه املنظمات واملؤسسات مؤهلـة              ً   مكرراً  ١                                                      وأعرب بعض الوفود عن القلق حيال الفقرة الفرعية           -  ٤٣
   .                                            وأن مثل هذا اإلجراء ال يرد يف صكوك مماثلة أخرى ٢           من املادة  ١   ً                                  فعالً لالشتراك كأطراف ثالثة مبوجب الفقرة 

      ً      ً                                                          مكرراً ثالثاً، أعلن معظم املندوبني أهنم يفضلون حذف هذه الفقرة، وأعربوا  ١                        وفيما خيص الفقرة الفرعية   -   ٤٤
                           جتنب ورود سيل وافر مـن                                    ّ                                              ال إزاء مسائل منها إمكانية تلقّي بالغات تتعلق بضحايا جمهويل اهلوية، و                    عن االنشغ 
ّ                                                                 وفّضلت إكوادور وهولندا، وائتالف املنظمات غري احلكومية اإلبقاء على الفقرة  .        البالغات   .     

  ٣املادة 

                              عليها، فإهنما أعربتـا عـن                                             ويف حني طلبت بولندا وهولندا اإلبقاء         .                        عدة حذف هذه املادة     د ّ         أّيدت وفو   -   ٤٥
   .                           تفهمهما ملوقف أغلبية املندوبني

  ٤املادة 

     وحذر   .                                                                                      نه ينبغي جتنب املغاالة يف تنظيم استقالل اللجنة فيما يتعلق بتفسري معايري املقبولية             إ              قالت النمسا     -   ٤٦
              يري تقييديـة                                                                                                 كل من منظمة العفو الدولية واملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء من وضع معا              

   .                         مفرطة تنظم مسألة املقبولية
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ّ                                                    ، أعلنت وفود ومنظمات غري حكومية عّدة أهنا تفضل اإلبقاء على الصيغة األصـلية               ١               وخبصوص الفقرة     -   ٤٧                                 
   ،                  واململكة املتحدة   ،           والدامنرك  ،             وفضلت بولندا   .                         املستخدمة يف صكوك مماثلة     "                                 مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة     "

           وأيـدت    . "                               القضائية منها واإلدارية وغريها    "                                                 ان اإلبقاء على النص الوارد بني قوسني معقوفني                  واليون  ،          ونيوزيلندا
ّ     الفّعالة "                ً                         وهولندا اقتراحاً يقضي بإدراج لفظة        ،                  واململكة املتحدة   ،  يك س       واملك  ،    الصني      ، يف   "      املتاحة    ...      مجيع "     بعد    "    

                         ، وبنغالديش، وبولنـدا،     )     سالمية إل    ا -         مجهورية (                                                              حني اعترض على هذا االقتراح كل من االحتاد الروسي، وإيران           
   .                            والصني، ومصر، والواليات املتحدة

    ً     ً   أمداً طويالً   "  ّ                                                                                       وأّيد بعض املندوبني واملنظمات غري احلكومية اإلبقاء على النص الوارد بني قوسني معقوفني                -   ٤٨
            ، وبنغالديش،  )     سالمية إل   ا-        مجهورية  (                 وأيد كل من إيران   .                              املستخدم يف مجيع البالغات املماثلة  "                بدرجة غري معقولة

   .                        والصني، ومصر حذف هذا النص

ّ                                                        وأوصت وفود ومنظمات غري حكومية عّدة باإلبقاء على النص الوارد بني قوسني معقوفني                -   ٤٩             أو كان من    "                              
                      ً                                                        ، بوصفه ميثل صيغة متفقاً عليها ترد يف الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء           "                       ً     ً      غري احملتمل أن حيقق انتصافاً فعاالً     

                                                                                                      يع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقيـة                    على مج 
                             واالتفاقية الدولية حلماية     ،                                                                                          مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            

   .                                   ت الصني، وكندا، والواليات املتحدة حذفه        يف حني فضل  .                                      حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                              ومل يؤيد مندوب واحد اإلبقاء على   .                                                      وطلبت وفود عدة حذف اجلملة األخرية الواردة بني قوسني معقوفني  -   ٥٠
                                                                                                                      هذه اجلملة، عدا أن بعض املندوبني أشاروا إىل أنه، يف حال اإلبقاء على هذه اجلملة، فإنه ينبغي أن تنتهي بعـد                     

                        وال ينطبق شرط استنفاد      :                                            أي أن تصاغ هذه اجلملة على النحو التايل        [                   يف النص اإلنكليزي      " established "      لفظة  
    ].                                              سبل االنتصاف احمللية إذا كانت هذه السبل غري متوفرة

  "    إذا "        بلفظة  )where (   "               يف احلاالت التالية "ّ                                ّدمت اقتراحات باالستعاضة عن لفظة    ُ ، قُ ٢                  وفيما خيص الفقرة     -   ٥١
) if(   ما   عند "   ة   ظ          أو بلف   "  ) when(  .    يف هناية الفقرة الفرعية       "   أو "                               شتاين، ومصر، وهولندا إدراج          ليختن         واقترحت                          ) و  (  

   .                                            لتأكيد الطابع غري التراكمي ملعايري عدم املقبولية

      سـتة   "                                                                    ، أيدت املكسيك وائتالف املنظمات غري احلكومية االستعاضة عن عبارة            ) أ (                                وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -  ٥٢
ّ                                                          وأشارت وفود عّدة إىل أهنا تفضل اإلشارة إىل مهلة زمنية حمددة بستة أشهر أو أكثر   ".         ة معقولة   فتر "       بعبارة   "     أشهر              .   

                                                     ً                    ، أعلنت وفود عدة أهنا تفضل الصياغة اجلديدة املقترحـة متـشياً مـع               ) ب (                            وفيما خيص الفقرة الفرعية       -   ٥٣
                               لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق                                                                    الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وا

ـ    ".                        بعد تاريخ بدء النفاذ    "          عبارة     ذف ح  )      سالمية إل    ا -         مجهورية   (                واقترحت إيران     .                    األشخاص ذوي اإلعاقة   ّ    ّدم   ُ  وقُ
    ".              االنتهاك املزعوم "       بعبارة   "            هذه الوقائع "                               اقتراح يقضي باالستعاضة عن عبارة 

           ً         ، وذلك متشياً مـع      "      املسألة "                         دوبني اإلبقاء على لفظة                         ، أيد عدد من املن     ) ج (                               وفيما يتصل بالفقرة الفرعية       -   ٥٤
                                    وأعلنت أملانيا أهنا تفـضل لفظـة         .                                                                             اللغة املستخدمة يف مجيع اآلليات األخرى املعنية بتلقي البالغات والنظر فيها          

    ".              االنتهاك املزعوم "                                                  ندونيسيا، وبلجيكا، وفرنسا، واليابان استخدام عبارة  إ                 ، يف حني فضل كل من  "      انتهاك "
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ّ                            وفّضلت وفود عديدة حذف عبارة     -   ٥٥                                              اليت ترد يف هناية الفقرة الفرعية، يف حني اقترحـت    "             ذي طابع مماثل "  
                                            ً                                                                املكسيك اإلبقاء على هذه الصياغة، املستخدمة أيضاً يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء                

    ".    مماثل              ذي طابع قانوين    " ة                                   واقترحت مصر، كبديل هلذه الصيغة، عبار  .       القسري

         أو غـري    "                                                          ، فضل عدة مندوبني حذف النص الوارد بني قوسني معقوفني            ) د (                            وفيما خيص الفقرة الفرعية       -   ٥٦
    ".                                            متساوق مع الصكوك املنطبقة يف ميدان حقوق اإلنسان

              أو مىت كـان     "                                                           ، فضل بعض املندوبني حذف النص الوارد بني قوسني معقوفني            ) ه (                                وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -  ٥٧
  )        سـالمية  إل    ا -          مجهوريـة    (           دت إيران   ـ      ني أي ـ     يف ح    ".                                                        بصورة رئيسية على معلومات وردت بصورة غري مباشرة             يعتمد

   .           اإلبقاء عليه

                                                              ، فضل بعض الوفود حذف النص الوارد بني قوسني معقوفني املتعلق باحلفاظ  ) ز (                     وخبصوص الفقرة الفرعية   -   ٥٨
              أو تناوله    ٦                                        رون أنه ينبغي إدراج النص يف املادة                         والحظ مندوبون آخ    .                                       على سرية املعلومات هبدف محاية الضحية     

ّ                                                    وفضلت فرنسا ومنظمات غري حكومية عّدة اإلبقاء على النص مع االستعاضة عن لفظة               .                         يف إطار النظام الداخلي                                   
    ".             أصحاب البالغات "       بعبارة   "      ضحايا "

    ضرر  " ً                 اً تشري إىل عتبة         مكرر  )  د (                                                                         واقترحت كندا، واململكة املتحدة، ونيوزيلندا إدراج فقرة فرعية جديدة            -   ٥٩
                                              وأيد العديد من الوفود إدراج هذا املعيار اجلديد،   .  "                                                    شأن، إال إذا كان البالغ يثري مسألة جدية ذات أمهية عامة ي ذ

                                          واعترضت وفود أخرى على هذا االقتـراح،         .                                                                  باعتباره جينب اللجنة النظر يف الشكاوى اليت تتسم بأمهية حمدودة         
                                                              ً       ىل حبث األسس املوضوعية للبالغ يف مرحلة النظر يف مقبوليته، وسيعين ضمنياً، على  إ                           مشرية إىل أنه سيدفع باللجنة

   .                                                                   ما يبدو، أن بعض االنتهاكات ميكن اعتبارها غري ذات شأن، وهو أمر غري مقبول

  ٥املادة 

                                                                                                أيدت وفود ومنظمات غري حكومية عدة إدراج تدابري مؤقتة يف الربوتوكول االختياري، يف حني فضلت                 -   ٦٠
                                  واقترح كل من االحتـاد الروسـي         .                                                                       ود ومنظمات غري حكومية أخرى إدراج هذه التدابري يف النظام الداخلي            وف

   . ٥                  واجلزائر حذف املادة 

                                                                                 ، أعلنت إسبانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وبولندا، والدامنرك، والصني، وكندا، واململكة     ١                   وفيما خيص الفقرة      -   ٦١
    ".                يف ظروف استثنائية "            إضافة عبارة                                  املتحدة، والواليات املتحدة أهنا تفضل 

  ،  )                البوليفاريـة  -         مجهورية     (               فريقيا، وفرتويال  أ                                               ستراليا، واجلمهورية العربية السورية، وجنوب       أ         واقترحت    -   ٦٢
        يف حـني      ".                            مع مراعاة توافر املـوارد     "                                     حذف النص الوارد بني قوسني معقوفني         )                       باسم اجملموعة األفريقية   (      ومصر  

   .             د اإلبقاء عليه                       فضلت الصني، ونيبال، واهلن

    ".   أذى "   ً     بدالً من   "    ضرر "             استخدام لفظة   )                     باسم اجملموعة األفريقية (          وأيدت مصر   -   ٦٣

         ومعلومات  "                                     حذف النص الوارد بني قوسني معقوفني         )                       باسم اجملموعة األفريقية   (               ستراليا ومصر    أ       وفضلت    -   ٦٤
   .         بقاء عليه إل                  ، يف حني فضلت الصني ا "        موثوق هبا
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             ُ                     ، واهلند أن ال ُتمنح التـدابري        )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                      ديش، وبولندا، ومصر                            واقترحت آيرلندا، وبنغال    -   ٦٥
   .         ّ                       ً  املؤقتة إالّ بعد اعتبار البالغ مقبوالً

  .              يف هناية الفقرة  "                                         آخذة يف االعتبار الطابع الطوعي هلذه الطلبات "                                    واقترحت السويد والنرويج إضافة عبارة   -   ٦٦
                                                           حظت دول أخرى أن إدراج هذه العبارات أمر غري ضروري، ذلك أن            يف حني ال    .                               وأيد بعض الدول هذا االقتراح    

                                                                                                                 اآلراء والطلبات اليت تقدمها هيئات املعاهدات، كاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، غـري              
   .                      ملزمة وتتسم بطابع طوعي

   .                             ، أيد عدة مندوبني اإلبقاء عليها ٢                وفيما خيص الفقرة   -   ٦٧

  ٦املادة 

                   ولوحظ أنه ال ميكن      .                                                        ، فضلت وفود عدة حذف النص الوارد بني قوسني معقوفني          ١                      فيما يتعلق بالفقرة      -   ٦٨
                                                                                                                  لدولة أن ترد على بالغ ما على النحو الواجب إن مل تطلع على هوية صاحب البالغ، وأن الـشواغل املتعلقـة                     

   .  ١٢                           بسالمة األفراد مشمولة باملادة 

   .                                         كن تناول هذه املسألة يف إطار النظام الداخلي                               وأشارت بنغالديش والنمسا إىل أنه مي  -   ٦٩

                                                                                                            وأعلنت الربتغال، واملكسيك، وجلنة احلقوقيني الدولية، ومنظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة ملنطقة                 -  ٧٠
   .                                                                                          آسيا واحمليط اهلادئ، وائتالف املنظمات غري احلكومية أهنا تفضل اإلبقاء على النص الوارد بني قوسني معقوفني

   .                              قبل النص الوارد باحلروف الداكنة  "          بسبل منها "                            ، اقترحت هولندا إضافة عبارة  ٢                وفيما خيص الفقرة   -   ٧١

  ٧املادة 

                                                    ؛ يف حني فضلت وفود أخرى حذف هـذه املـادة أو             ٧                                                 أعلنت وفود عدة أهنا تفضل اإلبقاء على املادة           -   ٧٢
                                           ديش، وجنوب أفريقيا، وغواتيماال، واململكة                                          وأشارت أستراليا، وإندونيسيا، وبنغال     .                            إدراجها يف النظام الداخلي   

                                                            والحظت الصني أن التسوية الودية ينبغي أن تقتـصر علـى             .  ٧                                              املتحدة أهنا تفضل النص األصلي ملشروع املادة        
   .                      اإلجراءات فيما بني الدول

       غضون  يف "                                                             ، أيد كل من االحتاد الروسي والربتغال النص الوارد بني قوسني معقوفني  ١                وفيما خيص الفقرة   -   ٧٣
                                                                                  يف حني أعلنت األرجنتني واململكة املتحدة أهنما تفضالن حذف هـذا الـنص؛ وأوصـت                  ".                    فترة زمنية معقولة  

   .                                   غواتيماال باإلشارة إىل فترة زمنية حمددة

                                                              عن تأييدها للنص الوارد بني قوسني معقوفني املتعلق بـإجراء            )               البوليفارية -         مجهورية   (               وأعربت فرتويال     -   ٧٤
  .                                                                               يف حني أعلن كل من االحتاد الروسي، واألرجنتني، والربتغال، واململكة املتحدة أهنا تفضل حذفه                التسوية الودية، 

                                                                                                  واقترحت إندونيسيا االستعاضة عنه بنص يشري إىل استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة قبل اللجوء إىل آلية 
   .              التسوية الودية
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                                                     على النص الوارد بني قوسني معقوفني بشأن التوصل إىل اتفاق؛   )              البوليفارية-        مجهورية  (             ووافقت فرتويال   -   ٧٥
   .                                                                      يف حني أعلن االحتاد الروسي واألرجنتني وغواتيماال واململكة املتحدة أهنا تفضل حذفه

                                   تكون شروط التسوية الودية خاضعة      "                                                               وفضلت وفود عدة اإلبقاء على النص الوارد بني قوسني معقوفني             -   ٧٦
     وفضل   .                                                                                 وأيدت بولندا منح اللجنة صالحية استعراض هذه الشروط فقط، ال املوافقة عليها              ".  ا                         الستعراض اللجنة وموافقته  

  ،  )                البوليفاريـة  -          مجهوريـة    (                                                                                            كل من االحتاد الروسي، وأستراليا، وأملانيا، واجلمهورية العربية السورية، وغانا، وفرتويال            
   .                 والنمسا، حذف النص

                                                                 الروسي، والربتغال، واملكسيك إدراج النص الـوارد بـني قوسـني                                  ، أيد كل من االحتاد       ٢                   وفيما خيص الفقرة      -  ٧٧
                                        وأعلنت اجلمهورية العربية السورية أهنا       .     حذفه  )               البوليفارية -        مجهورية   (                       ، يف حني طلبت فرتويال       "  ل                 التنفيذ التام    "        معقوفني  

                      ات عند التوصـل إىل                                                                   يف حني فضلت بولندا النص األصلي الذي ينص على إهناء اإلجراء            .    فقط  "      التام "                 تفضل حذف لفظة    
   .          تسوية ودية

           ؛ يف حـني     "                          يعترب مبثابة إهناء للنظـر     "                                                                وفضل االحتاد الروسي واململكة املتحدة اإلبقاء على النص األصلي            -   ٧٨
    ".    ينهي "                                          فضلت فرنسا االستعاضة عن هذه العبارات بلفظة 

          واقترحـت    .             ذه الفقـرة                               وأيدت أملانيا اإلبقاء على ه      .                          ، فضلت وفود عدة حذفها     ٣                       وفيما يتعلق بالفقرة      -   ٧٩
                                         واعتربت السنغال أنه ينبغي أن تتمتـع          ".        ً                  تضع حداً للتسوية الودية    "            بعد عبارة     "        مفاوضات "                     هولندا إدراج لفظة    

                                                                                                                   اللجنة بسلطة التدخل فقط يف حال عدم التوصل إىل تسوية ودية؛ واعتربت نيوزيلندا أنه ينبغي أال تكون اللجنة                  
   .              وضع حد للعملية                                  قادرة على اختاذ قرار من جانب واحد ب

   . ٤                                                             وطلب كل من االحتاد الروسي، وبنغالديش، واململكة املتحدة حذف الفقرة   -   ٨٠

  ٨املادة 

    ".                     النظر يف األسس املوضوعية "                                       فضلت أستراليا ونيوزيلندا العنوان األصلي   -   ٨١

                   األصلي، يف حـني         النص  )               البوليفارية -        مجهورية (                                       ، أيد كل من االحتاد الروسي وفرتويال         ١                   وفيما خيص الفقرة      -   ٨٢
   ، )            اإلسـالمية  -        مجهورية   (                                    ووافقت إسبانيا، وأملانيا، وإيران        ".                         من جانب األطراف املعنية      " ة                              طلبت اهلند إعادة إدراج عبار    

                                                                                                            وإيطاليا، وبنغالديش، واجلزائر، وليختنشتاين على النص املقترح الوارد حبروف داكنة، يف حني طلبـت مـصر،                
                                                                           أستراليا، والدامنرك، وشيلي، ونيوزيلندا، وهولندا، والواليات املتحدة حذف                 واقترحت    .                       والنرويج، واهلند حذفه  

   .   فقط   ."                           بعد اإلعالن عن مقبولية البالغ "      عبارة 

                                    واقترحت بولندا االستعاضة عن النص        ".        معلومات "           بعد كلمة     "     خطية "                                 واقترحت نيوزيلندا إضافة لفظة       -   ٨٣
                                                     ة إىل تقدمي بيانات أو مالحظات فيما يتعلق هبذه املعلومات يف                   وتدعى األطراف املعني  "[                         الوارد حبروف داكنة بعبارة 

    ".                                   غضون املهلة الزمنية اليت حتددها اللجنة
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                                                                             ، فضلت األرجنتني، والسويد، وفنلندا، واملكسيك، وهولندا الرجوع إىل الصيغة           ٣                       وفيما يتعلق بالفقرة      -   ٨٤
            تويل اللجنة   "                       حبيث يصبح النص كاآليت       "    ميكن "                                                     واقترحت ليختنشتاين والواليات املتحدة االستعاضة عن         .       األصلية

                                                                                                  ، يف حني اقترحت شيلي استخدام هذه الصياغة فيما يتصل بآليات األمم املتحـدة وإدراج لفظـة                     ..."         االعتبار  
                 فيما يتصل بكل من   "             ميكن أن تستشري "                               وفضلت وفود عدة استخدام عبارة     .                               فيما يتعلق باآلليات اإلقليمية     "    ميكن "

                                             وفضلت ليختنشتاين حذف اإلشارة إىل اآلليـات         .                                             حدة واآلليات اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان                     آليات األمم املت  
                         وأعلنت وفود عدة أهنا تفضل    ".                          هيئات معاهدات األمم املتحدة "                                واقترحت أذربيجان ومصر اإلشارة إىل   .         اإلقليمية

                                  تحدة الرجوع إىل الـنص األصـلي                                   وفضلت سلوفينيا واململكة امل     .                                             حذف الفقرة أو إدراجها يف النظام الداخلي      
    ".                   العمل الذي تضطلع به "   ً           بدالً من عبارة   "                   للقرارات والتوصيات "               واستخدام عبارة 

                                                                                ، أعلن كل من االحتاد الروسي، واألرجنتني، وبنغالديش، وفنلندا أهنا تفضل النص             ٤                   وفيما خيص الفقرة      -   ٨٥
                                             ا، واملكسيك، واهلند ضرورة التقيد إىل أقصى                                                                   األصلي، يف حني أكد كل من الربتغال، وسري النكا، وكوستاريك         

   .                               حد ممكن بالصيغة املستخدمة يف العهد

       واقترح    ".     تركز "         قبل كلمة   "    ميكن "                          فأملانيا اقترحت إدراج لفظة   .                                  واقترح مندوبون إدخال تعديالت عديدة  -   ٨٦
                         ظمات غري احلكومية حـذف                                                                                          كل من إسبانيا، وأملانيا، والدامنرك، وكندا، وليختنشتاين، ونيوزيلندا، وائتالف املن         

   .            اإلبقاء عليها  )                     باسم اجملموعة األفريقية (                    وأيدت أذربيجان ومصر    ".                    احترام ومحاية وإنفاذ "      عبارة 

                                                                                                   واقترحت كندا، وليختنشتاين، واملكسيك دمج اجلملتني األوىل والثانية، مع حذف النص الـوارد بـني                 -   ٨٧
   .                        قوسني معقوفني يف اجلملة األوىل

                 باسـم اجملموعـة     (                                                                       الثانية، طلبت إكوادور، وسري النكا، وغواتيماال، وليختنشتاين، ومصر                       وخبصوص اجلملة     -  ٨٨
                           وأيدت أستراليا، وأملانيا،      ".        الكفاية "    ، و  "        الفعالية " و  "           الالمعقولية " و  "         املعقولية "                              واملكسيك، واهلند حذف عبارات       )         األفريقية

         ّ                          ، يف حني فّضلت بولندا، والدامنرك،       "        املعقولية "             إدراج لفظة                                                                    وسلوفينيا، والسويد، والنمسا، ونيوزيلندا، وهولندا، واليونان       
                                                    واقترحت اململكة املتحدة وضع مرفق يتضمن املعـايري           ".           الالمعقولية "                                                     واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، واليابان لفظة       

                          ، وليختنـشتاين، ومـصر                    وأيدت غواتيماال    ".       فعالية "                                      وأيدت سلوفينيا، وشيلي إدراج لفظة        .                            اليت حتدد مسألة الالمعقولية   
   .          من العهد ٢           من املادة  ١                                         ، واملكسيك استخدام صيغة أقرب إىل نص الفقرة  )                    باسم اجملموعة األفريقية (

                                                       تتناول اللجنة اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف، بأقصى ما          : "[...]                              واقترحت ليختنشتاين النص التايل  -   ٨٩
                                                          عمال التام للحق أو احلقوق املشار إليها يف البالغ، سالكة يف ذلك                                          تسمح به مواردها املتاحة وبغية التوصل إىل اإل

    ".          من العهد ٢           من املادة  ١                       ً                        مجيع السبل املناسبة، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 

                          مدى كفاية اخلطوات الـيت       ]       اللجنة [  ّ     تقّيم     : "                                                     واقترحت كندا تعديل الصياغة ليصبح نص اجلملة كاآليت         -   ٩٠
    ".   ً                           فقاً ألحكام اجلزء الثاين من العهد                     تتخذها الدولة الطرف و

                                                                                                     وفيما خيص اجلملة الثالثة، طلب كل من االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإكوادور، وأملانيا، والربتغـال،                -   ٩١
                                                                                                        وبلجيكا، وبنغالديش، وسري النكا، وشيلي، وفرنسا، وفنلندا، وكوستاريكا، وليختنشتاين، واملكسيك، واهلند           

            ، والنمسا،   )              البوليفارية -         مجهورية   (                                   وأيدت آيرلندا، وبولندا، وفرتويال        ".          التقديرية              هامش السلطة    "            حذف عبارة   
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                                                                                                       واليابان اإلبقاء عليها، يف حني أيدت تركيا، والدامنرك، والسويد، وكندا، واململكة املتحدة، والنرويج، ونيوزيلندا 
                                ، بتأييد من دول عدة، تعديل اجلزء             واقترحت كندا   ".     هامش "         بعد كلمة   "              الواسع النطاق "   أو   "       الواسع "           إضافة لفظة 

    ".                                            ً               التدابري السياساتية املالئمة وختصيص مواردها وفقاً لألوليات احمللية "                    األخري من اجلملة ليصبح 

                                      من االتفاقية الدولية حلماية حقوق        ٧٤              من املادة     ٥                                                      واقترحت منظمة العمل الدولية، باإلشارة إىل الفقرة          -   ٩٢
                                 عند النظر يف البالغات املتصلة مبسائل    : "                                    أسرهم، إدراج فقرة جديدة نصها كما يلي                           مجيع العمال املهاجرين وأفراد 

                                                                                                             تدخل يف نطاق اختصاص منظمة العمل الدولية، تدعو اللجنة مكتب العمل الدويل إىل تعيني ممثل لالشـتراك يف                  
     ".                        اجتماعاهتا بصفة استشارية

        ً مكررا ٨املادة 

                                ، وحتويل اجلزء األول من هـذه        ١                                  الثالثة واجلزء األخري من الفقرة                                            اقترحت كندا حذف الفقرتني الثانية و       -   ٩٣
   . ٨                 جديدة من املادة  ٥               الفقرة إىل فقرة 

  ٩املادة 

                       ، ومصر، وهولندا اإلبقاء  )             البوليفارية-          اجلمهورية  (                                             اقترحت األرجنتني، وجنوب أفريقيا، وغانا، وفرتويال   -   ٩٤
                 وشددت بولندا على   .                ً                     غري مقبولة نظراً إىل طابعها االختياري ٩  ة                                وأشارت بولندا وفرنسا إىل أن املاد  .  ٩          على املادة 

   .                                                       الطابع غري امللزم للتقرير املقدم من اللجنة مبوجب هذا اإلجراء

ّ                                                                                                          وفّضل كل من االحتاد الروسي، واجلمهورية العربية السورية، والسنغال، والصني، ونيوزيلندا، واليابان حـذف                -  ٩٥   
   .                                                                  ضمان اتساق نص هذه املادة، يف صورة اإلبقاء عليها، مع باقي نص الربوتوكول                     وأكدت وفود على ضرورة   .  ٩      املادة 

        ً مكررا ١١ و١١ و١٠املواد 

                    وطلبت وفود أخـرى      .   ١١    و   ١٠                                                                   أيدت وفود عدة االحتفاظ بإجراء التحري املنصوص عليه يف املادتني             -   ٩٦
   .          حذف املادتني

                                                يلندا، وهولندا، والواليات املتحدة، واليونـان                                                           وطلبت األرجنتني، والربازيل، والسويد، والنمسا، ونيوز       -   ٩٧
ّ                  وفّضلت إكوادور حذفها  .   ١٠         من املادة  ١                 الواردة يف الفقرة   "                جسيمة أو منتظمة "                           اإلبقاء على اإلشارة إىل عبارة    .   

                                                                      ، طلبت الربازيل والسويد اإلبقاء على املهلة الزمنية احملددة بـستة             ١٠              من املادة     ٥                       وفيما يتعلق بالفقرة      -   ٩٨
    ".ُ                      ُيفضل أن تكون ستة أشهر "                                                    أوصت فرنسا باالستعاضة عنها مبهلة زمنية أطول أو بعبارة  و  .     أشهر

                                                                ، الحظت أستراليا أنه ينبغي أن تكون الدول قادرة على تقدمي تعليقاهتا   ١٠           من املادة  ٦                وفيما خيص الفقرة   -   ٩٩
   .                    على التقرير قبل نشره
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ّ                          ، فّضلت كندا ونيوزيلندا ح      ١١                      وفيما يتعلق باملادة      -    ١٠٠                                                        ذف املادة، معتربتني أن القضايا املتصلة باملتابعة ميكن           
                                                                                  واقترحت نيوزيلندا، يف حال اإلبقاء على املادة، توضيح الطابع غري امللزم هلـذا               .                                 تناوهلا يف إطار النظام الداخلي    

    ".       استجابة "      وكلمة   "      متخذة "        بني لفظة   "        إن وجدت "                    اإلجراء بإضافة عبارة 

 ً                                                        ً     ً             اً إزاء إجراء التحري، أو أيدته، ما دام هذا اإلجراء اختيارياً وفقاً ملا تـنص                      ً       وأبدت وفود عدة موقفاً مرن    -    ١٠١
                                                   ً                  ً      ً                  ورأت وفود أخرى أن هذا اإلجراء ينبغي أال يكون اختيارياً، ولكنها تبنت أيضاً موقفـاً                 .       ً   مكرراً   ١١             عليه املادة   

                ّ                   التقيد، يف حني حذّر منـدوبون                                                                واقترح بعض املندوبني االستعاضة عن آلية االستثناء بآلية         .     ً                   مرناً إزاء هذه النقطة   
ّ                            وفّضل االحتاد الروسي دمج املادتني   .                    آخرون من هذا التغيري    .      ً                                  مكرراً لبيان الطابع االختياري هلذا اإلجراء  ١١   و  ١٠  

      وطلبت   .                                                                                             وأعرب االحتاد الروسي عن االنشغال إزاء الصالحيات املمنوحة للجنة فيما يتعلق ببدء التحري              -    ١٠٢
                                                                         ات عما إذا كان بإمكان اللجنة بدء إجراء التحري يف غياب بالغ، وعن األسس الـيت                       اهلند احلصول على إيضاح 

   .                                         ميكن أن يقوم عليها قرار اللجنة ببدء التحري

  ١٢املادة 

                                                                                                                     أيدت أملانيا، وفرنسا، وكندا، ونيوزيلندا، وهولندا، والواليات املتحدة، ومنظمة العفو الدولية اإلبقاء على املادة                -   ١٠٣
                                                        ، وبلجيكا، وسويسرا، وكندا الرجوع إىل املشروع األويل،         )          اإلسالمية -        مجهورية   (                       لت أستراليا، وإيران           ّ   يف حني فضّ    .   ١٢

   .                                                                     من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ١١    ً              متشياً مـع نص املادة 

                وسألت نيوزيلندا    ".      أفراد "             باإلشارة إىل                                                         وأشارت أستراليا، وبلجيكا، وسويسرا، وكندا أنه ميكن االكتفاء  -    ١٠٤
   .                ال تشمل مجيع احلاالت  "              أصحاب البالغات "                   عما إذا كانت عبارة 

               تـشمل خمتلـف      "          التخويـف  " و  "               سوء املعاملـة   "                                                          وأكدت أستراليا، وبلجيكيا، وسويسرا، وكندا أن عبارات          -   ١٠٥
                                          التدابري االنتقامية أو التخويف أو إيقـاعهم                                 شكل من أشكال سوء املعاملة أو     "                              وشددت فرنسا على أن عبارة        .          التهديدات
                               واقترحت منظمة العفو الدولية      .                               ُ                                               ينبغي أن تشمل أية قيود ميكن أن ُتفرض على فرص الوصول إىل سبل االنتصاف               "      ضحايا

         واقتـرح     ".                                                                              أية هتديدات، أو ختويف، أو إنكار أي من حقوق اإلنسان أو حرياته األساسية             "                              تعديل النص ليصبح كما يلي      
   ".                        أي شكل من أشكال الـضغط  "    ب  ة                                                                       كز املعين حبقوق السكن ومكافحـة عمليات اإلخالء االستعاضة عن هذه العبار           املر

   . ٢           من املادة  ١                                 ينبغي أن تكون متسقة مع نص الفقرة   "              خيضعون لواليتها "                              والحظت الواليات املتحدة أن عبارة 

   ً      ً                                       لثاً، نظراً إىل أن أحكامها تتعلـق بـإجراء               ً      مكرراً ثا   ٨              هي املادة      ١٢                                  واقترحت هولندا أن تصبح املادة        -    ١٠٦
   .               البالغات الفردية

  ١٣املادة 

                                ، والنمسا، والواليات املتحـدة      )                      باسم اجملموعة األفريقية   (                                             أيد كل من االحتاد الروسي، واجلزائر، ومصر          -    ١٠٧
ّ                                                              وفّضل كل من إيطاليا، والسويد، وسويسرا، وليختنشتاين الصيغة األصلية  .   ١٣      املادة                 دا وليختنشتاين          واعتربت كن  .   

   .  ١٣                                                                                       من العهد تنص على آلية أنسب لتحديد االحتياجات من املساعدة الدولية وطلبت كندا حذف املادة  ٢٢         أن املادة 
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                    املساعدة والتعـاون    "                                                                               والحظت السنغال وائتالف املنظمات غري احلكومية أنه ينبغي اإلشارة إىل العنوان              -    ١٠٨
   .  ١٣           يف نص املادة   "         الدوليان

                                                                            ، أيدت األرجنتني، وبنغالديش، وبولندا، وغواتيماال، وفرنسا، واهلنـد، وهولنـدا       ١            خيص الفقرة          وفيما    -    ١٠٩
    ".                           ومبوافقة الدولة الطرف املعنية   : "              الصيغة التالية

            ؛ يف حني طلبت  "                   والدول األطراف األخرى "                                                     وأعلنت األرجنتني، وبولندا، وفرنسا أهنا تفضل إدراج عبارة   -    ١١٠
             من العهد ال   ٢٢                         والحظت إندونيسيا أن املادة   .                                      وغواتيماال، وهولندا، واليابان حذفها                         مجهورية كوريا، والسويد،  

                                              ً                           واستفسرت اهلند عما إذا كانت هذه اإلشارة تعين ضمناً أن كل املعلومات               ".                     الدول األطراف األخرى   "         تشري إىل   
   .                                         ستحال بصورة تلقائية إىل الدول األطراف األخرى

                                                                        ومجهورية كوريا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا حـذف لفظـة                                    وفضلت األرجنتني، وبولندا،    -    ١١١
   .                                    ، يف حني أيدت الصني ونيبال اإلبقاء عليها "       املساعدة "                 الواردة بعد لفظة   "       املالية "

             ّ                                     ينبغي أن تركّز على املشورة التقنية بغيـة           ١٣                                                            وأشارت مصر إىل أن املساعدة الدولية اليت تتناوهلا املادة            -    ١١٢
   .  ١٤           مع املادة            جتنب االزدواج

                        كـل واحـدة يف جمـال        "                                         ، فضلت غواتيماال اإلبقاء على عبـارة          ١٣              من املادة     ٢                   وفيما خيص الفقرة      -    ١١٣
                       ، يف حني اقترحت الصني      "                     مبوافقة الدولة الطرف   "                                                  واقترحت أستراليا، ومصر، وهولندا إدراج عبارة          ".         اختصاصها

    ".               مع اإلخطار املسبق "                  إندونيسيا عبارة                       للدولة املعنية، واقترحت  "               مع العلم املسبق "          اإلشارة إىل 

  ١٤املادة 

                                                                                                     اعترضت وفود عدة، مبا فيها الدامنرك، وكندا، والواليات املتحدة، على إنشاء صندوق، أو أعربت عن                 -    ١١٤
                                                                     ً                                      االنشغال إزاء هذه املسألة، مشرية إىل خطر ربط االنتهاكات مبسألة التمويل، فضالً عن خطـر االزدواج مـع                  

ُ      كما ُوضعت   .                                                                              ة التابعة لألمم املتحدة والصعوبات العملية اليت ستنشأ عن إدارة مثل هذا الصندوق                   الصناديق القائم      
                                                                                                          أسباب قيام هذا الصندوق موضع الشك، ألنه لن ميكن اخللوص إىل حدوث إخالل بأحكام العهد إذا كان عدم                  

   .                        ً                      الوفاء بإعمال حق ما ناجتاً عن االفتقار إىل املوارد

                                                                               وبنغالديش، ومصر بأن الربوتوكول االختياري هو اإلطار األنسب إلنـشاء هـذا                            ودفعت األرجنتني،   -    ١١٥
   .                                                                            الصندوق وأشارت إىل السابقة املسجلة يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

       وأشارت   .                                                                                           والحظت أستراليا أن اإلبقاء على هذه املادة سيستلزم وضع معايري تنظيم استخدام الصندوق              -    ١١٦
   .                                                                            إىل ضرورة حتديد نسبة املوارد اليت ستتاح للضحايا من األفراد وللحكومات على التوايل      سويسرا

             وبينما أكدت    .                                                                                      واستفسرت السويد وسويسرا عن الكيفية اليت سيستفيد هبا الضحايا من موارد الصندوق             -    ١١٧
         ً         يوجه حصراً ملساعدة                                                                             السويد أهنا تفضل بشدة عدم إنشاء هذا الصندوق، فإهنا اقترحت صيغة وسط بشأن صندوق 

                                                                        وفضل عدد من املندوبني استخدام الصندوق لدعم الضحايا يف الوصول إىل إجراء تقدمي   .                      األفراد يف تقدمي البالغات
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                                                        واعترضت بنغالديش، واجلزائر، ومصر على هذا االسـتخدام          .                                                البالغات أو لتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا      
   .                                                          ندوق، يف حال إنشائه، ينبغي أن يدعم متويل املساعدة التقنية فقط                   والحظت بولندا أن الص  .              احملدود للصندوق

ُ                         واقترحت بلجيكا، بدعم من الربازيل، ومصر، واملغرب، والنرويج، والنمسا، إضافة صيغة ُمقتبسة مـن                -    ١١٨                                                                              
         فتقار إىل                                                                        من االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لبيان أنه ال ميكن التذرع باال  ٣٢           من املادة  ٢       الفقرة 

   .                                املعونة املالية لعدم التقيد بالعهد

                          ، وبـنغالديش، ونيبـال،      )          اإلسالمية -        مجهورية   (                                      ، أيدت األرجنتني، وإكوادور، وإيران       ١                   وفيما خيص الفقرة      -   ١١٩
                    الـواردة يف اخلـط       "                   بشأن سبل االنتصاف   "                         وطلبت الصني حذف عبارة       .                                          وائتالف املنظمات غري احلكومية النص املنقح     

   .            يف السطر األخري  "                                 تدابري فعالة لتنفيذ توصيات اللجنة "       بعبارة   "             ّ    سبل انتصاف فّعالة "                   واالستعاضة عن عبارة    ول   األ      السطر 

                 يف الربوتوكول،     ١٤                                                                 ، فضلت وفود عدة االحتفاظ هبا، إذا تقرر اإلبقاء على املادة             ٢                       وفيما يتعلق بالفقرة      -    ١٢٠
                                                    أنه وعلى الرغم من الطابع الطوعي للـصندوق،                              والحظت بنغالديش ومصر،    .                                لتأكيد الطابع الطوعي للصندوق   

                      ً                           ً   والحظت مصر أنه ميكن أيضاً إنشاء الصندوق بوصفه مشروعاً   .                                         ينبغي أال يشري الربوتوكول إىل ذلك إشارة صرحية
   .    ً      ً                                         خمصصاً تابعاً ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  ١٥املادة 

                                                     لرجوع إىل مشروع النص األصلي، ألن اللجنة تقدم تقريرها إىل                                    أوصى الربوفيسور إييب رايدل املندوبني با  -    ١٢١
   .                                           اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ال إىل اجلمعية العامة

  ١٦املادة 

               ، يف حني فضلت     "     تتعهد "                                            وأعلنت املكسيك والنمسا أهنما تفضالن لفظة         .                                   فضلت أستراليا مشروع النص األصلي      -   ١٢٢
        مـن     ٢١                                              ً                      يوزيلندا تعديل النص الوارد بني قوسني معقوفني متشياً مع املـادة                               واقترحت املكسيك ون     ".     تشجع "             فرنسا لفظة   

                                                                          أن تقوم بذلك على حنو يكفل ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حلقهم يف احلصول              "                                    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
                         سهلة املنال لكنها فضلت                                                         وأيدت اململكة املتحدة فكرة تزويد معدات يف أشكال            ".                                     على املعلومات يف أشكال سهلة املنال     

   .                                  ، ألن العهد ال يتناول حقوق هذه الفئة "                      حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة "              عدم اإلشارة إىل 

  ١٧املادة 

                                           ُ                          أنه ينبغي أن تشري هذه املادة إىل العناصر اليت سُتدرج يف النظام              )                       باسم اجملموعة األفريقية   (           الحظت مصر     -    ١٢٣
   .                      الداخلي، وإال وجب حذفها

   .                                            مندوبني حذف النص البديل الوارد باحلروف الداكنة         وطلب عدة   -    ١٢٤

                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٣٩              من املادة     ٢                ً      ً                        واقترحت كندا نصاً جديداً يستند إىل الفقرة          -    ١٢٥
                            يكتمل النصاب حبضور ثلثـي       )  أ   : (                              ، يف مجلة أمور، على ما يلي       ]              النظام األساسي  [     ينص   "                       والسياسية، يقضي بأن    
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                                     وفضل بعض الوفود االستعاضة عـن        . "ُ                                                      ُتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين        )  ب (          األعضاء، و 
                                                             ، كي يتسىن للجنة االضطالع بوظائفها اجلديدة دون أن يتوجب           "    تعدل "                         يف املشروع األصلي بلفظة       "    تضع "      لفظة  

   .                                  عليها مراجعة إجراءاهتا القائمة كافة

                                                                       بال، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة إرجاء املناقشات بشأن هذه املادة                                           واقترحت أستراليا، والدامنرك، وني     -    ١٢٦
                  وميكن للدول األطراف    " ة                          واقترحت اليابان إضافة عبار  .                                                       ريثما حتدد بوضوح املسائل اليت سيتناوهلا النظام الداخلي    

   .      ة األوىل      يف اجلمل  "                                                                         أن تقدم تعليقاهتا أو اقتراحاهتا بشأن النظام الداخلي، الذي ستنظر فيه اللجنة

  ١٨املادة 

               وحذر منـدوبون    .                                                                                          اقترحت نيوزيلندا إدخال تعديالت لتبسيط نص املادة، وذلك بإدماج الفقرتني األوىل والثانية           -   ١٢٧
                       احلكم الذي يقضي بفتح      )                       باسم اجملموعة األفريقية   (            وأيدت مصر     .                                                     آخرون من إدخال أي تغيري على هذا النص النموذجي        

                                          وأوصت الواليات املتحدة باالستعاضـة عـن         .                                       االختياري للدول اليت وقعت العهد فقط                                   باب التصديق على الربوتوكول     
                                   من الربوتوكول االختياري األول امللحق  ٨                        ، على حنو ما يرد يف املادة  "is "                      ي النص اإلنكليزي بلفظة ـ  ف  " shall be "      عبارة 

   .                                         بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ١٩املادة 

        ، ومصر،  )           البوليفارية  -        مجهورية  (                                                    من االحتاد الروسي، واألرجنتني، وبلجيكا، وشيلي، وفرتويال   َّ     فضَّل كل  -    ١٢٨
   َّ                            وفضَّلت أستراليا وهولندا اإلشارة   .                            بالنسبة لبدء نفاذ الربوتوكول  "       العاشر  ]        التصديق [   صك  "                   والنرويج اإلشارة إىل 

    ".            الصك العشرون "   إىل 

  ٢٠املادة 

   .     ً مكرراً    ١١                      هذه املادة أصبحت املادة   -    ١٢٩

  ٢١املادة 

  .              اليت وردت هبا  َّ                                                                         فضَّلت األرجنتني، وأوروغواي، والدامنرك، وشيلي، واملكسيك اإلبقاء على املادة بصيغتها  -    ١٣٠
                                              من االتفاقية الدولية حلقوق األشـخاص ذوي          ١٤                                                              واقترحت غواتيماال وهولندا استخدام صيغة مقتبسة من املادة         

    .                             ً           أخرى ذات طابع مماثل حتظر أيضاً التحفظات                          ً وأبرز بعض املندوبني أن صكوكاً  .       اإلعاقة

                                                                                                             والحظت وفود عدة أن هذه املادة ال لزوم هلا، ذلك أن املسألة مشمولة باتفاقية فيينا املتعلقـة بقـانون                    -    ١٣١
                               إىل أنه ميكن السماح بإبـداء        )                       باسم اجملموعة األفريقية   (                        وأشارت بنغالديش، ومصر      .                        املعاهدات، وطلبت حذفها  

    .                     ً                           إذا كان التحفظ متسقاً مع طبيعة الربوتوكول ونطاقه           حتفظات، فقط 

   . ٢                                                                  ُ                          والحظ بعض املندوبني أنه ينبغي إرجاء اختاذ قرار بشأن هذه املادة ريثما ُيتوصل إىل اتفاق بشأن املادة  -    ١٣٢
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  ٢٢املادة 

          هد الدويل                                               من الربوتوكول االختياري األول امللحق بالع        ١١  َّ                                          فضَّلت كندا تعديل النص لكي يعكس املادة          -    ١٣٣
    .                             اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٢٣املادة 

   .  ُ   َّ                               مل ُيسجَّل أي اعتراض على حذف هذه املادة  -    ١٣٤

  ٢٤املادة 

  َّ                                                           ً                                       فضَّلت كندا اإلبقاء على فترة ثالثة أشهر لنقض الربوتوكول، وذلك متشياً مع الربوتوكول االختيـاري                 -    ١٣٥
                     ً                    والحظت هولندا أن صكوكاً مماثلة أخرى تـنص     .             والسياسية                                                 األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      

   َّ                                                         ً            وفضَّلت الربتغال، وسويسرا وشيلي حتديد مهلة النقض بسنة واحدة وفقاً ملا يـنص    .                           على فترة ستة أشهر أو سنة  
                                                                                                  عليه الربوتوكول االختياري امللحق بكل من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية للقضاء على 
                                                                                                     مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين 
                     َّ                                        ً                                                  وأفراد أسرهم، يف حني فضَّلت بولندا حتديد مهلة النقض بستة أشهر وفقاً ملا يقضي به الربوتوكول االختيـاري                  

   .     املرأة                                               امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

  ٢٦ و٢٥املادتان 

   .  ُ   َّ                                مل ُتقدَّم أية تعليقات بشأن هاتني املادتني  -    ١٣٦

                      َّ        استعراض املشروع املنق ح الثاين-      ً خامسا  
        ، كـان      ٢٠٠٨        أبريـل   /         نيـسان  ٤        مارس إىل  /      آذار  ٣١                                                يف اجلزء الثاين من الدورة، املعقود يف الفترة من        -    ١٣٧

ٍ             معروضاً أمام الفريق العامل مشروع منقَّح ثاٍن للرب                        ومذكرة تتـضمن     ) A/HRC/8/WG.4/3 (                  وتوكول االختياري         ً                             َّ    
                              وأكدت الرئيـسة، يف بياهنـا        .     ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ٢٥                                                           اقتراحات إضافية تتعلق بالصياغة أعدهتا الرئيسة بتاريخ        

                                                                                                 االفتتاحي، احلاجة إىل أن تتعاطى كافة األطراف مع املشروع مبرونة بغية التوصل إىل توافق يف اآلراء، وأعربت عن 
   .                                                               ُ                         يف أن يتوصل الفريق العامل إىل إجناز واليته واختتام الدورة بوضع نص ُيحال إىل جملس حقوق اإلنسان     أملها

  الديباجة

                          من ديباجة العهد الـدويل   ١                         بصيغة مقتبسة من الفقرة  ١                                               وافق الفريق العامل على االستعاضة عن الفقرة        -    ١٣٨
   .                            اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .                      بالصيغة اليت وردتا هبا ٣   و ٢   ُ ِ             قُبِلت الفقرتان  -    ١٣٩



A/HRC/8/7 
Page 19 

  -        مجهورية  (                                                              بسبب عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن اقتراح تقدمت به إيران  ٤ُ  ِّ                   ُعلِّق النظر يف الفقرة   -    ١٤٠
   .                           من إعالن وبرنامج عمل فيينا ٥                       باقتباس صيغة من الفقرة   )        اإلسالمية

   . ٦ُ  ِّ                         ُعلِّقت املناقشة بشأن الفقرة   -    ١٤١

                                                                               بالصيغة اليت وردت هبا بعد مناقشة قصرية، دون اإلشارة إىل قـرار اجمللـس                ٥           الفقرة                   متت املوافقة على    -    ١٤٢
                                         املنشأة مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  "                    وناقش مندوبون إدراج   .   ١٧ /    ١٩٨٥                   االقتصادي واالجتماعي 

                       ض الوفود على إدراج هذه         ووافق بع   ".                                                    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "    بعد   "   ١٧ /    ١٩٨٥
                                                                                         اإلشارة، يف حني ناقشت وفود أخرى ما إذا كان من املستصوب إدراج هذه اإلشارة يف حاشية، وحذرت جمموعة 

   .                                            ثالثة من الوفود من إدراج إشارة من هذا القبيل

  ١املادة 

   .                     بالصيغة اليت وردت هبا ١ ُ ِ           قُبِلت املادة   -    ١٤٣

  ٢املادة 

                               حذف العبارات الـواردة بـني        )                       باسم اجملموعة األفريقية   (                   ت الربتغال، ومصر        َّ   ، فضَّل  ١                  فيما خيص الفقرة      -    ١٤٤
   َّ               وفضَّلت بولنـدا،     .                                                                           وقالت اجلزائر إن نطاق الربوتوكول ينبغي أن يشمل اجلزء األول من العهد             .             قوسني معقوفني 

                  حملـددة يف اجلـزء                     أي من احلقوق ا    "                                                                            وتركيا، وكندا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، واليونان اإلشارة إىل          
                                                      وكرر املغرب موقفه الذي مفاده أن انطباق الربوتوكول ينبغي    ".              ً                                 الثالث مقروءاً باالقتران مع اجلزء الثاين من العهد

                                                            وحذر ائتالف املنظمات غري احلكومية من استبعاد اجلزء األول من العهد   .                                 أن يقتصر على احلقوق احملددة يف العهد
    .                                                            اهلند إنه ينبغي استبعاد اجلزء األول من العهد من نطاق هذه املادة            وقالت الصني و  .             من الربوتوكول

    َّ                                                                                 ، أيَّد كل من إسبانيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، والربازيـل، والربتغـال،             ٢                   وفيما خيص الفقرة      -    ١٤٥
  ،  )        وليفارية      الب -         مجهورية   (                                                                                  وبلجيكا، وبنغالديش، وبريو، وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا، وشيلي، وفرنسا، وفرتويال          

                                                        ، واملغرب، واملكسيك األخذ بنهج شامل، ودعت هذه الدول إىل حذف  )                    باسم اجملموعة األفريقية (              وفنلندا، ومصر 
   َّ                                                                             ً                        وأيَّدت إيطاليا والسويد اتباع هنج شامل، شريطة أن يتيح الربتوكول االختياري للدول هامـشاً واسـع                  .       الفقرة

   .                  خدام األفضل ملواردها                                           النطاق من السلطة التقديرية كي حتدد حبرية االست

   َّ                                                                                          وأيَّدت سويسرا، والصني، وكندا، واململكة املتحدة، والنرويج، ونيوزيلندا، وهولندا، والواليات املتحدة،   -    ١٤٦
   أي  "                                                          واقترحت الواليات املتحدة عدم اإلشارة إىل مواد حمددة ليصبح النص   .                                        واليابان، واليونان اإلبقاء على الفقرة   

   َّ                          وأيَّدت تركيا، ومجهورية كوريا،    ".                 ً                                 زء الثالث مقروءاً باالقتران مع اجلزء الثاين من العهد                   من احلقوق احملددة يف اجل
       َّ                                                            يف حني فضَّلت بولندا واليابان شرط التقيد، مثلما اقترحت ذلك كنـدا، إال    .                                 والدامنرك، والنمسا شرط االستثناء  

   َّ                               ً   وفضَّل كل من االحتاد الروسي والتفيا هنجاً   .                                                             أهنما أعربتا عن استعدادمها للنظر يف األخذ بنهج يقوم على االستثناء
                                                                             وقالت الصني إنه ال ينبغي اعتماد هنج يقوم على االستثناء فيمـا يتعلـق                 ).                       أي حسب طلب كل دولة     (        ً  اختيارياً  
   .          من العهد ٢           من املادة  ١        بالفقرة 
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  ٣املادة 

    .                                 وافق الفريق العامل على حذف املادة  -    ١٤٧

  ٤املادة 

                                 ً        أو كان من غري احملتمل أن حيقق انتصافاً        "                                           ، وافق الفريق العامل على حذف عبارات         ١                      فيما يتعلق بالفقرة      -    ١٤٨
                                                                                 ُ                     وأعربت جلنة احلقوقيني الدولية عن االنشغال إزاء حذف هذه العبارات، ودفعت بأنه ال ميكن أن ُيطلب                   ".     ً فعاالً

   .                                          إىل أحد استنفاد سبل انتصاف ال طائل من ورائها

             َّ                                    بصيغتها املعدَّلة، وذلك باالستعاضة عن عبارة        ٢            من الفقرة     )  أ (             رة الفرعية                                  وافق الفريق العامل على الفق      -    ١٤٩
    ".   سنة "       بعبارة   "         ستة أشهر "

   .                   بالصيغة اليت وردت هبا  )  ب ( ُ ِ                    قُبِلت الفقرة الفرعية   -    ١٥٠

            باسم اجملموعة  (                    وطلبت السنغال، ومصر   .                                 بالصيغة اليت وردت هبا بعد مناقشتها  )  ج ( ُ                    قُبلت الفقرة الفرعية   -    ١٥١
  ،  )            اإلسـالمية  -           مجهوريـة    (                  واقترحت إيـران       ".                                إجراءات دولية ذات طابع مماثل     "                  إدراج إشارة إىل      )     يقية    األفر

        واقترحت    ".                                 إجراءات مماثلة من إجراءات التسوية "           واإلشارة إىل   "        التحقيق "                               وبنغالديش، والسنغال، وفرنسا حذف 
                             إجراء آخر من إجراءات التحقيق  "        شارة إىل                              واقترح االحتاد الروسي، واهلند اإل   ".        الشكاوى "                    غواتيماال إضافة لفظة 

                      التـسوية، والـتظلم،    "   َّ                                           وفضَّلت اجلمهورية العربية السورية اإلشارة إىل        ".                                        الدويل يف البالغات أو التسوية الدولية     
                                                                                                وحذر كل من االحتاد الروسي، وأستراليا، والربازيل، والربتغال، وليختنشتاين، واملكسيك، واململكة              ".         والتحقيق
                                                                                               والنرويج، والنمسا، وهولندا، واليونان من تغيري الصيغة على حنو قد يثري مسائل قانونية، ال سيما بإضافة         املتحدة، 

                                                                              والعتماد هذا احلكم، اتفق الفريق العامل على أن يشري يف التقريـر إىل أن                .                       اليت تفتقر إىل الوضوح     "     مماثل "      لفظة  
   .    أخرى  )         وإقليمية ( ً      ً                       اً وشامالً يتضمن إجراءات دولية                                               ً      أعضاء الفريق يفهمون نص هذه الفقرة الفرعية فهماً واسع

   .                   بالصيغة اليت وردت هبا  )  د ( ُ ِ                    قُبِلت الفقرة الفرعية   -    ١٥٢

  ّ                          إالّ أن معظـم الوفـود مل          ). frivolous   " (     تافهة "                                 ، اقترحت الرئيسة إضافة لفظة       ) ه (                   وفيما خيص الفقرة      -    ١٥٣
                                        بأن البالغات ال ميكن أن تعتمد بصورة رئيسية                                 وأيدت الصني واهلند إضافة شرط يقضي   .                      يفضل إدراج هذه اللفظة

   .                               على معلومات ترد بصورة غري مباشرة

   .                    بالصيغة اليت وردتا هبا  )  ز ( و  )  و ( ُ ِ                        قُبِلت الفقرتان الفرعيتان   -    ١٥٤

                                                                                                         وقدمت اململكة املتحدة، تدعمها أستراليا، وآيرلندا، وبولندا، والدامنرك، والسويد، وكندا، والنـرويج،              -    ١٥٥
ّ                           لواليات املتحدة، واليابان صيغة معّدلة للفقرة الفرعية                       ونيوزيلندا، وا                       جديدة، نصها كما     ٣     ً           مكرراً، كفقرة     )  د ( ٢                               

        ، مشرية   "                                                                                             ميكن للجنة أن ترفض النظر يف بالغ إذا كان البالغ ال يكشف عن تكبد صاحبه لضرر ذي شأن                    : "   يلي
   .            رد بشكل فعال                                                                   إىل أن هذا النص يتيح للجنة املرونة الالزمة لتخصيص ما لديها من وقت وموا
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                                                                                              وأعلن كل من االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإكوادور، والربازيل، والربتغـال، وسويـسرا، وشـيلي،            -    ١٥٦
                           وهولندا، ومنظمات غري حكومية        واهلند،            ، واملكسيك،  )                    باسم اجملموعة األفريقية (                             والصني، وفرنسا، وفنلندا، ومصر 

ّ                           عّدة أهنا ال تفضل الفقرة                                                                     د على الشواغل اليت أثريت يف اجلزء األول من الدورة بـشأن                      وأكدت وفو   .           املقترحة  ٣ 
    ".   شأن   ذي     ضرر  "      عبارة 

                                                     ، ويف غياب معايري يتوجب على اللجنة تطبيقها الختاذ قـرار   "   ميكن "                                  وأعربت الصني عن القلق ألن لفظة        -    ١٥٧
ّ                                                        ً                بعدم النظر يف بالغ يقّدم إليها، من شأهنا أن تفسح اجملال أمام ازدواجية املعايري خالفاً               ّ           ملبـدأ التطبيـق املوّحـد                                          

              ، فإهنا تعترب    "may "   ً      بدالً من     " shall "                                                              وقالت اململكة املتحدة إهنا، ولئن كانت تفضل استخدام لفظة            .          للربوتوكول
   .                                ً      ً                                           أنه يفترض من اللجنة أن تعتمد هنجاً متسقاً آخذة يف االعتبار عبء العمل والظروف السائدة

  ٥املادة 

               ، والربازيـل،    )     سالمية إل    ا -         مجهورية   (                                    وبيا، وإكوادور، وأملانيا، وإيران                    ، فضلت إثي    ١                  فيما خيص الفقرة      -    ١٥٨
                                                    وأيدت األرجنتني، وإسبانيا، وأملانيـا، والربازيـل،         .                                                          والربتغال، وفنلندا، واملكسيك النص بالصيغة اليت ورد هبا       

                  تحدة، وهولنـدا،                                                                                           والربتغال، وبنغالديش، والدامنرك، والسويد، وفرنسا، وكندا، ومصر، واملكسيك، واململكة امل         
         ، كمـا    "                                              حسب ما تقتضيه الضرورة يف ظروف اسـتثنائية          " ة                                                   والواليات املتحدة، واليابان، واليونان إدراج عبار     

                                                                               واعتربت سويسرا، وفنلندا، ومنظمة العفو الدولية، وجلنة احلقـوق الدوليـة، وائـتالف      .                    اقترحت ذلك الرئيسة 
   .                                            املنظمات غري احلكومية أن التعديل زائد عن اللزوم

                                            ً                   بصفة عاجلة إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلباً بأن تتخذ             " ة                                       واقترحت ليختنشتاين االستعاضة عن عبار      -    ١٥٩
    ".    ً                                                     طلباً بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة يف اختاذ تدابري مؤقتة   " ة     بعبار  "                              الدولة الطرف تدابري محاية مؤقتة

  .                يف هناية الفقرة    "                                        ا الطابع الطوعي للتقيد هبذه الطلبات                     آخذه يف اعتباره     " ة                             واقترحت النرويج إضافة عبار     -    ١٦٠
                   والحظ بعض املندوبني     .  ة                                                                                   وأيدت وفود عديدة هذا االقتراح، يف حني فضلت وفود أخرى عدم إضافة هذه العبار             

                                        واعتربت الربتغال، وسويسرا، واملكسيك أن هذه   .                         ً                              أن االقتراح غري ضروري نظراً إىل الطابع الطوعي هلذه الطلبات
                                 وأشار عدد من املندوبني واملنظمات غري   .                                                                  يغة ال تتماشى مع الغرض املتمثل يف تاليف وقوع أذى ال ميكن جربه               الص

                                                                                                 احلكومية إىل أن هذا االقتراح سيشكل خطوة إىل الوراء بالنسبة للربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع 
                             ودفعت النرويج بأنـه جيـب        .                       اإلقليمية حلقوق اإلنسان                                                          أشكال التمييز ضد املرأة ولألحكام السابقة للمنظومات        

                                                                                                                 توضيح الطابع الطوعي، ال سيما أن هيئات معاهدات أخرى فسرت الطلبات املتعلقة باختاذ تدابري مؤقتة على أهنا                 
                                                                                            ورأت كندا أنه من املستصوب اإلشارة إىل أن الطلبات املتعلقة باختاذ تدابري مؤقتـة هـي                  .                    طلبات ملزمة للدول  

               ، مث اقترحـت     "                 تنظر بصفة عاجلة   " و  "     ً طلباً "                                       ً                     غري ملزمة، وإن كانت هذه املسألة واضحة فعالً من عبارات                  طلبات  
        يف هناية    "                                                                                            وتدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبداء رأيها فيما يتعلق بالطلب إن كانت ترغب يف ذلك                 " ة           إضافة عبار 

                        اختاذ إجـراءات بـشأن        يف                        تنظر بصفة عاجلة                                                  ً           واعتربت ليختنشتاين أن على الدول األطراف التزاماً بأن         .       الفقرة
   .                              الطلبات املتصلة بالتدابري املؤقتة
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  يف   "                                        ً                عندما يكون احتمال وقوع هذا الضرر مستنداً إىل براهني كافية   " ة                              وفضلت اليابان إعادة إدراج عبار  -    ١٦١
َناول مسألة التدابري املؤقتة يف إطار النظام الدا  .  ١            هناية الفقرة  َت    .   خلي              ُ َ َ                                               وفضلت كندا أن ُت

  ٦املادة 

   .                     بالصيغة اليت وردت هبا ٦ ُ           قُبلت املادة   -    ١٦٢

  ٧املادة 

   .                     بالصيغة اليت وردت هبا ٧ ُ           قُبلت املادة   -    ١٦٣

  ٨املادة 

  "     حبـث  /      تبحـث  "                                                                                   اقترح كل من االحتاد الروسي والربتغال استخدام لغة موحـدة لتبـسيط عبـارات                 -    ١٦٤
   .           ة النموذجية                                    وحذر بعض املندوبني من عدم التقيد باللغ   ".      النظر /    تنظر " و

            ، وعن عبارة  "    تبحث "      بلفظة   "     تنظر "                                    بصيغتها املنقحة، باالستعاضة عن لفظة  ١                        وجرت املوافقة على الفقرة   -    ١٦٥
ّ         اليت تقّدم إليها "       بعبارة   "            اليت تتاح هلا "                       وأجريت مناقشات تناولت   .     مرتني  "        الوثائق "      بلفظة   "         املعلومات "           ، وعن لفظة  "      

               من الربوتوكول  ٥           من املادة  ١                          لضمان االتساق مع نص الفقرة   "        معلومات "  د   بع  "       كتابية "                        اقتراح كندا بإدراج لفظة 
  "       كتابية "                                                                 ّ         ً                االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، إالّ أن وفوداً الحظت أن لفظة 

              ن االستعاضة عن                                                         وأعرب كل من االحتاد الروسي، وباكستان، والصني عن االنشغال بشأ  .                  ال ترد يف صكوك أخرى
    ".                     من جانب األطراف املعنية   " ة     بعبار  "                                          شريطة إحالة هذه املعلومات إىل األطراف املعنية   " ة    عبار

   .                     بالصيغة اليت وردت هبا ٢                       جرت املوافقة على الفقرة   -    ١٦٦

ّ                                            بصيغتها املعّدلة بعد املناقشة، بإضافة إشارات إىل          ٣                           جرت املوافقة على الفقرة       -    ١٦٧                    الوكاالت املتخصـصة    "            
                             أية مالحظات وتعليقات مقدمة     " و  "                    منظمات دولية أخرى   "    ، و  "                                                  التابعة لألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها وآلياهتا     

    ."                      من الدولة الطرف املعنية

                 ، وحذف اجلملـة     "       معقولية "           بعد لفظة     "       وكفاية "                                  ، اقترحت الرئيسة إدراج عبارة       ٤                       وفيما يتعلق بالفقرة      -    ١٦٨
           والحظت وفود   .                                         ، يف حني مل حيظ هذا االقتراح بتأييد وفود أخرى "     كفاية "    فظة                        وأيد بعض الوفود إدراج ل  .      األخرية

                                      وحذرت كندا ونيوزيلندا من اإلشـارة        .                  ً    ميكن أن يسببا لبساً     )                معقولية وكفاية  (                            ً      قليلة أن استخدام اللفظتني معاً      
  .                                ً                 شارة إىل اجلزء الثاين من العهد بدالً من ذلـك          إل                          من العهد، واقترحتا ا     ٢              من املادة     ١                           بشكل انتقائي إىل الفقرة     

    ".  ل     ً  وفقاً  "       بعبارة   "               ما دامت متمشية   " ة                               واقترحت النمسا االستعاضة عن عبار

               ، يف حني فضلت     ٤                                                                              واقترحت أملانيا، والربتغال، واملكسيك، ومنظمات غري حكومية عدة حذف الفقرة             -    ١٦٩
   .            اإلبقاء عليها  )                     باسم اجملموعة األفريقية (    مصر 
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                                                                                                     وأيدت أستراليا، وبلجيكا، وبنغالديش، واململكة املتحدة، والنرويج، والواليات املتحـدة، واليابـان،              -    ١٧٠
                                ، وائتالف املنظمات غري احلكومية عدم  )                    باسم اجملموعة األفريقية (                وفضلت بريو، ومصر    ".         املعقولية "                واليونان اختبار 
    ".        املعقولية "             استخدام لفظة 

                       مثلما اقترح ذلـك يف        ]"       الواسع [                         هامش السلطة التقديرية     "                لى اإلشارة إىل                               وفضلت وفود عدة اإلبقاء ع      -    ١٧١
         ، بينما  (E/C.12/2007/1)      ٢٠٠٧      مايو   /                                  ً                                        املشروع املنقح األول وأشري إىل ذلك أيضاً يف بيان اللجنة الصادر يف أيار            

   ".      ريـة                       هامش الـسلطة التقدي    "                                                                          فضلت وفود عدة أخرى، مبا يف ذلك منظمات غري حكومية، حذف اإلشارة إىل              
                                                                                            وأعربت الربتغال عن خشيتها من أن تؤدي هذه اإلشارة إىل إضعاف اهلدف الرئيسي للربوتوكول وتزيد من عبء 

                             ألن ذلك من شأنه أن يقوض سيادة   )                     باسم اجملموعة األفريقية (                                            اإلثبات الواقع على عاتق الضحايا؛ واعترضت مصر 
     وحذر    ".                        هامش السلطة التقديرية   " و  "         املعقولية "   ن                                                    وطلبت وفود عدة احلصول على إيضاحات إضافية بشأ         .       الدولة

                                                                                                                املركز النروجيي حلقوق اإلنسان من األخذ بنهج انتقائي يقوم على اعتماد مبادئ مستمدة من الفقـه القـضائي                  
   .                                                           األورويب، مع جتاهل املبادئ املستمدة من أنظمة قضائية إقليمية أخرى

                                                       ا، وبريو، وغواتيماال، واملكسيك عن تأييدها لالقتـراح                 ، وبولند  )          اإلسالمية -         مجهورية   (               وأعربت إيران     -    ١٧٢
   .                                           الذي قدمته ليختنشتاين يف اجلزء األول من الدورة

                               ً                            ما إذا كانت اخلطوات معقولة، وفقاً للجزء الثـاين مـن            "                                              واقترحت كندا تنقيح الفقرة بإدراج عبارات         -    ١٧٣
                                            ألولوياهتا احمللية، شريطة أن تقوم بذلك على حنو                                                 ً تدابري سياسية مناسبة واالستخدام األمثل ملواردها وفقاً " و  "      العهد

   .                                               وأيدت أستراليا، وآيرلندا، والدامنرك هذه التعديالت   ".                               يتماشى مع التزاماهتا مبوجب العهد

                                       وأشارت الرئيسة إىل أنه علـى الـدول        .          غري واضحة   "                     مىت اقتضى األمر ذلك      " ة                             واعتربت الصني وكندا أن عبار      -   ١٧٤
                                  والحظت الصني أن اإلجراءات املتخذة       .      ً                                                         فوراً، ومن بني هذه االلتزامات إعمال احلق يف عدم التمييز                                 التزامات بتنفيذ العهد  

      من   ١                ً                    وأشارت الصني أيضاً إىل أن الفقرة         .                                                                               للقضاء على أشكال التمييز القائمة تستوجب توفر موارد مالية وموارد أخرى          
   .                        دون أي متييز بني هذه احلقوق  "   هد                         احلقوق املعترف هبا يف هذا الع "                   من العهد تنص على  ٢      املادة 

              وفضلت وفـود     .  ٥                                                                                      وناقش املندوبون االقتراح املقدم من منظمة العمل الدولية الذي يقضي بإضافة فقرة               -    ١٧٥
        ً                      تشري فعالً إىل املعلومات املقدمة  ٣                                    ً                                         عدة عدم إدراج فقرة جديدة تتعلق حتديداً مبنظمة العمل الدولية، مبا أن الفقرة      

                                                                            وسحبت منظمة العمل الدولية اقتراحها مشرية إىل أهنا تفهم أن اللجنة سـتراعي         .        املتخصصة                  من مجيع الوكاالت    
   .                             هذا االقتراح يف ممارستها الفعلية

        ً مكررا ٨املادة 

        مـن    ٧              من املادة     ٥    و  ٤    و  ٣                                                                              بعد املناقشة، وافق الفريق العامل على استخدام صيغة مقتبسة من الفقرات              -    ١٧٦
   ١                           واقترحت إثيوبيا نقل الفقرة   .                                               باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                         الربوتوكول االختياري امللحق 

                         والحظت كندا أن هذه املسائل   .                   يف النظام الداخلي ٣   و ٢                                         ، والتطرق إىل اجلوانب اليت تتناوهلا الفقرتان  ٨         إىل املادة 
   ة                                نيوزيلندا وهولندا إضافة عبـار      وطلبت  .  ٣   و ٢                                                            ميكن تناوهلا يف إطار النظام الداخلي، واقترحت حذف الفقرتني       

                  واقترحـت الـصني       ".                             آراءها بشأن األسس املوضوعية    "   ً                            بدالً من االكتفاء باإلشارة إىل        "                       آراءها بشأن املقبولية   "
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                                                                من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيـع           ٧              من املادة     ١                                   استخدام صيغة مقتبسة من الفقرة      
   ٢                                   وأشارت املكسيك إىل أن الفقـرتني        ".                                آرائها بشأن البالغات وتوصياهتا      " ة           إدراج عبار                             أشكال التمييز ضد املرأة ب    

   .                          ً                   من نفس املادة مفيدتان أيضاً يف سياق هذه املادة ٣ و

  ٩املادة 

                                                                                                       كرر االحتاد الروسي حتفظاته بشأن هذه املادة وإمكانية تطبيقها، وطلب إدراج املادة برمتها بني قوسني                 -    ١٧٧
   .                    اختاذ قرار هنائي بشأهنا               معقوفني، وإرجاء 

  ،  ٤                من املـادة      ١                                                      على معايري مقبولية مماثلة لتلك الواردة يف الفقرة           )  ج (                                         اقترحت اململكة املتحدة أن تنص الفقرة         -   ١٧٨
             يف هناية اجلملة   "                                      ّ           أو كان من غري املرجح أن يؤدي إىل إنصاف فّعال         " و  "          يف املسألة  " و  "        استخدمت "                    وفضلت حذف عبارات    

   .                         لضمان االتساق مع صكوك أخرى  "        استخدمت "                            غالديش واهلند اإلبقاء على لفظة         وفضلت بن  .     األوىل

        ً مكررا ١١ و١١ و١٠املواد 

                واستفسرت مصر عن   .                                         ُ                            أعربت وفود عدة عن شواغل مماثلة لتلك اليت أُثريت خالل اجلزء األول من الدورة  -    ١٧٩
                                    د يف حني أن إجراء التحري يقوم على شرط                                                            األسباب اليت تربر كون اإلجراء املتبع بني الدول يقوم على شرط التقي

                                                                                     والحظ االحتاد الروسي أن األسباب اليت تربر اعتماد هذا النهج وذاك يف هذا الصك على وجه التحديد   .       ستثناء ال ا
  ،  ٢              من املادة   ١                                 واقترحت كندا أن يكون للفقرة        .                                                               غري واضحة، واقترحت األخذ بنفس النهج فيما يتعلق باإلجراءين        

    ".                                ً                        احلقوق احملددة يف اجلزء الثالث مقروءاً باالقتران مع اجلزء الثاين "                             س النطاق، وأن تشري املادتان إىل     نف  ١٠       واملادة 

  ١٢املادة 

   .                                             قبل الفريق العامل نص املادة بالصيغة اليت ورد هبا  -    ١٨٠

  ١٤ و١٣املادتان 

   .  ١٤        املادة       وحذف  ١٣                                                            أشارت الرئيسة إىل اقتراحها القاضي بإدراج فقرة إضافية يف املادة   -    ١٨١

                                               وأعرب بعض الدول عن االنشغال إزاء الغرض من إنشاء   .   ١٤   و  ١٣                               وافقت دول عدة على إدماج املادتني   -    ١٨٢
   ٢                                                                                               صندوق استئماين وكيفية إدارته، وطلبت إدراج عبارات تشري إىل طابعه الطوعي، على حنو ما تنص عليه الفقرة 

                                    وقالت األرجنتني، وأملانيا، وسويسرا،      .                     قية مناهضة التعذيب                                          من الربوتوكول االختياري امللحق باتفا       ٢٦           من املادة   
                                                            وبينما أعربت أملانيا عن شكوكها بشأن جدوى مثـل هـذا             .  ٣                                                 وفرنسا، وهولندا إهنا توافق على معظم الفقرة        

    ".                                     مشروع منفصل يف إطار صندوق استئماين قائم "                              الصندوق، فإهنا رحبت باإلشارة إىل 

  ،  )                        باسم اجملموعة األفريقيـة    (                                                ، واجلزائر، والدامنرك، والسويد، وكندا، ومصر                                 وأعلنت أستراليا، وبلجيكا    -    ١٨٣
                                                                    وأعلنت أستراليا، والسويد، وكندا، واململكة املتحدة أنه ال ينبغي           .   ١٤    و   ١٣                                     واليابان أهنا ال تفضل دمج املادتني       

                    كة املتحدة، والواليات                                     واعتربت بلجيكا، والسويد، وكندا، واململ  .                                       إنشاء صندوق بواسطة الربوتوكول االختياري 
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   أن   )                         باسم اجملموعة األفريقيـة    (                                                                              املتحدة أن اللجنة ليست اهليئة املناسبة إلدارة الصندوق، يف حني أوضحت مصر             
   .                                          مهمة إدارة الصندوق لن تسند إىل اللجنة وحدها

                     يد، وسويسرا، واهلند                                                                       ، أشارت األرجنتني، وأستراليا، وأملانيا، وبلجيكا، وبنغالديش، والسو        ٣                   وفيما خيص الفقرة      -   ١٨٤
      بلفظة   "                   املساعدة القانونية  "                                                 واقترحت بنغالديش، والسويد االستعاضة عن عبارة         .                                          إىل أهنا تؤيد تقدمي املساعدة إىل الضحايا      

                  ضحية أو ضـحايا       " ة     بعبار  "                الضحية املزعومة  "       عبارة                                          واقترحت بلجيكا وسويسرا االستعاضة عن         ".        املساعدة "    أو    "       املعونة "
                                            وقالت فرنسا وكندا إنه ال ينبغي استخدام          ".                الضحية املزعومة  "                                     وفضلت أستراليا اإلبقاء على عبارة         ".     عومة              االنتهاكات املز 

                                                                                                                    الصندوق لتقدمي تعويضات إىل ضحايا االنتهاكات، باعتبار أن تقدمي التعويضات إىل الضحايا من مـسؤوليات الدولـة                 
  ب         مرتبطة    )        الضحايا (                                       فضل جعل املساعدة املقدمة إىل الضحية                                                          وقالت بلجيكا، وكندا، والواليات املتحدة إهنا ال ت         .      الطرف

   .                          ، يف حني فضلت اهلند هذا الشرط "                          موافقة الدولة الطرف املعنية "

                                                                                                 وأعربت الصني، وكندا، ومصر، والواليات املتحدة عن االنشغال ألنه مل يسبق إنشاء صندوق لتقـدمي                 -    ١٨٥
ّ    واعتربت الواليات املتحدة أن اللجنة ال ميكنها أن متّول   .   رى                                            املساعدة القانونية يف إطار أي صك من الصكوك األخ                                             

   .                                                     شكاوى مث تنظر فيها، بينما أعربت سويسرا عن عدم موافقتها

   َّ                                                                                                     وحذَّرت أستراليا، وأملانيا، والسويد، والدامنرك، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، واليابـان مـن               -    ١٨٦
  .        ُ                                                         ألنه قد ُيفهم من هذه الصيغة أهنا تشري إىل صندوق إمنائي آخر             "  ت                         املساعدة التقنية للحكوما   "                 استخدام عبارات   

                                                       ً                                      ً                ودفعت اململكة املتحدة واهلند بأن الصندوق جيب أن يكون مرتبطاً بتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري، متشياً               
  .             رتاعات املسلحة                                                                    من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف ال ٧               مع أحكام املادة 

                                             وتقدمي املساعدة املتخصصة والتقنية إىل الدول       "           بعبارة    ٣                                                       واقترحت أملانيا االستعاضة عن اجلزء األخري من الفقرة         
                                                                                                   األطراف لتنمية قدرات جديدة يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومواصـلة املـسامهة يف      

    ".                                                ً جمال إعمال حقوق اإلنسان، حسب ما تراه اللجنة مناسباً                                تطوير القدرات الوطنية القائمة يف 

                           ، وبنغالديش، االستعاضة عن     )          اإلسالمية -        مجهورية   (                      ، بتأييد من إيران      )                      باسم اجملموعة األفريقية   (              واقترحت مصر     -   ١٨٧
  "     آلية "       بلفظة    "                                                                                               مشروع منفصل يف إطار صندوق استئماين قائم تابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان              "       عبارة  

                                                                             تقدمي املساعدة املتخصصة والتقنية إىل احلكومات من أجل تنفيذ احلقوق املعترف             )  أ    : "(                                 وتعديل األهداف على النحو التايل    
                                                                                        منح املعونة إىل ضحية االنتهاك، بعد حبث البالغ واختاذ قرار بشأن وجاهة موضوعه، فيمـا يتـصل        )  ب (                هبا يف العهد؛ و   
     ".                          ً حسب ما تراه اللجنة مناسباً "                        لجيكا وسويسرا حذف عبارة    َّ    وفضَّلت ب   ".            بعرض القضية

                 باسـم اجملموعـة     (                                          ، وبلجيكا، والسنغال، وسويسرا، ومـصر        )          اإلسالمية -         مجهورية   (               واعتربت إيران     -    ١٨٨
    .                                                                                       ، واهلند أن املعونة القانونية ينبغي أن تتاح إىل الضحايا املمكنني بعد اإلعالن عن مقبولية البالغ )        األفريقية

                                                                                   وحذرت ليختنشتاين من وضع نظام مزدوج مييز بني الدول األطراف يف الربوتوكول والدول األطراف يف   -    ١٨٩
                                          العامل الثالث أمهية املساعدة والتعاون      -                     وأكد مركز أوروبا      .                                                     العهد فقط فيما يتعلق بتلقي املساعدة من الصندوق       

   .                     الدوليني يف تنفيذ العهد
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        وأكـدت    .           ً                                  تتضمن فعالً إشارة إىل املساعدة التقنيـة         ١٣              من املادة     ٢                                 والحظ االحتاد الروسي أن الفقرة      -    ١٩٠
          ، واقترحت  ٣   و ٢   و ١                  ً                                                                ليختنشتاين، تأييداً للدفع املقدم من االحتاد الروسي، احلاجة إىل إيضاح العالقة بني الفقرات 

                       ة اليت توفرها مفوضية                                      لتقدمي املشورة التقنية أو املساعد       : " ١                                            وإضافة اجلملة التالية يف هناية الفقرة         ٣             حذف الفقرة   
                                 ُ                                                ً                األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ُينشأ مشروع منفصل، يف إطار صندوق ائتماين قائم، وفقاً لإلجراءات ذات 

    ".                               ُ                 ً                                     الصلة املتبعة يف اجلمعية العامة، وُيدار الصندوق وفقاً لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة

  "        املساعدة "        بعبارات   "           عرض القضية " و  "                 املعونة القانونية "               عاضة عن عبارات                               واقترحت نيوزيلندا وهولندا االست  -    ١٩١
   ".                   املعونة القانونيـة  "   َّ                   ً                    ّ             وفضَّل االحتاد الروسي أيضاً إدراج إشارة عامة وجتّنب عبارة    .               ، على التوايل   "             تقدمي البالغات  " و

     َّ                  ، وفضَّلت حذف اإلشارة     "      القضية " و  "                  املعونة القانونية  "                 استخدام عبارات     )                       باسم اجملموعة األفريقية   (      ِّ          ومل تفضِّل مصر    
    ".       احلكومات "   ً     بدالً من   "             الدول األطراف "   َّ                        وفضَّل بعض الوفود اإلشارة إىل   .                                   إىل املساعدة املقدمة إىل األفراد برمتها

  .                                      َّ                                                                 وفيما يتعلق باملستفيدين من الصندوق، أيَّد االحتاد الروسي منح املساعدة لكل من الضحايا والـدول                -    ١٩٢
                                                                                                     املساعدة التقنية إىل احلكومات، إال أهنا أعربت عن القلق إزاء منح املعونة القانونية لألفـراد                   َّ                 وأيَّدت بولندا تقدمي  

                                     وأكدت السنغال أمهية ضمان تقدمي تعويضات   .                                                     دون حتديد معايري واضحة خبصوص أهلية احلصول على هذه املعونة
   .                                                 للضحايا ودعم الدول يف بناء قدراهتا لتنفيذ التزاماهتا

                                                                                         نيوزيلندا أنه ينبغي ربط تقدمي املساعدة إىل الضحايا بالقرار الذي تتخذه اللجنة بشأن املقبولية،        واعتربت   -    ١٩٣
     ".           عرض القضية "   ً           بدالً من عبارة   "                             املساعدة يف اإلعداد لتقدمي البالغ "                    واقترحت إدراج عبارة 

                   األفراد أو جمموعات    "    أو    "    بالغ        صاحب ال  "                     واقترحت اإلشارة إىل      "        املزعومة "   َّ                                وفضَّلت هولندا االستغناء عن لفظة        -   ١٩٤
   َّ                                   وأيَّد االحتاد الروسي واألرجنتني اإلبقاء        ".                َّ                                                                األفراد الذين يدَّعون أهنم وقعوا ضحايا النتهاك أي من احلقوق احملددة يف العهد            

   .                                 ُ   َّ                                   وأضاف االحتاد الروسي أن املساعدة لن ُتقدَّم إال إذا خلصت اللجنة إىل وقوع انتهاك   ".        املزعومة "         على لفظة 

  )  أ (      لبيان   "                           ً حسب ما تعتربه اللجنة مناسباً "                                                    وخبصوص إدارة الصندوق، اقترح االحتاد الروسي إدراج عبارة   -    ١٩٥
    .                              ً      ً              أنه ينبغي للجنة أن تتخذ قراراً هنائياً يف هذا الصدد  )  ب (                           ً         ً     أن تقدمي املساعدة ال يشكل إجراًء تلقائياً، و

                                من الربوتوكول االختياري التفاقية  ٧         من املادة    ٢  ُ ِّ                                               وقُدِّم اقتراح يقضي باستخدام صيغة مقتبسة من الفقرة   -    ١٩٦
    .                                                 حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

    .            غري ضرورية  ١٣           من املادة  ٤                             واعترب االحتاد الروسي أن الفقرة   -    ١٩٧

             يـق معـايري                                    ُ                             العامل الثالث إىل أن الشواغل اليت أُثريت ميكن إزالتها عن طريق تطب-                    وأشار مركز أوروبا    -    ١٩٨
                                                                                                                      تعتمدها اللجنة للتمييز بني الدول غري القادرة والدول اليت ليس لديها إرادة سياسية، ومنح املساعدة إىل الضحايا                 

   .                                    فقط مىت اعتربت اللجنة أن الشكوى مقبولة

  ١٥املادة 

   .                                                    وافق الفريق العامل على هذه املادة بالصيغة اليت وردت هبا  -    ١٩٩
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  ١٦املادة 

  "                      يسهل الوصول إليهـا    "                                                                      العامل على هذه املادة بالصيغة اليت وردت هبا، بعد مناقشة عبارة                          وافق الفريق     -    ٢٠٠
     ]".                 يسهل الوصول إليها [      وسائل  "                                                                  وبعد النظر يف ما إذا كان من املستصوب إهناء نص املادة مباشرة بعد عبارة 

  ١٧املادة 

                                          كندا اإلبقاء على هذه املادة واقترحت          َّ   وأيَّدت  .   ١٧                                                       وافق الفريق العامل، بعد املناقشة، على حذف املادة           -    ٢٠١
   .   ً      ً                                        ً                            نصاً جديداً حيدد النصاب املناسب الذي جيب أن يكون حاضراً لدى نظر اللجنة يف البالغات

  ١٨املادة 

   .                     بالصيغة اليت وردت هبا  ١٨                      جرت املوافقة على املادة   -    ٢٠٢

  ١٩املادة 

             ، واعتمـاد    ٢           يف الفقرة     ) own   " (        اخلاص هبا  "             َّ                   بصيغتها املعدَّلة، بعد حذف        ١٩                          جرت املوافقة على املادة       -    ٢٠٣
                                                                  من الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٩              من املادة     ٢                          صيغة مقتبسة من الفقرة     

   .                املدنية والسياسية

  ٢٠املادة 

   .                                    وافق الفريق العامل على حذف هذه املادة  -    ٢٠٤

  ٢١املادة 

                                                                 أعلنت الرئيسة إرجاء املناقشة بشأن هذه املادة والتطرق إليها من جديد  و  .   ٢١                      طلبت اجلزائر حذف املادة   -    ٢٠٥
   . ٢                           يف إطار املناقشات بشأن املادة 

  ٢٢املادة 

                                     من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق   ١٥                                                      وافق الفريق العامل على استخدام صيغة مقتبسة من املادة     -    ٢٠٦
   .                 األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٢٣املادة 

    .   ٢٣                       العامل على حذف املادة            وافق الفريق  -    ٢٠٧
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  ٢٤املادة 

                    ، مثلما تنص على ذلك  "        ستة أشهر "       بعبارة   "    سنة "                       ، بعد االستعاضة عن لفظة   ٢٤                             وافق الفريق العامل على املادة   -    ٢٠٨
   .                                                                            من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ١٩           من املادة  ١       الفقرة 

  ٢٥املادة 

   .                     بالصيغة اليت وردت هبا  ٢٥                     متت املوافقة على املادة   -    ٢٠٩

  ٢٦املادة 

   .                     بالصيغة اليت وردت هبا  ٢٦                     متت املوافقة على املادة   -    ٢١٠

   اختتام األعمال واعتماد التقرير-      ً سادسا  
         ان كـي                                                                                                     الحظت الرئيسة، يف هناية املناقشة، أهنا مل تسجل أي اعتراض على إحالة النص إىل جملس حقوق اإلنس                  -   ٢١١

   .                                           وبالتايل، يكون الفريق العامل قد استكمل واليته  .                                               َّ           ينظر فيه، وأن البيانات اليت أدلت هبا الوفود ستضمَّن يف التقرير

   .                                                                                يرد يف املرفق األول نص مشروع الربوتوكول االختياري املقرر أن حييله الفريق العامل إىل اجمللس  -    ٢١٢

                                                                تامية، على اجلهود املتفانية اليت بذهلا كل من الرئيسة والفريق العامل                                   أثنت الوفود باإلمجاع، يف بياناهتا اخل    -    ٢١٣
   .                                                      يف سعيهما املشترك إىل إجياد حلول تقوم على أساس توافق اآلراء

                                    من الربوتوكول االختياري ينطـوي       ٢                                                                    أعلنت اجلزائر أن استبعاد اجلزء األول من العهد من نطاق املادة              -    ٢١٤
   .                                 قها يف التطرق إىل هذه املسألة يف اجمللس                             على خطر تقويض العهد واحتفظت حب

        ّ                                   وقالت إنّ كون هذه املادة ال متيـز بـني            .  ٢                                                                   ورحبت شيلي بتوافق اآلراء الذي أمكن التوصل إليه بشأن املادة             -   ٢١٥
     لـيت                     ، ومع القرارات ا    ٥              من املادة     ١            والفقرة    ٣                                                                            احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتفق مع العهد، وال سيما املادة           

    .                                ً                                                                  اعتمدها اجمللس واليت أكد فيها جمدداً ضرورة معاملة مجيع حقوق اإلنسان على قدم املساواة وبنفس القدر من األمهية

   .                           ِّ                                                        ً  والحظت أوروغواي أهنا كانت تفضِّل وضع بروتوكول تكون جماالت التركيز الرئيسية فيه أوسع نطاقاً  -    ٢١٦

                                                      يساورها إزاء عدد من األحكام، وأهنا ال تزال تشك يف احلاجة                                     والحظت الواليات املتحدة أن القلق ال يزال  -    ٢١٧
                           ِّ            وأشارت إىل أهنا ولئن كانت تسلِّم بأن احلقوق   .                               واحتفظت مبوقفها بشأن النص برمته  .                        إىل وضع بروتوكول اختياري

                   ق خيتلف بعضها عن                                                                                                    االقتصادية واالجتماعية والثقافية متساوية يف األمهية، باملعىن القانوين، فإهنا تعترب أن هذه احلقو            
                                               ً                                         والحظت أنه ينبغي إعمال هذه احلقوق بشكل تدرجي وفقاً للموارد املتاحة، وأنـه مـن                 .           ً       ً   بعض اختالفاً جوهرياً  

   .                                                           ً                            الصعب، يف الظاهر، الفصل فيها، ال سيما أن العهد ال يتضمن أحكاماً تتعلق بسبل االنتصاف واإلنفاذ
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          ً        ً     ً                              ي يشكل نصاً توفيقياً جيداً يستجيب لـشواغل مجيـع                                                     واعتربت اهلند أن مشروع الربوتوكول االختيار       -    ٢١٨
    .                                                            األطراف، والحظت أهنا ستواصل حبث املشروع مع اهليئات احلكومية املختصة

                                     ً        ً      ُ                                                      وأفاد االحتاد الروسي بأن املشروع يعكس حالً توفيقياً بني الُنهج املختلفة إزاء تنفيذ احلقوق االقتصادية                 -    ٢١٩
                       ً                                                    وتوكول، بوصفه يشكل جزءاً ال يتجزأ من منظومة القانون الدويل، للـدول                       وسيجيز الرب   .                      واالجتماعية والثقافية 

                                         وقال إنه ليس من اختصاص اللجنـة أن          .                                                                 األطراف إبداء حتفظات على حنو يتماشى مع موضوع العهد ومقاصده         
   ِّ                                                                                                              تقيِّم مدى توافق التحفظات مع موضوع العهد ومقاصده، بل ينبغي هلا أن تركز على أداء دورهـا اجلديـد يف                    

   .                                لتعاون مع الدول األطراف بشكل فعال ا

                                                   عن رضاها عن النص بشكل عام، ورحبت بإدراج أحكام بشأن   )                     باسم اجملموعة األفريقية (           وأعربت مصر   -    ٢٢٠
                                                                                                                  صندوق ائتماين، معتربة أهنا ستكون ذات فائدة رغم طابعها املتواضع، وأحكام تتعلق بالتدابري املؤقتـة وتـدابري                 

                                                         وأعربت اجملموعة األفريقية عن األسف ألن النص مل يشمل كافة أجزاء   .               التسوية الودية                        احلماية، وإجراء التحري، و
                                                                                                                      العهد، وقالت إهنا تفهم، مع ذلك، أن هذا االستبعاد ليس له أية تأثريات أو انعكاسات على املكانة املركزية اليت                   

   .              ً ق اإلنسان عموماً                                                               يتبوؤها احلق يف تقرير املصري مبوجب العهد أو يف إطار القانون الدويل حلقو

   .                                 َّ          ً     ً   بشدة بقرار إحالة النص إىل اجمللس وأيَّدته تأييداً كامالً  )           بامسها اخلاص (          ورحبت مصر   -    ٢٢١

                                                                                      واعترب املغرب أن النص يستجيب لشواغل الوفود، ويشكل أفضل حل توفيقي ممكن، وأنه ينبغي للمجلس   -    ٢٢٢
    .                                اعتماد الربوتوكول يف أسرع وقت ممكن

                                                                             رك مبوقفها النهائي بشأن املشروع وقالت إن قرار إحالة املشروع إىل اجمللس ال يعين أنه مت              واحتفظت الدامن  -    ٢٢٣
             وشكك الدامنرك   .                                                      ً    ِّ  ً                            التوصل إىل اتفاق بشأن النص برمته، كما أنه ال يعكس موقفاً مؤيِّداً جلميع العناصر الواردة فيه

                                         ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعماهلا                     واعتربت أن طبيعة احلقو  .                                       يف مدى فعالية آلية لبحث الشكاوى الفردية
                                                                                                                 التدرجيي جيعالن من الصعب االستشهاد هبا أمام القضاء وحيدان من فعالية مثل هذه اآللية، اليت قد تفسح اجملـال                   

    .           ُّ                                                أمام التدخُّل، دون مربر، يف التدابري املتعلقة بالسياسات الوطنية

                                                     تناول بعض الشواغل اليت أثارهتا، وألنه أمكن التوصل يف بعض                                    وأعربت هولندا عن تقديرها ألن املشروع   -    ٢٢٤
                                                 ً                              وقالت إهنا حتتفظ مبوقفها النهائي فيما خيص املشروع نظراً إىل أنه ال يراعـي                .                                احلاالت إىل حلول توفيقية مفيدة    

   .                                                            إمكانية االستثناء من حق رفع الشكاوى فيما يتعلق بأحكام معينة-                 مصاحلها الرئيسية 

                                                                                   يابان أهنا غري راضية عن املشروع، ألنه ال يراعي الدفوع اليت قدمتها بشأن مواد معينة تويل هلا         والحظت ال  -    ٢٢٥
   .                                       اليابان أمهية خاصة وألنه ال يعكس اقتراحاهتا

                                                                                           وأعربت كندا عن االنشغال إزاء وضع إجراء لتقدمي البالغات فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   -    ٢٢٦
                               فبعض احلقوق الواردة يف العهد       .                                                            ىل طبيعتها املختلفة كحقوق ال ميكن إعماهلا إال بشكل تدرجي                        ً    والثقافية، نظراً إ  

               وأعربت عن األسف   .    ِّ                                                                              تعرِّفها عبارات عامة وتفتقر إىل الدقة، وبالتايل ال ميكن أن ختضع بسهولة لتقييم شبه قضائي
ُ   ِّ                               ُيسهِّل قبول اإلجراء على نطـاق                               الذي كان من شأنه أن        ]                        حسب طلب الدولة الطرف    [                       لرفض النهج االختياري    
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                      ً      ً                                                                       وقالت إهنا غري راضية رضاًء تاماً عن الصيغة اليت مت اختيارها لضمان املراعاة الواجبة لصالحيات الدولـة          .     أوسع
                                                      والحظت أهنا مل تؤيد إنشاء صندوق ائتماين، معتربة أن           .                                                      السيادية فيما يتعلق بتخصيص املوارد ووضع السياسات      

          ُ                              ً                                   ُ                    ن شأنه أن ُيثقل كاهل اللجنة ويشكل ازدواجاً مع آليات قائمة، وأكدت الطابع غري املُلزم                                      إنشاء آليات إضافية م   
                                                                    ُ   َّ                                                  للتدابري املؤقتة، وأشارت إىل أنه ينبغي للجنة أال تنظر سوى يف الوثائق اليت ُتقدَّم إليها من املنظومات اإلقليميـة                   

   .                              َّ                  حلقوق اإلنسان خبصوص الصكوك اليت صدَّقت عليها دولة طرف

                         ِّ                                                               َّ          قالت إسبانيا إهنا كانت تفضِّل الرفع يف عتبة احلماية بالنسبة للحقوق الواردة يف العهد، ولكنها سلَّمت       و  -    ٢٢٧
            كما أن النص   .                     ً                                                                بأن النص يعكس توافقاً يف اآلراء ويشكل خطوة هامة على طريق توفري احلماية الفعالة هلذه احلقوق

   .          من احلقوق                                                   قد عاجل مسألة هامة تتعلق بعدم التساوي بني فئات مصطنعة

        والحظـت    .                              ً      ً                                                               وقالت بولندا إهنا غري راضية رضاًء تاماً عن النص وإهنا حتتفظ مبوفقها ملواصلة املناقشات يف اجمللس                 -   ٢٢٨
 ّ                                                                                                                              أّنها لن تتقيد بأحكام القضاء اليت ستنشأ عن الربوتوكول يف حالة عدم التصديق عليه؛ فهي تعترب أنه ينبغي تطبيق اجلـزء                     

                   من الربوتوكـول     ٨              من املادة     ٤                                                            من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات، وأن الفقرة            ٣١           مع املادة                      ً     الثاين من العهد متشياً     
                                                                                 من العهد برمته؛ وفيما يتصل بالنطاق املادي للتطبيق، الحظت أنه ال ميكـن               ٢              من املادة     ١ ُ   َّ                       سُتفسَّر يف ضوء نص الفقرة      

                                                                 احملددة يف اجلزء الثالث؛ وأنه ينبغي منح الدولة الطرف السلطة                                                                     االحتجاج باجلزء الثاين من العهد إال باالقتران مع احلقوق          
                                      ً                                                                 ً                               التقديرية الالزمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من التدابري املؤقتة دون أن يعين عدم تنفيذ أي من هذه التدابري انتهاكاً من جانـب                      

  .                                    ري تصحيحية حمددة أو جبـرب الـضرر                                               تستبعد إمكانية التوصية باختاذ تداب      ٩                                            تلك الدولة ألحكام الربوتوكول؛ وأن املادة       
                                                                                                            وأعربت عن األسف لعدم تضمني الربوتوكول أي حكم يتعلق باشتراك الشركاء االجتماعيني واملنظمات غري احلكومية يف             

   .                                                         اإلجراءات، واحتفظت حبقها يف إبداء مالحظات إضافية يف مرحلة الحقة

  .                                          نه مل يستجب بشكل تام لكل الشواغل اليت أبدهتا                                              والحظت اليونان أن النص يتضمن عناصر إجيابية، إال أ  -    ٢٢٩
            ِّ                                                                                                   فهي كانت تفضِّل اتباع هنج يتسم مبزيد من املرونة فيما يتعلق بنطاق الربوتوكول واستخدام صيغة صرحية بشأن                 

ُ     واعتربت أن الطلبات املتعلقة باختاذ تدابري مؤقتة تتسم بطابع غري ُملزم  .                       هامش سلطة تقديرية واسع                                                           .   

                    ُ                                           مل تؤكد الطابع غري املُلزم من الناحية القانونية للطلبات املتعلقة  ٥                      رويج عن األسف ألن املادة           وأعربت الن  -    ٢٣٠
ّ                                               ال توّضح هامش السلطة التقديرية الواسع للدولة        ٨              من املادة     ٤                                بالتدابري املؤقتة، وألن الفقرة                      واحتفظت مبوقفها    .      

    .                                    بشأن مشروع الربوتوكول االختياري برمته

           واعتربت أن    .      ً                                                                   جمدداً ضرورة أن يراعي الربوتوكول اخلصوصيات الوطنية يف تنفيذ العهد                       وأكدت النمسا   -    ٢٣١
                         ً                                                                                        النص النهائي يتضمن أحكاماً مهمة ميكن أن تسترشد هبا اللجنة يف أعماهلا ومن شأهنا أن تسمح للجنة مبراعـاة                   

    .                                                                 خمتلف الوسائل واالختيارات املتاحة للدول لتنفيذ التزاماهتا مبوجب العهد

    .                                                  واعتربت غواتيماال أن املشروع النهائي ميثل أفضل نص ممكن  -    ٢٣٢

    .                  ً                                                                         وأكدت فنلندا جمدداً تأييدها التام لوضع بروتوكول اختياري يشمل مجيع احلقوق املنصوص عليها يف العهد  -    ٢٣٣
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ـ               -    ٢٣٤   ة                                                                                                   وقالت مجهورية كوريا إن املشروع ال يعكس بالكامل الطابع املتميز للحقوق االقتصادية واالجتماعي
    .                                                                 ُ                                والثقافية، كما أنه ال يراعي مراعاة تامة خمتلف اآلراء والشواغل اليت أُبديت بشأن كيفية تفعيل الربوتوكول

                                                                                                              وأعلنت السويد أهنا ال تزال غري مقتنعة بأن وضع بروتوكول اختياري ميثل السبيل األجنـع لتعزيـز احلقـوق                     -   ٢٣٥
                                                               ألن املشروع ال يعكس مواقفها الرئيسية بشأن جمموعة من املسائل                       وأعربت عن األسف    .                                 االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

                                وأعربت عن القلق إزاء السرعة       .                                        ً                                                 من بينها معايري املقبولية، كما أبدت شكوكاً حيال احلكم املتعلق بإنشاء صندوق ائتماين            
   .                     وكول قد حظي بقبول عام                                                                        اليت مت هبا إجراء املفاوضات والحظت أن إحالة النص إىل اجمللس ال تعين أن مشروع الربوت

ّ                                                       وقالت بلجيكا إن الربوتوكول االختياري قد مسح بسّد ثغرة يف املنظومة الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                  -    ٢٣٦                                             .  
  "             حسب االقتضاء  "                                                              اليت تشدد على ضرورة احترام الشرط الذي تتضمنه عبارة            ٤                               والحظت أهنا قبلت صيغة املادة      

                               ال يعين بأي شكل من األشـكال         "         املعقولية "                        ، مشرية إىل أن مفهوم       ٨              من املادة     ٤       ً      ً                   احتراماً صارماً، وكذا الفقرة     
          ، حيث إهنا   ١١        يف املادة   "       التقيد "                                              وأعربت بلجيكا عن األسف الختيار هنج يقوم على أساس   .      ً      ً        تفسرياً جديداً للعهد

      ئماين،       ً                                                 وجتسيداً لروح التوافق، قبلت فكرة إنشاء صندوق اسـت           ".         االستثناء "        ِّ     ً                      كانت تفضِّل هنجاً يقوم على أساس       
ّ                                                  ُمشريةً إىل ضرورة إسناد مهّمة إدارة الصندوق إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                   ً    ُ.   

               من املـادة     ٢  ّ                                                                                               وأّيدت تركيا األخذ بنهج يقوم على أساس االستثناء وأعربت عن خيبة أملها حيال حذف الفقرة                  -   ٢٣٧
   .        ِّ                                 الذي جيسِّده مبدأ اإلعمال التدرجيي هلذه احلقوق                                                             ، مشرية إىل الطابع املتميز للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٢

               واحتفظت مبوقفها   .                                                                         والحظت نيوزيلندا كيف أن مجيع الوفود عملت بروح من التعاون وقدمت تنازالت       -    ٢٣٨
   .               بشأن النص برمته

                                                                                                       وكررت سويسرا رأيها الذي مفاده أن معظم االلتزامات الواردة يف العهد هي التزامـات ذات طـابع                   -    ٢٣٩
  ،  ]              حسب طلب الدولة [                  ً         ً   لذلك، فهي تؤيد هنجاً اختيارياً   .                                             ي وال ميكن التقاضي بشأهنا يف إطار نظامها القانوين     برناجم

           ال تشري إىل  ٥                                   وأعربت سويسرا عن ارتياحها ألن املادة   .                                    ِّ             ميكن أن يساعد يف زيادة عدد الدول املصدِّقة على العهد
    ١٠                                                           األسف حيال النهج القائم على أساس التقيد يف املـادتني                               إال أهنا أعربت عن       .                                الطابع الطوعي للتدابري املؤقتة   

                                       وأبدت حتفظات على اإلشارة إىل صـندوق         .                            ً                                 ، مشرية إىل أهنا كانت تفضل هنجاً يقوم على أساس االستثناء            ١١ و
ِ                                                                 مالِحظة أن هذا الصندوق ينطوي على خطر االزدواج مع صناديق إمنائية قائمة  ١٤               ائتماين يف املادة     .   

           وقالت إهنا    .                                                                              انيا إهنا وافقت على املشروع بشكل أويل فحسب، وذلك يف انتظار مواصلة حبثه                     وقالت أمل   -    ٢٤٠
         ً                                                       تعين ضمناً أن اللجنة هي اليت تقرر ما إذا كانت ستستخدم هذا احلكم،  ٤                الواردة يف املادة   "    ميكن "             تفهم أن لفظة 

                                  وقد استجابت أملانيا للرغبة اليت       .     حايا              ً                                    ال تشكل إنقاصاً من نطاق البحث أو محاية الض          ٨              من املادة     ٤             وأن الفقرة   
                                      ولكنها ال ترى أن هنـاك حاجـة           ١٤              من املادة     ٣                                                               أبدهتا أغلبية الوفود بشأن إنشاء صندوق استئماين يف الفقرة          

                                                                                                           حقيقية إلنشاء هذا الصندوق، وأعربت عن األسف لعدم توفر عنصر خيص الضحايا، وأكدت أهنا لن تقبـل أن                  
              على أهنا تدل     "              الدول األطراف  "       ِّ            وهي تفسِّر عبارة      .                                  ملكافأة الذين ينتهكون التزاماهتم   ُ                           ُيستخدم الصندوق االئتماين    

                                                 ، باملعىن الواسع، أي أهنا تشمل احلكومات، واملنظمات غري   ١٤           من املادة  ٣                                 على اجلهات املستفيدة يف إطار الفقرة 
   .                                احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين األخرى
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                              ً        ً                          هائي، وأشارت إىل أن النص ميثل حالً توفيقياً، وقالت إهنا كانت تفضل عدم                         ورحبت املكسيك باملشروع الن  -    ٢٤١
   .                              على حنو يتماشى مع أحكام العهد ٨           من املادة  ٤                                            يف الربوتوكول وأفادت بأنه ينبغي تفسري الفقرة  ٤            إدراج املادة 

           وقالت إهنا    .    فود                                  ً        ً                                         والحظت كرواتيا أن النص الذي يعكس حالً توفيقياً ال ميكن أن حيظى برضا كافة الو                -    ٢٤٢
    .                                                      تتطلع إىل اعتماد الربوتوكول من جانب اجمللس واجلمعية العامة

                                ً                                                                       ورحبت الربازيل باملشروع وأكدت جمدداً أن الربوتوكول ينبغي أن يشمل مجيع احلقوق املنـصوص عليهـا يف                   -   ٢٤٣
                        وراء، ألنه ال يتفـق مـع                          كان سيشكل خطوة إىل ال     ]                        حسب طلب الدولة الطرف    [           ِّ                    وقالت إن اتِّباع هنج اختياري        .      العهد

  .                                                                                                                       إجراءات أخرى تابعة لألمم املتحدة ومع مبادئ الطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان وعدم قابلية جتزئتـها وترابطهـا                 
   .    ٢٠٠٨    ّ                                 وتوقّعت أن يتم اعتماد الربوتوكول يف عام 

              ضحايا وضـمان                                                                           والحظت السنغال أن أهداف الربوتوكول االختياري تتمثل يف توفري خدمات اإلغاثة لل     -    ٢٤٤
                                                                                 وأشارت إىل أن اعتماد الربوتوكول ال يشكل سوى خطوة أوىل، وأن املطلـوب اليـوم هـو          .                  التحرر من الفقر  

   .                              التصديق عليه على أوسع نطاق ممكن

                                                                                                       وأبدت باكستان حتفظات على استبعاد اجلزء األول من العهد، مشرية إىل أهنا ال تفـضل إقامـة متييـز                     -    ٢٤٥
                                                         فإذا كان اخلاص يؤدي إىل مأزق، فإن العام قد يـشكل             .                           ق املنصوص عليها يف العهد                           اصطناعي بني خمتلف احلقو   

                  ً  وأكدت باكستان جمدداً   .                                          بطابع عام، وإال وجب حتديد مجيع أجزاء العهد ٢    ً                               خمرجاً؛ وبالتايل ينبغي أن تتسم املادة 
اء يف املفاوضات                                      وقالت إهنا ستظل على أمت االستعداد للمشار  .                                 أن املشروع مل حيظ بتأييد كافة الدول          ّ                كة بشكل بّن

   .                                            اليت ستسبق دورة اجمللس بغية إجياد حل يقبله اجلميع

                                                    وقالت إهنا تشك يف أن يكون للربوتوكول أية فوائد           .                                              واحتفظت اململكة املتحدة مبوقفها بشأن املشروع       -    ٢٤٦
  . ُ                                 ُيفصل يف احلقوق املدنية والسياسية                                                                                          عملية، معتربة أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال ميكن الفصل فيها كما             

ّ                                                           ، وتساءلت عّما إذا كان األخذ بنهج شامل يشكل أفضل وسيلة لضمان             ]                  حسب طلب كل دولة    [   ّ      ً         ً    وفّضلت هنجاً اختيارياً                
                         مجيع سبل االنتصاف احمللية     "                             وقالت إهنا تفهم أن عبارة        .                       ُ   ِّ                                       وضع آلية فعالة ميكن أن ُيصدِّق عليها أكرب عدد ممكن من الدول           

      والحظت   .                                                                   ، تشمل سبل االنتصاف القضائية واإلدارية وأية سبل انتصاف أخرى          ٣              من املادة     ١                       ، الواردة يف الفقرة      "      املتاحة
                                                                    ً                                            أن اختبار املعقولية فيما يتصل ببحث احلقوق الواردة يف اجلزء الثالث مقروءاً باالقتران مع اجلزء الثاين من العهـد ينبغـي    

                                                                               ذه دولة ما من خيارات سياساتية معقولة، مبا يف ذلك عـن طريـق تطبيـق                                ِّ                         تطبيقه على حنو جينِّب التشكيك يف ما تتخ       
   .                                        ومل تؤيد اململكة املتحدة إنشاء صندوق ائتماين  .     ٢٠٠٧     مايو  /                                                       اعتبارات مماثلة لتلك الواردة يف بيان اللجنة الصادر يف أيار

   .                           لذي رحبت فيه بالنص التوفيقي ا  )                     باسم اجملموعة األفريقية (                                           وانضمت جنوب أفريقيا إىل البيان املقدم من مصر   -    ٢٤٧

                                      ً                           وقالت إهنا ولئن كانت غري راضية رضاء تاماً عن بعض املـواد،              .                                          ورحبت الصني بقرار إحالة النص إىل اجمللس        -   ٢٤٨
ِ                                                                                                     فإهنا تعترب أن النص الذي ُوِضع بتوافق اآلراء هو أفضل نتيجة ميكن للفريق العامل أن يتوقعها يف هذه املرحلة من أعماله                      ُ                         .  

   .                                                                                    قرارها النهائي بشأن النص برمته ريثما تنظر اإلدارات احلكومية املختصة يف املشروع بشكل متعمق         واحتفظت ب
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             ال تشمل سوى  ٢                                                                                   وكررت بوليفيا تأييدها للربوتوكول االختياري، إال أهنا أعربت عن األسف ألن املادة              -    ٢٤٩
   .                             اجلزأين الثاين والثالث من العهد

      ً        ً                                                شكل حالً توفيقياً ال يعكس كافة املصاحل واآلراء؛ إال أنه ينبغي للدول                            والحظت إندونيسيا أن املشروع ي  -    ٢٥٠
                                                                           وأكدت أمهية األخذ بنهج متزن حيال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق   .                     أن تعتربه خطوة إجيابية

                مرحلـة الحقـة                                                         ِّ                  وأحالت النص إىل عاصمتها الستعراضه واحتفظت حبقها يف أن تقـدِّم يف               ،                  املدنية والسياسية 
   .                         مالحظات إضافية بشأن املشروع

َ                 وطلبت اجلمهورية العربية السورية إن ُيدَرج يف املادة       -    ٢٥١                                        من الربوتوكول هنج شامل يشمل مجيع احلقوق،  ٢                                  ُ  
                                                                     من العهد، مشرية إىل أن الصيغة القائمة هي صيغة انتقائيـة             ٣    و  ٢    و  ١                                          مبا فيها احلقوق املنصوص عليها يف املواد        

   .                                                                   ضمان معاملة مجيع احلقوق معاملة تقوم على أساس مبدأي املساواة والعاملية          وال تساعد يف

                                                               بأن الربوتوكول يتيح فرصة للتأكيد من جديد على تساوي مجيع            )           اإلسالمية -         مجهورية   (               وأفادت إيران     -    ٢٥٢
ُ      ّ                                       والحظت أنه ينبغي زيادة التأكيد على الُنُهج البّناءة، كتعزيز التعاون الدويل            .             حقوق اإلنسان        من   ٢     ً            وفقاً للفقرة                                        ُ 

                           وينبغي أن يـشمل نطـاق        .                                                                               من العهد، وتكريس مبدأ عاملية حقوق اإلنسان باالقتران مع التنوع الثقايف            ١       املادة  
                     واحتفظت حبقها يف أن      .                                                                                  الربوتوكول مجيع احلقوق احملددة يف العهد مبا يتفق مع الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان            

   .             بشأن املشروعُ                                ُتبدي يف مرحلة الحقة مالحظات إضافية

                                                  ً        ً      ً                           وقالت فرنسا بأن النص الذي جرت املوافقة عليه يشكل حالً توفيقياً متزناً يشمل مجيع احلقوق احملددة يف   -    ٢٥٣
    .                           العهد ويستجيب لشواغل الدول

          ُ                                   ينبغي أن ُيقصد هبا أنه جيوز للجنة أن          ٢                                                            والحظ ائتالف املنظمات غري احلكومية يف مجلة أمور أن املادة             -    ٢٥٤
                          ينبغي أال تفرض عبء إثبات  ٤            ؛ وأن املادة  ١                                                       البالغات املقبولة يف ضوء كافة أجزاء العهد، مبا فيها اجلزء       تنظر يف

            َّ                                               ينبغي أن تفسَّر على أهنا تراعي الظروف اخلاصة للـسكان            "          ضرر واضح  "     ً                                جديداً على صاحب البالغ وأن عبارة       
                          ينبغي قراءهتا على حنو      ٨              من املادة     ٤        الفقرة                                                                 األصليني، والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات األخرى؛ وأن         

        اجلنوب -                     وأعربت منظمة الشمال   .                                                                 يتفق مع كون عديد االلتزامات الناشئة عن العهد ال ختضع لإلعمال التدرجيي
                                                                                                              يف القرن احلادي والعشرين عن األسف حيال استبعاد احلق يف تقرير املصري، ألن ذلك مـن شـأنه أن يـستبعد                     

   .                           ق باحلق يف األرض واحلق يف املوارد                البالغات اليت تتعل

                                                                               ، اعتمد الفريق العامل تقريره عن دورتـه اخلامـسة رهـن الرجـوع إىل                   ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان  ٤    ويف    -    ٢٥٥
   .            وجهة االختصاص
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  املرفق األول

  عهد الدويل بال  امللحقمشروع الربوتوكول االختياري
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ةالديباج

   ،                               إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول

                                                                                       ه، وفقا للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، فإن اإلقرار مبا جلميـع أعـضاء األسـرة         أن         إذ تالحظ   
   ،                                                                                                    البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغري قابلة للتصرف، يشكل أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل

                     ومتساوين يف الكرامة                                                            ً       أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً                إذ تالحظ  و  
                                                                                                               واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن، دون أي متييز من أي نـوع،                  

                                       السياسي أو غري السياسي، أو األصل                                                                                        كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي            
                                                         الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر، 

         بـأن             ّ   اإلنسان تسلّم          حبقوق    ني       اخلاص  ني         الدولي   ين     العهد                                 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و              إىل أن         إذ تشري  و  
                   تهيئة الظروف لتمكني  ب            ال يتحقق إال      لفاقة                      ومتحررين من اخلوف وا                                        ً املثل األعلى املتمثل يف أن يكون البشر أحراراً

                                                     املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، ه                       كل إنسان من التمتع حبقوق

   ،                                              هي عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة               واحلريات األساسية            حقوق اإلنسان     مجيع       إىل أن         وإذ تشري   

      تتعهد                                                  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                              إىل أن كل دولة طرف يف العهد       وإذ تشري
                                                                                                 بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى 

            ا يف هـذا                                                                                                          ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدرجيي باحلقوق املعترف هب               
                                               ً                            العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية،

                                                                مقاصد العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                لتحقيق                    ً     من املناسب، تعزيزاً          إذ ترى  و  
                          املشار إليها فيما يلـي      (              ة والثقافية                            احلقوق االقتصادية واالجتماعي   ب                اللجنة املعنية                                ُ    والثقافية ولتنفيذ أحكامه، متكنيُ   

   ،             هذا الربوتوكول                 املنصوص عليها يف       باملهام            ، من القيام  )̀       اللجنة̀      باسم 

    :          على ما يلي         قد اتفقت   

  ١املادة 

   فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيهااختصاص اللجنة

                اللجنة يف تلقي                                   يف هذا الربوتوكول، باختصاص                                          ً        تعترف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفاً         -  ١  
     .                                 ملا تنص عليه أحكام هذا الربوتوكول    ً وفقاً             والنظر فيها         البالغات
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   .                                                                ً                ال جيوز للجنة استالم أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفاً يف هذا الربوتوكول  - ٢  

  ٢املادة 

  البالغات

       والية             يدخلون ضمن    فراد    ن األ       مجاعات م           أفراد أو  ،           أو نيابة عن  ،              ِ    م البالغات من ِقبل       ُ   ّ  جيوز أن ُتقّد    
                                                           تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق احملددة يف اجلزأين الثاين                    من جانب          نتهاك    ال                عون أهنم ضحايا              ّ   دولة طرف ويدّ  

                     إال إذا اسـتطاع                                                                                وحيثما يقدم بالغ نيابة عن أفراد أو مجاعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم              .        العهد      من        والثالث
   .                                   يابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة                         صاحب البالغ أن يربر تصرفه ن

  ٣املادة 

  املقبولية

   قد                                                                                               ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة                   -  ١  
     .                 بدرجة غري معقولة     ً  طويالً                 ً  االنتصاف هذه أمداً   سبل                                     وال تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق    .  ُ      اسُتنفدت

   :               يف احلاالت التالية                         اللجنة عدم مقبولية البالغ      تعلن   -  ٢  

                                              االنتصاف احمللية، باستثناء احلاالت اليت يربهن فيها    سبل            بعد استنفاد     سنة      ُ             مىت مل ُيقدم يف غضون   ) أ ( 
                                                  البالغ على تعذر تقدمي البالغ قبل انقضاء هذا األجل؛    صاحب

                                   ذا الربوتوكول بالنـسبة للدولـة                                                                  مىت كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ ه             ) ب ( 
   ؛                            الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ             ا استمرت هذه                    الطرف املعنية، إال إذ

        حبـث                           كانت، أو مازالت، موضع                  اللجنة أو     ا                         قد سبق أن نظرت فيه                           كانت املسألة نفسها     مىت   ) ج ( 
                                                             مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛

                      متفق مع أحكام العهد؛   غري         مىت كان  ) د ( 

                       أو مىت كان يستند حصرا                                       أساس واضح أو كان غري مدعم برباهني كافية             غري مستند إىل      مىت كان  ) ه ( 
   ؛                           إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالم

    أو   ؛                                   مىت شكل إساءة الستعمال احلق يف تقدمي بالغ  ) و ( 

   .          غري مكتوب    أو        ُ ْ ً   مىت كان غُفْالً  ) ز ( 
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  ٤املادة 

  تكشف عن ضرر واضحالبالغات اليت ال 

                                                                                                   ميكن للجنة، حسب االقتضاء، أن ترفض النظر يف بالغ إذا كان البالغ ال يكشف عن تكبـد صـاحبه                     
   .                                                                    لضرر واضح، إال إذا اعتربت اللجنة أن البالغ يثري مسألة جدية ذات أمهية عامة

  ٥املادة 

  التدابري املؤقتة

     حتيل       أن                                 أي قرار بشأن األسس املوضوعية                   وقبل اختاذ                                يف أي وقت بعد تلقي البالغ                 جيوز للجنة   -  ١  
           ، حـسبما        مؤقتة      محاية         تدابري                                                  بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة يف اختاذ                                          ً       إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلباً       

   .     زعومة    امل  ات         االنتهاك          أو ضحايا                  ال ميكن جربه على ضحية    أذى           لتاليف وقوع                                  تقتضيه الضرورة يف ظروف استثنائية، 

                                 ً           من هذه املادة، فإن ذلك ال يعين ضمناً          ١                                              ارس اللجنة سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة               عندما مت   -  ٢  
   .                                                 اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه

  ٦املادة 

   البالغإحالة

                                                                                                  ما مل تعترب اللجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع إىل الدولة الطرف املعنية، تتـوخى اللجنـة                   -  ١  
     .                                                               رض أي بالغ يقدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول على الدولة الطرف املعنية          السرية يف ع

                                                                                   تقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، تفسريات أو بيانات مكتوبة توضح   -  ٢  
   .                                رمبا تكون الدولة الطرف قد وفرته  ذي    ال         ، إن وجد،         ل االنتصاف ي   وسب             فيها املسألة

  ٧املادة 

  ديةالتسوية الو

                                                                                  تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية هبدف التوصل إىل تسوية ودية للمسألة على   -  ١  
   .                                         أساس احترام االلتزامات اليت ينص عليها العهد

   .                                                                         يعترب كل اتفاق بشأن تسوية ودية مبثابة إهناء للنظر يف البالغ مبوجب هذا الربوتوكول  -  ٢  
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  ٨املادة 

  حبث البالغات

         الوثائق                                    من هذا الربوتوكول يف ضوء مجيع         ٢   ة                                            اللجنة البالغات اليت تتلقاها مبوجب املاد       ث  بح ت  -  ١  
    .                                        شريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعنية  ،           تقدم إليها    اليت 

  .                                                                تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبث البالغات املقدمة مبوجب هذا الربوتوكول  -  ٢  

                                         ميكن للجنة أن ترجع، حـسب االقتـضاء، إىل           ربوتوكول،                      بالغ مقدم مبوجب هذا ال  حبث     عند    -  ٣  
                                                                                                              الوثائق ذات الصلة اليت أعدهتا هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهتا األخـرى،               
                                                                                                              وكذلك الوثائق اليت أعدهتا منظمات دولية أخرى، مبا فيها املنظومات اإلقليمية حلقـوق اإلنـسان، وإىل أيـة                  

   .                                          ات أو تعليقات مقدمة من الدولة الطرف املعنية    مالحظ

                                               تنظر اللجنة يف معقولية اخلطوات اليت تتخذها الدولة    ،                    مبوجب هذا الربوتوكول    ما        حبث بالغ   عند  -  ٤  
                                                                              ولذلك تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف ميكن أن تعتمد طائفة من               .                                     الطرف وفقا للجزء الثاين من العهد     

   .                                    ية لتنفيذ احلقوق املنصوص عليها يف العهد                التدابري السياسات

  ٩املادة 

  متابعة تنفيذ آراء اللجنة

   .                        مشفوعة بتوصياهتا، إن وجدت                    آراءها بشأن البالغ                 إىل األطراف املعنية             حتيل اللجنة              بعد حبث البالغ،  - ١  

    ، يف      للجنة            وتقدم إىل ا        إن وجدت،        توصياهتا  ل   و ،                                           تويل الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة  -  ٢  
     .                                                                    يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا       ً  مكتوباً   ً رداً               غضون ستة أشهر، 

                                                                                                جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري تكون الدولـة                  -  ٣  
     ، يف                                     ً            ، مبا يف ذلك حسبما تراه اللجنـة مناسـباً                           توصياهتا، إن وجدت     و أ                                         الطرف قد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة       

   .          من العهد  ١٧   و  ١٦                                                    التقارير الالحقة اليت تقدمها الدولة الطرف مبوجب املادتني 

  ١٠املادة 

   بني الدولاملتبادلةالرسائل 

                                                                                           ألي دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه املـادة أهنـا تعتـرف                     -  ١  
                             ً                                                فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العهـد              ي              قي رسائل تدع                        باختصاص اللجنة يف تل   

                 ن دولة طرف أصدرت  م   ُ    قُدمت       إال إذا             والنظر فيها                                           وال جيوز تلقي الرسائل املوجهة مبوجب هذه املادة    .           والنظر فيها
                   بدولة طرف مل تصدر      تعلقت       لة إذا                        وال تتلقى اللجنة أية رسا   .     ً                                        إعالناً تعترف فيه باختصاص اللجنة يف ما يتعلق هبا

   :                  لإلجراءات التالية                                              ً وجيري تناول الرسائل الواردة مبوجب هذه املادة وفقاً   .         هذا اإلعالن
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             ً                                             أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العهد،                  لربوتوكول    ا  ا                          إذا رأت دولة طرف يف هذ       ) أ ( 
                  ً    ُ                        وللدولة الطرف أيـضاً أن ُتعلـم اللجنـة           .          مكتوبة                                                            جاز هلا أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إىل ذلك برسالة          

                                                                                        ً      وتقدم الدولة اليت تتلقى الرسالة إىل الدولة اليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشهر من تلقيها، إيضاحاً أو     .       باملوضوع
                                                                                         توضح فيه املسألة، على أن يتضمن، إىل احلد املمكن وبقدر ما يكون ذا صـلة باملوضـوع،                             ً    أي بيان آخر كتابةً   

                                     اختاذها أو املتاحة بالنسبة للمسألة؛      املتوقع                                             إىل اإلجراءات وسبل االنتصاف احمللية اليت اختذت أو      إشارة

                                                                                           إذا مل تسو املسألة مبا يرضي كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة أشهر مـن اسـتالم               ) ب ( 
                                         سألة إىل اللجنة بواسطة إخطار موجـه إىل                                                                             الدولة املتلقية للرسالة األوىل، كان ألي من الدولتني احلق يف إحالة امل           

                          اللجنة وإىل الدولة األخرى؛

                          االنتصاف احمللية املتاحة       سبل                                                                        ال تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل                ) ج ( 
  ة                           االنتصاف قد طال أمده بصور   سبل                                  وال تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال    .                            قد استخدمت واستنفدت يف املسألة

            غري معقولة؛

                                                         من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها احلميدة للدولتني الطرفني   )  ج (    ً                        رهناً بأحكام الفقرة الفرعية   ) د ( 
ّ                                                           املعنيتني بغية التوصل إىل حل وّدي للمسألة على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليها يف العهد؛                              

                    مة مبوجب هذه املادة؛                                             تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها الرسائل املقد  ) ه ( 

                          من هذه الفقرة، إىل الدولتني   )  ب (                                    ً                 أن تطلب، يف أية مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة الفرعية        للجنة  ) و ( 
                                         ، تزويدها بأية معلومات ذات صلة باملوضوع؛ ) ب (                                              الطرفني املعنيتني، املشار إليهما يف الفقرة الفرعية 

                        من هذه الفقرة، احلق يف أن   )  ب (                          ر إليهما يف الفقرة الفرعية                                 يكون للدولتني الطرفني املعنيتني املشا  ) ز ( 
   ؛        ً أو كتابةً /                                                     ً   لتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقدما بيانات شفوياً و        َّ تكونا ممثَّ

        من هذه    )  ب (                                                                                   تقدم اللجنة، بالسرعة املطلوبة، بعد تاريخ تلقي اإلخطار مبوجب الفقرة الفرعية              ) ح ( 
     :     التايل       ً             تقريراً على النحو  ،      الفقرة

                                   من هذه الفقرة، تقـصر اللجنـة         )  د (     ً                            وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية           تسوية                     يف حالة التوصل إىل       ̀  ١̀ 
                                                         تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه؛

                                     ، تقدم اللجنة يف تقريرها الوقائع       ) د (     ً                            وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية        حل                          يف حالة عدم التوصل إىل        ̀  ٢̀ 
 ُ                                        وُترفق بالتقرير البيانـات الكتابيـة         .                                             القضية القائمة بني الدولتني الطرفني املعنيتني      ب    لة          ذات الص 

           ً                وللجنة أيضاً أن ترسل إىل        .                                                                    وحمضر البيانات الشفوية اليت تقدمت هبا الدولتان الطرفان املعنيتان        
     .                                                                           الدولتني الطرفني املعنيتني فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما

   .                الطرفني املعنيتني   لتني    َّ                             ويبلَّغ التقرير يف كل مسألة إىل الدو
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ِ                     ً     وتوِدع الدول األطراف إعالناً     -  ٢                                                     من هذه املادة لدى األمني العام لألمم املتحدة          ١                 مبوجب الفقرة       
                                                    وجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار يوجـه إىل              .              ً                                  الذي يرسل نسخاً منها إىل الدول األطراف األخرى       

                                                                                                وال خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛                   .   عام        األمني ال 
                                                                                                              وال جيوز تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بـسحب                    

   .                                                  ً      ً  اإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً جديداً

  ١١ادة امل

  إجراء التحري

                                                                                           جيوز لكل دولة تكون طرفا يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت أهنا تعترف باختصاصات                  -  ١  
   .                               اللجنة املنصوص عليها يف هذه املادة

                                                                                  إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة   -  ٢  
                                                         العهد، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إىل التعاون                                  جلزأين الثاين والثالث من       ا                              طرف للحقوق املنصوص عليها يف    

     .                   بشأن هذه املعلومات ا           تقدمي مالحظاهت   إىل                 يف فحص املعلومات و

                                                                                    جيوز للجنة أن تقوم، آخذة يف اعتبارها أي مالحظات رمبا تكون الدولة الطرف املعنية قد قدمتها   -  ٣  
                                وتقدمي تقريـر علـى وجـه                                                   ٍّ          ة هلا، بتعيني عضو أو أكثر من أعضائها إلجراء حترٍّ                                            وأي معلومات أخرى موثوق هبا متاح     

     .                                                                                  جيوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها و   .                  االستعجال إىل اللجنة

    .             راحل اإلجراءات                         ُ                                    ذلك التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون تلك الدولة الطرف يف مجيع م ى  جر ُ ُي  - ٤  

                                              بإحالة تلك االستنتاجات إىل الدولة الطرف املعنية،                                          بعد دراسة نتائج ذلك التحري، تقوم اللجنة  -  ٥  
     .                          مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات

                                                                                              تقوم الدولة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات               -  ٦  
    .                 مالحظاهتا إىل اللجنة                          اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي 

           بعد إجراء         تقرر،                   ، جيوز للجنة أن      ٢           للفقرة    ُ         ً    ُيجرى وفقاً                                         ٍّ       بعد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍّ        - ٧  
   .  ١٥                      املنصوص عليه يف املادة                                                   إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف تقريرها السنوي ،                              مشاورات مع الدولة الطرف املعنية

                                          من هذه املادة أن تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت  ١      ً     ً           إعالناً وفقاً للفقرة                 ألي دولة طرف تصدر  -  ٨  
   .                                بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العام

  ١٢املادة 

  متابعة إجراء التحري

    ١٦                                                                                         جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف تقريرها املقدم مبوجب املـادتني              -  ١  
     .                  من هذا الربوتوكول ١ ١               جري مبوجب املادة   ُ  أُ                   ٍ  متخذة استجابة لتحرٍ                          من العهد تفاصيل أي تدابري  ١٧ و
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  ،  ١ ١       املادة         من  ٦                         املشار إليها يف الفقرة                  الستة أشهر                                                جيوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة        -  ٢  
   .                                                                         أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة لذلك التحري

  ١٣املادة 

  احلمايةتدابري 

  ي                           الذين خيضعون لواليتـها أل               األشخاص                                املناسبة لكفالة عدم تعرض           التدابري                          تتخذ الدولة الطرف مجيع       
   .               هبذا الربوتوكول   ً عمالً         من بالغات        اللجنة    إىل             ملا يقدمونه      نتيجة            التخويف  أو            سوء املعاملة              شكل من أشكال 

  ١٤املادة 

  املساعدة والتعاون الدوليان

                              ، إىل الوكاالت املتخصصة لألمم                                      ومبوافقة الدولة الطرف املعنية                 ً   ما تراه مالئماً                   حتيل اللجنة، حسب    -  ١  
                                                        آراءها أو توصياهتا بشأن البالغات والتحريات اليت تدل                   املختصة       اهليئات                                       املتحدة وصناديقها وبراجمها وغريها من      

              ، إن وجـدت،           واقتراحاهتا                                               التقنية أو املساعدة، مصحوبة مبالحظات الدولة الطرف                           على وجود حاجة إىل املشورة 
   .                          بشأن هذه اآلراء أو التوصيات

                          إىل أي مسألة تنشأ عـن                                         ، مبوافقة الدولة الطرف املعنية،               اهليئات       هذه                 أن توجه نظر             ً  للجنة أيضاً   -  ٢  
  يف                                      ها، كل واحدة يف جمال اختـصاصها،                                                  مبوجب هذا الربوتوكول واليت ميكن أن تساعد                                البالغات اليت تنظر فيها   

                                                                                  بشأن استصواب اختاذ تدابري دولية من شأهنا أن تسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحـراز                 التوصل إىل قرار 
   .                                    تقدم يف تنفيذ احلقوق املعترف هبا يف العهد

         لألنظمة ُ         ً  ُيدار وفقاً و      ً                                           وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف اجلمعية العامة           استئماينُ           ُينشأ صندوق  -  ٣  
                                                                                لتقدمي املساعدة املتخصصة والتقنية إىل الدول األطراف، ومبوافقة الدولة الطـرف                                           والقواعد املالية لألمم املتحدة   

                                                                                                                   املعنية، من أجل تعزيز تنفيذ احلقوق الواردة يف العهد، واملسامهة بذلك يف بناء القدرات الوطنية يف جمال احلقوق                  
    .                                                    االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق هذا الربوتوكول

   .     العهد                                                                  هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجب           ال متس أحكام  -  ٤  

  ١٥املادة 

  التقرير السنوي

   .                                       لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكول      ً   موجزاً                        اللجنة يف تقريرها السنويُ      ُتدرج   



A/HRC/8/7 
Page 41 

  ١٦املادة 

   واإلعالمالنشر

                  وتيسري احلـصول           وبنشرمها                        توكول على نطاق واسع                                                       تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وهبذا الربو         
                                                املتعلقة بالدولة الطرف، وبأن تقوم بـذلك              املسائل                                                           على املعلومات بشأن آراء اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن         

   .                           بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة                                باستخدام وسائل يسهل الوصول إليها

  ١٧املادة 

  التوقيع والتصديق واالنضمام

   .                                                                      توقيع هذا الربوتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليه         يفتح باب   -  ١  

                وتـودع صـكوك      .                                                                       تصدق على هذا الربوتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه             -  ٢  
    .                                   التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة

   .                  لعهد أو انضمت إليه                                                         يفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول أمام كل دولة صدقت على ا  -  ٣  

   .                                                        يقع االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة  -  ٤  

  ١٨املادة 

  بدء النفاذ

                                                                                                 يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر                -  ١  
    .                           لدى األمني العام لألمم املتحدة

                 إيداع صك التصديق       بعد                                            كول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه                    يبدأ نفاذ هذا الربوتو  -  ٢  
   .       اخلاص هبا      نضمام  ال      أو ا     تصديق  ال                              ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك               ، وذلك بعد مضي                 أو االنضمام العاشر

  ١٩املادة 

  التعديالت

   .            مم املتحـدة                                                                                جيوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل هلذا الربوتوكول وتقدميه إىل األمني العام لأل              -  ١  
                     مبا إذا كانت تفضل عقد        إخطاره                              أي تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب  ب                الدول األطراف                      ويقوم األمني العام بإبالغ

  ،                            ثلث الدول األطراف على األقل    أبدى     وإذا    .  ها              والتصويت علي  ات                                   للدول األطراف بغرض النظر يف االقتراح    مؤمتر
           حتت رعاية      املؤمتر                                 من هذا القبيل، يعقد األمني العام     مؤمتر      عقد                                           يف غضون أربعة أشهر من تاريخ اإلبالغ، رغبة يف  
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                                                الدول األطراف احلاضرة واملصوتة إىل اجلمعيـة               ثلثي       أغلبية ب      عتمد   ي              أي تعديل                    حييل األمني العام   و   .            األمم املتحدة 
     .                                   ، مث حييله إىل مجيع الدول األطراف لقبوله                    العامة للموافقة عليه

                   اعتبارا من اليوم                      من هذه املادة    ١                                       تمد وحيصل على املوافقة وفقا للفقرة            يع      تعديل    كل              يبدأ نفاذ   -  ٢  
                       عند تـاريخ اعتمـاد                       الدول األطراف          عدد        ثلثي                                                        من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول املودعة                الثالثني
               اع صك القبـول                                      اعتبارا من اليوم الثالثني الذي يلي إيد                                              مث يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف     .        التعديل

     .                                                   ويكون التعديل ملزما للدول األطراف اليت وافقت عليه فقط  .        اخلاص هبا

  ٢٠املادة 

  النقض

                               بإشعار خطي توجهه إىل األمـني                 يف أي وقت                                               جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول         -  ١  
    .                   العام ذلك اإلشعار                    من تاريخ تسلم األمني    أشهر  ة  ت                     ً       ويصبح هذا النقض نافذاً بعد س  .                  العام لألمم املتحدة

   ٢        املادتني      مبوجب                                                                           ال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أي بالغ مقدم               -  ٢  
    .                     قبل تاريخ نفاذ النقض    ١١                             أو بأي إجراء يتخذ مبوجب املادة     ١٠ و

  ٢١املادة 

  اإلخطارات الواردة من األمني العام

                مـن العهـد      ٢٦              من املادة     ١                                    يع الدول املشار إليها يف الفقرة                                                يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مج       
   :                 بالتفاصيل التالية

                                       نضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛ ال                       التوقيعات والتصديقات وا  ) أ ( 

   ؛  ١٩                                                       تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل مبوجب املادة    ) ب ( 

   . ٠ ٢                  أي نقض مبوجب املادة   ) ج ( 

  ٢٢املادة 

  ات الرمسيةاللغ

                                                                                   ودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية  ي  -  ١  
   .                                                والعربية والفرنسية يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدة

                                                                                            األمني العام لألمم املتحدة بإحالة نسخ موثقة من هذا الربوتوكول إىل مجيع الدول املشار                   يقوم  -  ٢  
   .          من العهد  ٢٦          يف املادة      إليها
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