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املالحظات اخلتامية بشأن إريرتاي يف غياب تقريرها

األويل*

 -١نظ ررال جنة يف ررس ي اةا ررنيتني جن ةيفين ر  3582و CCPR/C/SR.3582( 3583و،)SR.3583
جمل قررني ي يررني  ١2و ١3آذجر /ررنير  ،20١9ي حنينررس جققررنيي جملانيررس وجناينيرترريس ي ري ر
مبنياررا جن تررا ،وذن ر ي ررو رراي واررني يقايررا اوط ررو جناونررس جن ررا وو قررني نة قررا  ١ررو
جملني  ١7و جنيفظرنيي جنراجخة نة يفرس ،ييرع راي يقرال ونرس قرا يقاياضرني مبقنةر جملرني  4رو
جن تا نة يفس جنيفظا ،ي اةاس ةيفيس ،ي جنناجبري جنيت جخترهتاني جناونرس جن را ا رنيق جققرنيي جنريت
هبني جن تا وج ن ني الحظنيل خنني يس
ي
 -2وج ن ر ررال جنة يفر ررس ي اةار ررنتني  ،3599جمل قر ررني ي  25آذجر /ر ررنير  ،20١9ضر ررهت
جملالحظنيل جخلنني يس

ألف -مقدمة
خو جن تا حيع جنيف نيذ ابنيفابس اري ي  22نيانين/ابايو  2002وكنين ة جناونرس
-3
جن ا جننعجي بنقال يقاياضني جألوط حبةنيق  22ا ر /نييني  2003وي اب جنة يفس و ارت تني ن اي
و نيء جناونس جن ا ابننعج نيارني بنقرال جننقرنيريا مبنيارا جملرني  4رو جن ترا ،ون راي يقراتتني يقاياضرني
جألوط رغم ررتنيئو جننهتكري جن ايا
 -4وأترت ر ر ررة جنة يف ر ر ررس ك ر ر ررهتن ألن جناون ر ر ررس جن ر ر ررا يارت ر ر ررو ر و ج ة ر ر ر نيئ ر ر ررس جملا ر ر رنيئو
( )CCPR/C/ERI/Q/1جنرريت وت ر نتني جنة يفررس بيررا ان جنة يفررس ي رراب ررو يقرراياضني ا حررس جن ا ررس رني
اااجء حنيجر بيفنيء ع و ا جناونس جن ا بشأن ييف يهت جن تا ،يرني  ١2و ١3آذجر /رنير ،20١9
وحترريع ة رني ابنررا و جنش ر نييس جنرريت ررا تني جنني ررا وجمل ةني رنيل جات رني يس جنرريت ررا نتني جناونررس جن ررا
ب ا جقنيجر

__________

*

ج ن ااني جنة يفس ي وراني  29-4( ١25آذجر /نير )20١9
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ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -5يالحررا جنة يفررس ررع جننقررايا جننني يررع ةر جا ررالن جملشر نةاررالي وجن رراج س بر رير
و ثينيبيررني ي  9متنيز/ينيني ر  ،20١8و ة ر جي ررنيي ي ررنيون ب ر ري ر و ثينيبيررني وايبررني وجن ررني نيق،
ي  ٦ايةنيق/رترربن  ،20١8بشررأن جن ررو ررني ررو ااررو جرتررن ني جناررالي وجيفرتررنقاجر ي يف قررس
جنقرران جأل ايق ر ويالحررا جنة يف ررس اية ررني ر ررع جن ق ررنيابل جنرريت ات ررتني ة ر جأل ررو جنن ررنيبع ن ررم
جملنحا ة ري ي  ١4يشرايو جنارنين/نني  20١8وأت رو جنة يفرس ان يننريفم جناونرس جن را
ضررهت جن رراص بني ر تني باجيررس تررا اايررا نبيفررنيء اررنقبو ح ر يريف م ير ر ا رير مبعيررا ررو
جناالي ويكنين ي اكاا ار ة جننح و
-٦

وياحا جنة يفس بن ايق جناونس جن ا

ة جن كني جناونيس جنننينيس ،او ابنة ني تني نيتني:

جي ني ي ررس يفنيضة ررس جنن ررهتيا وغ ررري ررو ت رراوب جمل ني ة ررس او جن قنيب ررس جنقنيرت رريس او
(ا)
جنال نانينيس او جملتييفس ،ي  25ايةنيق/رتبن 20١4؛
(ب) جن وينيك ررنيق جيفخنير ررنيراب جملةح ررق ابي ني ير ررس حق ررنيي جن ر ررو بش ررأن بير ررع جألق ر ررنيق
وجرتررننالق جألق ررنيق ي جنبنررنيء وي جملرنيج جاابحيررس ،وجن وينيكررنيق جيفخنيررنيراب يفي ني يررس حقررنيي جن ررو
بشأن ج ج جألق نيق ي جمليفنيز نيل جملاةحس ،ي  ١٦بنيط /جيا 200٦

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
اإلطار الدستوري والقانوين لتنفيذ العهد
 -7يشر ر ا جنة يف ررس ابنقة ررق زجء رراي ييف ي ررهت جنارت ررننير ي جناون ررس جن ررا وذنر ر ألن رت ررننير
نيي  ١997يُ بق ،وألن جناونس جن ا ي ن ا ااب رتننير آخا ويشكو ذنر حترا خ رريج
ننيف يررهت جن تررا ي جناونررس جن ررا وي ح ر حترريع جنة يفررس ة ررني خب ررع جناونررس جن ررا ن ررينيغس
رتننير اايا ،إهنني أترتة ن اي ينيتيح ججلاوق جنع ين ن ةيس جن ينيغس وقاجئقتني ويش ا جنة يفس
بقةق ابنغ ايةني زجء ي ةيق ججل يس جننيقيفيس يفهت نيي  2002وي ترنيء جنيفظرنيي جملرع ومل جمل ن را ي
جناونررس جن ررا  ،يشر ا جنة يفررس ابنقةررق كررهتن زجء جن رراجي جمل ةني ررنيل ررو رجمل جققررنيي جمليف ررنيص
ةيتررني ي جن تررا ي جنق رنيجن جننيقيفيررس بشرركو رتررةيم ،وجن رراجي جمل ةني ررنيل جننررنيي ي ررني ين ةررق بنياررنيب
ن نيذ ضهت جققنيي ا نيي جحملنيكم جحملةيس (جملني )2
 -8ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ،على سببي اسسبتعجا  ،و بس دسبتور عبا ١٩٩٧
تعجب أيضببا يف عمليببة مراجعببة
مو بس التنفيببذ ري مببا يسببتعاد عنببج بدسببتور جديببد وينبغببي أن ل
الدستور من إطار زمين وا ح وبطريقة شفافة وتشاركية وينبغبي أن تضبمن الدولبة الطبرف،
على وجبج السبرعة ،عبودجل اجلمعيبة الوطنيبة إع اسنعقباد ،حبا يتبيح با ،شبيا مبس وسيتهبا ،اذبا
اخلط بوات الالزمببة املتعلقببة بتنفيببذ العهببد كمببا ينبغببي أن تضببمن الدولببة الطببرف إدرا يببس
احلق ببوق املن ببوص عليه ببا يف العه ببد يف الدس ببتور اجلدي ببد والتشب بريعات األلي ببة األ ببر ات
ال لة ،وأن تتخذ يس التدابري الالزمة للتأكد مبن أن يبس القبوانمب ،حبا فيهبا القبوانمب العامبة
تفسر وتطبق علبى وبو ت ب معبج امت باس لمبا للعهبد ،وحبا جيعب هبذ
والعرفية وقوانمب الشريعة ل
القب بوانمب قابل ببة لأنف ببا أم ببا األ بباكم الوطني ببة وينبغ ببي أن تب ببذ أيض ببا جه ببودا لت ببدريب ي ببس
العب بباملمب يف املهب ببن القانونيب ببة ،حب ببن فب ببيهم القضب بباجل واملب ببدعون العب ببامون واألب ببامون ،واملو فب ببون
العموميون وعامة الناس ،على احلقوق املكرسة يف العهد وعلى تطبيقها
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 -9ويشر ر ا جنة يف ررس ابنقة ررق زجء جن رراجي كنيني ررس جنني ررنيق رت رربيو جنن ر رني ر رنيق نةر رحني
جننتني جققنيي جنيت حي يتني جن تا ويش ا جنة يفرس ابنقةرق كرهتن زجء راي وارني آنيرس ننيف يرهت راجرجل
ضيئ رنيل حق ررنيي جانا رنين جناوني ررس ذجل جن ررةس و ييف ررهت جناونررس جن ررا ب ررا جنق راجر جن ررهتاب ا رراري
جنة يفررس جأل ايقيررس ققررنيي جانارنين وجنشر نيب ي ةرريس جوير رترحنيي تررا تنيريررس رير (جنرربال
ر م  )١2/428بشأن  ١8ح يني انق جنقبض ةيتم ي  ١9ايةنيق/رتبن ( 200١جملني )2
 -١0ينبغي أن تتيح الدولة الطرف جلميس حااي انتهاكات احلقوق األمية حوجب العهد
إمكانية الوصو إع سبي انت اف فعا وجرب كامب وينبغبي أن تتخبذ تبدابري فوريبة لتنفيبذ
قب برارات هي ببات حق ببوق اإلنس ببان الدولي ببة املعني ببة ،ح ببا يف لب ب واكم ببة أو إط ببالق سب برا
ال ببحفيمب ال ماني ببة عش ببر ال ببذين ك ببانوا مو ببو قب برار اللجن ببة األفريقي ببة حلق ببوق اإلنس ببان
والشعوب يف البالغ رقم  ١٢/٤٢٨داويت إسحاق د هورية إريرتاي
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -١١يشر ا جنة يفررس ابنقةررق زجء رراي واررني رتاررس وقيفيررس نا ررا حقررنيي جاناررنين ي جناونررس
جن ا  ،وجيف نقنير جننيتنيح بشأن جخل ع جناج يس نشنيء ضهت جمل رتاس (جملني )2
 -١2ينبغببي أن تنشببد الدولببة الطببرف مؤسسببة وطنيببة مسببتقلة حلقببوق اإلنسببان تكببون ببا
وسيببة واسببعة النطبباق يف ببا محايببة حقببوق اإلنسببان ،وتمبببرود حببوارد ماليببة كافيببة ،اشببيا مببس
املبادئ املتعلقة حركر املؤسسات الوطنية لتعرير ومحاية حقوق اإلنسان (مبادئ ابريس)
مكافحة اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتمبكبت يف املا ي

 -١3يشر ا جنة يفررس ابنقةررق زجء جننقرنيريا جنرريت ينحررا ررو جننشرنير رنيضا جا ررالل ررو جن قرنيب،
يف رت رري ني ي ر رني ين ة ررق ابيفننتنيكر رنيل ججلا رري س قق ررنيي جانار رنين ،مبر رني ي ذنر ر حر رنييفل جيفرتر ر نيي
وجيفخن ر رنيء جنقا ررااب وجنقن ررو خر رنيرمل ن ر رنيي جنقةر رنيء ،وجنن ررهتيا وجيفغن ر رنيب جملع ني ررس ،و ررو رراي
الحقس ججليفني جملع ني  ،و اي يني ري رتبو جيفنن ني جملالئ س نةةحني (جملنيج  2و ٦و 7و)١4
 -١4ينبغ ببي أن تتخ ببذ الدول ببة الط ببرف ي ببس الت ببدابري الالزم ببة ملكافح ببة إف ببالت مب برتك
انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب ،س سيما أشبد اسنتهاكبات طبورجل ،عبن طريبق إنشباء
عملية نظبا للعدالبة اسنتقاليبة كبي يتسبظ النظبر يف اسنتهاكبات املا بية واس بطال ب بورجل
منهجيب ببة وشب بباملة بتحقيقب ببات فوريب ببة ونريهب ببة وفعالب ببة لتحديب ببد م ب برتك هب ببذ اسنتهاكب ببات
ومالحقببتهم ،ومعاقبببة مببن ت بببت مسببؤوليتهم عنهببا ،و ببمان ح ببو الضببحااي علببى سببب
انت اف فعالة وعلى اجلرب الكام
حاست الطوارئ
 -١5يشر ا جنة يفررس ابنقةررق ألنر ةر جنرراغم ررو رراي واررني حنينررس قرنيجرل ةيفررس ر يررني ،ي بررق
جناونس جن ا حنينس قنيجرل ةيس ،وضني ا ا ذكا جنني ا ،وبهتن يكنين جناونس جن ا غري نقيرا
ابنة نيانل جألرتنيرتيس جننيجر ي جملني  4و جن تا (جملني )4
 -١٦ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ،يف أقرب وقت ممكن ،اخلطوات الالزمة إلهناء حالبة
الطوارئ حبكم الواقس ،و مان أن يكون تطبيق أي حالة من حاست الطوارئ على أرا بيها
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والتدابري املتخذجل حوجبها متماشية مس أحكا املادجل  ٤من العهد ووفقا لتعليق اللجنة العا
رقم  )٢00١(٢٩بشأن عد التقيلد أبحكا العهد أثنباء حباست الطبوارئ ،ينبغبي أن تسبن
الدولة الطرف تشريعا يتضمن أحكامبا وا بحة عبن حباست الطبوارئ حبيبن س طكبن تعطيب
العمب ابحلقببوق الببيت اميهببا الفقبرجل  ٢مببن املببادجل  ٤مببن العهببد أبي حببا مببن األحببوا  ،وأن
تكف تَوافق أي است ناء من ل مس العهد
تدابري مكافحة اإلرهاب
جختنيذ ياجبري مليفع جأل رنيق جارضنيبيرس ،نكيفترني يشر ا
 -١7ياةم جنة يفس حبنياس جناونس جن ا
ابنقة ررق زجء جيف ررنيءجل جن رريت ي ي ررا تن ا ررنيق جيفحن ررنيز جنن ار ر  ،وجنن ررهتيا ،وجنقن ررو خ ررنيرمل
ن نيي جنقةنيء جريُكب تا ا اج جن نيئ س جملارة س ك ني رس برع م ينيج رةتم رع ني رنيل رضنيبيرس
(جملنيج  )١(2و ٦و 7و)2٦
 -١8ينبغي أن تضمن الدولة الطرف توافق التدابري املتخذجل ملكافحة اإلرهاب توافقا لما
مببس التراما ببا حوجببب العهببد وتوجيههببا إع اجلنبباجل املشببتبج فببيهم فقببع وينبغببي اسمتنببا عببن
ت نيف أي طائفة وددجل أبهنا مرتبطة ابإلرهاب
عد التميير واملساواجل بمب املرأجل والرج
 -١9يالحا جنة يفس جنناجبري جنيت جختهتاني جناونس جن ا نع متايو جملاا ة ر يا جأل رنينيم،
نكيفت ررني يشر ر ا ابنقة ررق ألن جملر راا اة ررس متا رريال ان ررني ي جمليفني ررا جقكني ي ررس جن ةي ررني ،وألن جنن رراجبري
تر نين متايررو جملراا ي ج يئررنيل جننشراي يس وجنقةررنيئيس ياررن ا يفتررني
جخلني ررس جمل نررس جنرريت اررا
رتنيى جنيفانيء جمليفنابنيل جقعب جناينيرت جقنيكم (جملنيج  2و 3و)2٦
 -20ينبغي أن تتخذ الدولبة الطبرف يبس التبدابري الالزمبة لبرايدجل مشباركة املبرأجل يف يبس
مناحي احلياجل العامة ابلتسباوي مبس الرجب  ،س سبيما يلهبا علبى أعلبى املسبتوايت احلكوميبة
والقضائية
العنف اجلنساين ،حا يف ل العنف األسري
 -2١ياحرا جنة يفررس ابنةر نيانل جنرريت ررا نتني جناونرس جن ررا و ني ضررني اهنررني يكررني ح جمل نيررتررنيل
جنةنير او يشنيي جأل ةنيء جننيفنيرتةيس جألنانييس ،نكيفترني يشر ا ابنقةرق زجء جننشرنير جن يفرة ترا جملراا
وجرتررن اجر ي جناونررس جن ررا  ،مبررني ي ذن ر جن يفررة جألرتررااب وجن يفررة ججليفا ر  ،ي رتررينيي ب راان
جخلا س جننيقيفيس ويش ا جنة يفس ابنقةق كهتن زجء اي واني يشاي نيل ني ةس جت ِّمراي راجحس يرع
ا رركنيق جن يفررة تررا جمل راا  ،مبررني ي ذن ر جيفغن ررنيب ي قررنير جنررعوجمل؛ ويش ر ا ابنقةررق ايةررني ألن
جن ال ررنيل ججليفارريس جملاةيررس ا ررس ي جناونررس جن ررا  ،ررني ي ررعز نيج ررة كررا جملاةي ر وي ررم جملاةيررنيل
نيل ججليفار (جملرنيج  3و٦
وجملاةي و ع وا جمليو ججليفا و ننييااب ج نييس ججليفانينيس وحني ة
و 7و ١4و)2٦
 -22ينبغببي أن تعتمببد الدولببة الطببرف تببدابري قانونيببة شبباملة ب لبر ص براحة يببس أشببكا
العنببف ببد امل برأجل ،حببا يف ل ب العنببف اجلنسببي واسغت بباب يف إطببار الببروا وينبغببي أن
تضمن الدولة الطرف ما يلي:
4
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التحقيببق العاج ب والشببام يف قضببااي العنببف املمببارس علببى امل برأجل والعنببف
(ا)
املنريل ،ومقا اجل اجلناجل ،ومعاقبتهم يف حا إدانتهم بعقوابت تتناسب مس طورجل اجلرائم
(ب)

توفري سب انت اف فعالة للضحااي و مان اجلرب الكام

م

وينبغي أن تلغي الدولة الطرف أيضبا برا العالقبات امل ليبة ببمب الببالغمب املرتا بمب،
واذببا التببدابري الالزمببة ،حببا يشببم السياسببات ومبببادرات الت قيببف العببا  ،لتغيببري الت ببورات
اجملتمعية بشأن امل ليات وامل ليمب ومردوجي املي اجلنسبي ومغبايري ا ويبة اجلنسبانية وحباملي
صفات اجلنسمب
احلق يف احلياجل
 -23يشر ر ر ا جنة يف ر ررس ابنقة ر ررق زجء ر رراي وا ر ررني ر ر رنييري نيننيني ر ررس و ر رراي ج ن ر ر رني ار ر راجءجل ين ة ر ررق
ابيفرت ررن اجي جمليفنيرت ررا نةق ررني وجألرت ررةحس جنيفنيري ررس ررو انين ررا ر رنيجل جأل ررو و ن ر رنيذ جنقر رنيننين ي جناون ررس
جن ررا ويش ر ا جنة يفررس ابنقةررق اية رني زجء جيف رنيءجل جنرريت يشررري جيفرتررن اجي غررري جملنيفنيرتررا نةقررني
رني ي حرني و رع ي 3
تا جملاني  ،او جننقنيريا جنيت ينحرا رو قنرو رني يف يقرو رو ١١
نيارنين/ابايو  ،20١٦يفرا ني رع يفراون ربنيب ررو رنيحيفس ي ا را  ،و رو جرترن اجي جنرهتخري جقيررس
جملع ررنيي ي  3١يشرايو جألوق/اكن رنيبا  ،20١7خررالق ي ايررق ظرنيضا تررا يرراخو جقكني ررس ي حرراى
جملرراجر جارتررال يس ي ا ررا ويشر ا جنة يفررس ابنقةررق كررهتن زجء جننقرنيريا جنرريت ينحررا ررو يرنيي رنيجل
ا ررو جقرراو بقنررو او ارراح ررا ررو جأل ر نيص ك رنيننيج حي رنيوننين ن رني ر جناونررس جن ررا ب ررنير غ ررري
شاو س وحتيع جنة يفس ة ني ابنبينين جنهتاب ا ب و ا جناونس جن ا و رني اهنرني ي برق و رني جخنيرنير
ةيني ن قنيبس جا اجي ،نكيفتني يش ا ابنقةرق رو ان يظرو قنيبرس جا راجي ي نرن رنيننين جن قرنيابل ،و رو
اي ج ن ني و ة جخنينيراب ر ن قنيبس جا اجي ،هبا نننيئتني (جملني ن  ٦و)١2
 -24ينبغببي أن تتخببذ الدولببة الطببرف تببدابري فعالببة ملنببس يببس أشببكا اسسببتخدا املفببر
للقوجل من جانب عناصر الشرطة وقوات األمن ،بسب منها ما يلي:
اعتماد تشبريعات وسياسبات مناسببة ملراقببة اسبتخدا مبو في إنفبا القبوانمب
(ا)
للقوجل الفتاكة ،مس مراعاجل تعليق اللجنة العا رقم  ٣٦بشأن احلق يف احليباجل واملببادئ األساسبية
بشأن استخدا القوجل واألسلحة النارية من جانب املو فمب املكلفمب إبنفا القوانمب
(ب) و ب ببس إج ب براءات ترمب ببي إع ب ببمان التخطب ببيع املالئب ببم إلج ب براءات إنفب ببا
القببوانمب ،علببى وببو يتسببق مببس ببرورجل تقليب طرهببا علببى حيبباجل النبباس إع أد حببد ممكببن،
و مان إلرامية اإلبالغ ،واستعراد احلوادث املميتة والتحقيق فيها
(مل)

تدريب املو فمب املكلفمب إبنفا القوانمب على استخدا القوجل

وفعالببة علببى وجببج السببرعة يف يببس حبباست
()
ببمان إج براء اقيقببات نريهببة ل
اسستخدا املفر للقوجل ،وتقدا املسؤولمب عنها إع العدالة
وعالوجل على ل  ،ينبغي أن تنظر الدولة الطرف يف ما يلي:
(ضر)
(و)
عقوبة اإلعدا
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حظر التعذيب وغري من روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -25يش ا جنة يفس ابنقةق زجء رعج م ي يرا تن جنن رهتيا يارن اي ةر ن رنيي وجرترع وبشركو
يفت ر ي اجكررع جحن ررنيز جملرراني وجن ارركاي  ،مبررني ي ذن ر جرتررن اج نة ني بررس ة ر جننقررني
جقكني ررس ،و ة ر نيررتررس جنش ر نيئا جخلني ررس ت ن يف ي ر هبررني جقكني ررس ،و ة ر نيونررس نررني ر
جناونررس جن ررا او رراي ا جء وجابررنيل جخلا ررس جن ارركايس جننيقيفيررس ويشر ا جنة يفررس ابنقةررق زجء رراي
ن رنيذ
واني ضيئس انقةس نةنحقيق ي جنشكنيوى و يفع جنن هتيا ورتنيء جمل ني ةس و انينا رني
جنقنيننين (جملني ن  7و)١0
 -2٦ينبغ ببي للدول ببة الط ببرف أن تق ببو  ،عل ببى س بببي اسس ببتعجا  ،بو ببس ح ببد ملمارس ببة
التعذيب وسوء املعاملة وينبغي ا أن تقو حا يلي:
مراجعة قوانينهبا حبيبن اظبر يبس عناصبر جرطبة التعبذيب وفقبا للمبادجل ٧
(ا)
من العهد ،وتنص على عقوابت على أعما التعذيب تتناسب مس طورجل اجلرطة
(ب) إج براء اقيقببات فوريببة وشبباملة وفعالببة يف يببس ادعبباءات التعببذيب وسببوء
املعاملببة ،وعنببد اسقتضبباء ،مقا بباجل اجلنبباجل ،ومعبباقبتهم بعقببوابت تتناسببب مببس جسببامة اجلرطببة
املرتكبة ،وتوفري سب انت اف فعالة للضحااي ،حا يف ل إعادجل التأهي
(مل) اذا يبس التبدابري الضبرورية ملنبس التعبذيب ،حبا يف لب عبن طريبق تعريبر
تدريب القضاجل واملدعمب العاممب وأفراد الشرطة واجليش وقوات األمن
( ) إنشاء آلية مستقلة للتحقيق يف الشكاو املتعلقة ابلتعذيب وسوء املعاملة
على يد املو فمب املكلفمب إبنفا القوانمب
حاست اس تفاء القسري والقت

ار نطاق القضاء ،واسعتقا واسحتجاز التعسفيان

 -27يانيور جنة يفس ةق ابنغ زجء جننقنيريا جننيجر و حنييفل جيفخن رنيء جنقارااب وجنقنرو خرنيرمل
حك ررني ي  ،يف رترري ني يفني ررا كنررا جأل ررو جنررنيقين ،ررا
ن ررنيي جنقة ررنيء جنرريت يُررع م ان ررني
جريكبنيضررني ويشر ا جنة يفررس ايةررني ببررنينغ جنقةررق زجء جننقررنيريا جنرريت ي يررا ابننشررنير جيف نقررنيق وجيفحن ررنيز
جنن ا ي  ،مبني ي ذن جيفحن نيز ع يفع جيفي نيق ،و اي جنني نيء ابنة نيانل جنقنيننينيس جألرتنيرتريس
جنررانيني ا ررو جيفرتررن نينس مبح ررنيي او قبيررا ،وجق ررق ي خ ررنير احررا ا راج جألرتررا  ،وجق ررق ي جملا ررنيق
جن ررنيراب ا ررنيي ررنيق ،وجقررق ي ا راجء اجا ررس ةررنيئيس نالحن ررنيز وياررنيور جنة يفررس ةررق ابنررغ زجء
جيف ررنيءجل جملن ةقررس ابيفحن ررنيز جنن ار نة نيرتر جناينيرترري جملن ررنيريو ،وجن ررح ي  ،وايبررني
ججل ني نيل جناييفيس ،مبني ي ذن  40و رانيق جنايو جملاة و قتنيء و ني س رترنيضني جاثيفيرس،
جمل ررني رض ررو جيف نق ررنيق يف ررهت ررنيي  ،2008واب ررنين ان نيني ررني  ،ب اي ررا جنكيفيا ررس جألرثنيذكا رريس
جاري يررس ،جملررني رضررو جا ني ررس ججل يررس يفررهت رنيي  200٦ك رني يشر ا جنة يفررس ابنقةررق زجء جننقرنيريا جنرريت
را
ي يا تن ب ض جأل نيص جحملن عيو ب نير غري نيننينيس ةنيج اثيفنيء جيفحن رنيز ،و ريفتم نيرتر
ننير ،جملايا جنانيبق ملاررتس جنةينيء ي ا را  ،جنرهتاب ج نقرو ي يشرايو جألوق/اكنرنيبا  20١7ويشر ا
جنة يفررس ابنقةررق كررهتن ألن و ررا جناونررس جن ررا ي كررا او ييف ر رني ذج ك رنين جأل ر نيص جحملن ررعون
جملهتكنيرون ا ان يف يعجننين ة يا جقيني  ،رغم نينبن بهتن اجرج ويكاجرج (جملني ن  ٦و)9
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 -28ينبغي أن تقو الدولة الطرف حا يلي:
ب ببمان إج ب براء اقيقب ببات فوريب ببة ونريهب ببة ومستفيضب ببة جلميب ببس اسدعب بباءات
(ا)
والشكاو املتعلقة حباست اس تفاء القسري والقت ار نطاق القضاء
(ب)

مان مالحقة اجلناجل ،ويف حا إدانتهم ،فرد عقوابت مناسبة عليهم

ببمان سببب جببرب الضببرر التببا لضببحااي اس تفبباء القسببري ،حببا يف ل ب
(مل)
الرت ية و ماانت عد التكرار
( ) تو يح م ري أو أماكن وجود األشبخاص املختفبمب و بمان إببالغ أقبارهبم
بتقد التحقيقات ونتائجها
وعلى وجج اخل وص ،ينبغي أن تعلن الدولة الطرف أماكن وجود:
(ضر) ال ب ببحفيون ال مانيب ببة عشب ببر األتجب ببرون منب ببذ  ١٩أيلو /سب بببتمرب ٢00١
واملشار إليهم يف الفقرجل  ٩أعال
(و) كبار املسؤولمب السابقمب يف اجلبهة الشعبية من أجب الدطقراطيبة والعدالبة،
البالغ عددهم  ١١شخ ا ،من موعة تعرف ابسم " موعة اخلمسة عشر" ،واألتجرون
منذ عا  ١٨أيلو /سبتمرب ٢00١
(ز) وزيببر املاليببة السببابق ،بريهبباين أبريببج ،وزوجتببج أملبباز هببابيت مببارا ،األتج بران
منذ  ١٧أيلو /سبتمرب  ،٢0١٨وكانون ال اين/يناير  ٢0١٨على التوايل
وينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي:
(ح) إيببدا يببس األشببخاص األببروممب مببن حبريتهم يف أمبباكن اسحتجبباز الرمسيببة
فقع وتوفري يس الضماانت القانونية م ،حا يف لب الوصبو إع وبا وطبيبب واست با
أبحد أفراد األسرجل ،وم و األتجرين الفوري أما قاد
(ط) التحقي ببق الف ببوري يف ي ببس اسدع بباءات املتعلق ببة ابسحتج بباز غ ببري الق ببانوين
وتقدا اجلناجل إع العدالة
(اب) اإلفرا الفوري عن حااي اسحتجاز التعسفي وغري القانوين و كينهم من
احل و على سبي انت اف فعا وعلى اجلرب الكام
وجودهم

( )

القيا  ،على سبي اسستعجا  ،إببالغ أقارب األشخاص األتجرين أبماكن

روف اسحتجاز
 -29أترتررة جنة يفررس ن ريفقن جنبي رنيانل جملن ةقررس ابنا ر يفنيء و ررا اج ررق جيفحن رنيز جنا يررس وغ ررري
جنا يس ي جناونس جن ا ويش ا جنة يفس ابنقةق زجء جننقنيريا جنيت ي يا ابنة نيء جمل راط جايراج ي
جقب وجكنظنيظ جنار نين ،ويران ارننيى جنيفظني رس جن رحيس ،و راي ك نييرس جنننهتيرس و راج جل جمليرني ،
وجيف نقنير جنا نييس جن رحيس ي اج رق جيفحن رنيز ويشر ا ابنقةرق كرهتن زجء رني ور رو جرترن اجي
زانزيررو حتر جألرق وحرنيو ل ررحو يفحن رنيز جنار يفنيء ،مبرني ي ذنر ي ا اب ابينررني و ررال و يف
GE.19-07289
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كبررري و رنياب يرراجاني و رنياب رترراوج ،ورترنيوج وو ويشر ا جنة يفررس ابنقةررق زجء جيف رنيءجل جنرريت يشررري
جري رني ررا ح رنييفل جنني رني اثيف رنيء جيفحن رنيز ،وجيف نق رنير جمل ةني رنيل او جاية رنيحنيل جملقا ررس
جأل رنيرب ي غي رنيب ااب حتقيررق ي البا رنيل ضررهت جنني ي رنيل ويا رنيور جنة يفررس جنقةررق اية رني زجء رراي
جنا نيح أل ا س جنا ا جملانقةس ابنني نيق اج ق جنا نين (جملنيج  ٦و 7و)١0
 -30ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لتحسمب روف اسحتجاز عن طريبق
ما يلي:
(ا)
لالحتجاز

اعتماد تدابري عملية للحد من اكتظاظ السجون ،بسب منهبا تعريبر ببدائ

مان معاملة األشخاص األتجرين معاملة إنسانية وبكرامة ،وفقبا للقواعبد
(ب)
النمو جية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)
(مل)

السما برصد مستق ملرافق اسحتجاز

( ) النظببر يف اسنضببما إع الربوتوكببو اس تيبباري ستفاقيببة مناهضببة التعببذيب
وغري من روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وينبغببي أن ببري الدولببة الطببرف اقيقببات س بريعة وشبباملة يف يببس حبباست وفبباجل
أشبخاص يف احلبببس ومقا بباجل املسبؤولمب عببن تلب احلبباست ومعباقبتهم وتببوفري اجلببرب الكامب
ألسر الضحااي
احلق يف واكمة عادلة واستقال القضاء
 -3١يا ررنيور جنة يف ررس جنقة ررق زجء رراي جرت ررنقالق جنقة ررنيء ،مب ررني ي ذن ر رراي وا ررني ار راجءجل
ني س نن ي جنقةني و ع م ،وألن جن ايا و جنقةني تبنيط اكاينين حي ةنيج ة جننراريا
جنقنيننين جمليفنيرتا ويش ا جنة يفرس ابنقةرق ايةرني ألن نة حرنيكم جن اركايس ويفيرس ةرنيئيس ي جنقةرني
جنيت ين ةق ابملاني ويفن راجي جقرق ي جن رو ي راجرجل جحملرنيكم جن اركايس ويارنيور جنة يفرس جنقةرق
كهتن زجء جحملك س جخلني س ،جنيت يف يشكو اعءج و جنيفظنيي جنقةنيئ جن رني اب ،ويارن ا رترة نياني
ررو وزجر جنررا ني ومتةر ويفيررس ةررنيئيس يشر و جنقةررني ججليفنيئيررس جن ني ررس ويشر ا جنة يفررس ابنقةررق زجء
جن رراجي جنةر ر نيانل جألرتنيرت رريس نة حنيك ررس جن ني ن ررس ا ررنيي جحملك ررس جخلني ررس ،مب ررني ي ذنر ر جق ررق ي
جيفرت ررن نينس مب ا ررو ررنيننين ،وجق ررق ي جن ررا ني  ،وجق ررق ي جيفرت ررنئيفني  ،و زجء رراي ق ررا اةا ررنيل
جرتن ني ةيفيس و راي جخترنيذ جنقراجرجل ةيفرني وي راب جنة يفرس رو ارتر تني ن راي نشرنيء جحملك رس جن ةيرني،
جنيت ييفن ةيتني جنارتننير( ،جملني )١4
 -32ينبغببي أن تبببذ الدولببة الطببرف جهببودا لضببمان ومحايببة اسسببتقال الكامب والنراهببة
التامببة للقضبباء وأن تضببمن قدرتببج علببى أداء مهامببج القضببائية دون أي شببك مببن أش ببكا
الضغع أو التد وينبغي أن تقو الدولة الطرف حا يلي:
(ا)

و س إجراءات شفافة ومو وعية لتعيمب القضاجل وعر م

(ب) ذ ببيص مببوارد بشبرية وماليببة إ ببافية للنظببا القضببائي ،بسببب منهببا ترويببد
القضاجل واملدعمب العاممب ابلت قيف والتدريب القانونيمب املناسبمب
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(مل)
ابلعسكريمب

ب ببمان ح ب ببر ا ت ب بباص األ ب بباكم العس ب ببكرية يف القض ب ببااي ال ب ببيت تتعل ب ببق

( ) كفالة احلق يف واكمبة عادلبة يف يبس مراحب اإلجبراءات القضبائية ،حبا يف
ل احلق يف الدفا ويف اسست ناف
(ضر)

إلغاء األكمة اخلاصة

(و)

إنشاء األكمة العليا ،وفقا للدستور

حرية التنق واس ار ابألشخاص
 -33يش ا جنة يفرس ابنقةرق زجء جنقيرني جمل اوترس ةر جقرق ي حايرس جننيفقرو ي جناونرس جن را ،
مب ررني ي ذنر ر جنقي ررني جمل اوت ررس ةر ر جق ررق ي ن ررني ر جنبة ررا ،جمليف ررنيص ةيت ررني ي ررالن جخلا ررس
جننيقيفي ررس  ١995/82ويش ر ا جنة يف ررس ابنقة ررق زجء جيف ررنيءجل جن رريت ي ي ررا تن جأل ر نيص جن ررهتيو
ينيفقةررنين ون يرراخين جخررو جناونررس جن ررا او جنررهتيو حيررنيوننين نررني ر جنبةررا ين اتررنين نال نقررنيق
وجيفحن ررنيز جنن ا ر ي ويش ر ا جنة يفررس ابنقةررق كررهتن زجء جيف ررنيءجل جنرريت يشررري ررني يا ر
رتينيرتنيل قالي جنيفنير بق ا جنقنو او قالي جنيفنير بق ا جا نيبس ،جنيت قبق ة جأل نيص
جنررهتيو حيررنيوننين بررنير جقرراو ب ررنير غررري نيننينيررس ويش ر ا ابنقةررق كررهتن ألن جأل ر نيص جنررهتيو
حيررنيوننين نررني ر جناون ررس يُة ر اون ،با رربا جنقيررني جن ررنير س جمل اوت ررس ة ر جنا ر ا ،مبررني ي ذن ر
ني ين ةرق بن رنيريح جخلراومل ،جنة رنيء براجئو رترايس ،جأل را جنرهتاب را ي ةترم اترس نةنتايرا
وجيفجتنير ابأل نيص ويالحا جنة يفرس ججلترني جنريت ذكرال خرالق جقرنيجر جملن ةرق مبكني حرس جيفجترنير
ابأل ر نيص ،نكيفتررني أترتررة ن رراي واررني ةني ررنيل را ررو جننحقيقررنيل او جحملنيك ررنيل او ررو
حتايا ومحنييس ااب تحيس و تحني جيفجتنير ابنبشا (جملني ن  8و)١2
 -34ينبغببي أن تضببمن الدولببة الطببرف حريببة التنق ب  ،حببا يف ل ب احلببق يف مغببادرجل البلببد،
و ل إبلغاء يس القيود اليت س تتمشى مبس أحكبا املبادجل  ١٢مبن العهبد وينبغبي أن تضبمن
عد تعرد األشبخاص البذين وباولون مغبادرجل الدولبة الطبرف لالعتقبا واسحتجباز التعسبفيمب
بسبب ممارسة حقهم يف حرية التنق  ،وعبد تعر بهم ،ابت أي برف مبن الظبروف ،إلطبالق
النببار بسبببب عبببورهم احلببدود ب ببورجل غببري قانونيببة ينبغببي أن تك ببف الدولببة الطببرف جهودهببا
الرامية إع منس اس ار ابلبشر ومكافحبة هبذ املمارسبات واملعاقببة عليهبا ،وكبذل إع التعبرف
على الضحااي ومدهم ابجلرب الكام وبوسائ احلماية واملساعدجل املناسبة
حرية الفكر والوجدان والدين
 -35يش ا جنة يفس ابنقةق زجء ورو يقنيريا و اق يني ايا ة حايس جن كا وجننياراجن
وجنايو ي جناونس جن ا ويانيورضني جنقةق و ان ي ني اج ايبني جارتالي وجنكيفنيئ جألرثنيذكايس
وجنكنيثنينيكيررس وجن وياررننيننيسُ ،متيفررع يررع جن نيجئررة جناييفيررس ررو نيررتررس جقررق ي حايررس جنررايو بارربا
ر ررض جناونررس جن ررا يا ر يو ية ر جن نيجئررة ،جل ةررس ارترربنيب بييفتررني يةقيتررني جأل رنيجق ررو ررني ر
خنيرايس ويش ا جنة يفس ابنقةق زجء جيف نيءجل جنيت يشري ج نقنيق وجحن رنيز جأل ر نيص جنرهتيو
تنيررتررنين انل يف ي ر هبررني جناونررس جن ررا ويش ر ا جنة يفررس ابنقةررق زجء ررني ور ررو جت ر تني
ررتني يت ررني جن ررهتيو ُا ررا وج ررو حق ررني تم ي ججليفا رريس ب ررا رعج م ر ة ررتم جنن ررنيي ي جرت ررن ننيء
GE.19-07289
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ررنيي  ،١993و ررا ي رراق جن ايررا ريفتم نال نقررنيق وجيفحن ررنيز بارربا جيفرترنيفكني جنةر رياب ررو
جخلا س جن اكايس (جملني ن  9و)١8
 -3٦ينبغي أن تكف الدولة الطرف ممارسة حريبة البدين واملعتقبد ،وأن اجبم عبن أي عمب
قد يقيدها بشبك ربر عبن نطباق القيبود الضبيقة التفسبري البيت يرهبا املبادجل  ١٨مبن العهبد
وينبغ ببي أن عب ب تشب بريعا ا وممارس ببا ا متوافق ببة م ببس امل ببادجل  ١٨م ببن العه ببد ،واق ببق يف ي ببس
التد الت غري املربرجل يف حرية الدين للطوائف الدينية وينبغبي أن تفبر عبن يبس األشبخاص
املعتقلمب أو األتجرين بسبب ممارستهم حلقهم يف حرية الدين ،حن فيهم شهود يهو
برانمج اخلدمة العسكرية والوطنية
 -37يش ر ا جنة يف ررس ابنقة ررق ألن جخلا ررس جننيقيفي ررس جن رريت ن ررن جا ررالن ر ررم  ،١995/82ي باجي ررس
جأل ررا ،ة ر حتايررا ررااني ي  ١8ررتاج ُ ،ررا ل مبنياررا ب راان جخلا ررس جننيقيفيررس جانعج يررس أ رربح
غري ا جملا ويش ا جنة يفس ابنقةق كرهتن ألن را جخلا رس جن اركايس وجملانيرس غرري جحملرا يف يرعجق
يشكو ،حباا جننقنيريا ،احا جألرتبنيب جنائيايس ملنرني ر جاري ير رو جناونرس جن را ويارنيور جنة يفرس
جنقةق ايةني زجء جيف نيءجل جنيت يشري ي ني يفااب جخلا رس جننيقيفيرس نة رو ي ا رنيكو ةنة رس ،مبرني ي
ذن ر يفشررلل جنن ررايو وجنبيف رنيء جن ريت متةكت رني رراكنيل خني ررس ،ررو ون ااررا او تاررنير تررئيةس نةننييررس
ويشر ر ا جنة يف ررس ابنقة ررق ك ررهتن ألن جناون ررس جن ررا يف ي ر ر ابق ررق ي جيفرتر رنيفكني جنةر ر رياب ررو
جخلا س جن اكايس ويف ينيح كنينيس جرتنباج ني خبا نيل اخاى (جملنيج  ٦و 8و)١8
 -38ينبغي أن تقلبص الدولبة الطبرف مبدجل اخلدمبة العسبكرية اإللراميبة والوطنيبة كبي ت ببح ١٨
شهرا كحد أق ى ،وفقا للمعايري الدولية وينبغي أن تضمن إقرار اسستنكاف الضمريي مبن
اخلدمبة العسببكرية يف القببانون ،وأن تتبيح للمسببتنكفمب إمكانيببة أداء دمبة بديلببة ات طببابس
مببدين كمببا ينبغببي أن اجببم عببن تع بريال األشببخاص ببال اخلدمببة العسببكرية ألنشببطة قببد
ت إع حد السخرجل
حرية التعبري
 -39يش ا جنة يفس ابنقةق زجء ورو يقنيريا و اق يني ايا نةننييس ة حايرس جنن برري ي
جناونس جن ا ويش ا جنة يفس ابنقةق زجء جننقرنيريا جنريت ي يرا ابرترن اجر ةرنييقس وج نقرنيق وجحن رنيز
جأل ر نيص دررا ي بررريضم ررو آرجئتررم ،مبررني ي ذنر جنش ررينيل جناينيرترريس وجن ررح ينين وجنع ررنيء
جن رراييفينين وجدن ي ررنين ويشر ر ا جنة يف ررس ابنقة ررق ك ررهتن زجء جنقي ررني جمل اوت ررس ةر ر جق ررنيق ةر ر
جمل ةني ررنيل يف ررهت رت ررحا ي راجخين ي ررع جن ررحة جملا ررنقةس ررنيي  ،200١و زجء جرت ررن اجر جنا نيب ررس
وجناي ا جقكني يس ة ورتنيئو جا الي (جملني )١9
 -40ينبغببي أن تعتمببد الدولببة الطببرف التببدابري الالزمببة لضببمان التمتببس الكام ب ابحلببق يف
حرية الرأي والتعبري جبميس أشكالج وفقا للمادجل  ١٩من العهد وينبغي أن تتفق أي قيود مس
متطلبات املادجل  )٣(١٩املبينة حريد من التف ي يف تعليق اللجنة العبا رقبم )٢0١١(٣٤
بش ببأن حري ببة الب برأي وحري ببة التعب ببري ،ح ببا يف لب ب اس تب ببارات ال ببارمة املتعلق ببة ابلض ببرورجل
والتناسب وينبغي أن تقو الدولة الطرف حا يلي:
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و ببس ح ببد ملض ببايقة وتوقي ببف واحتج بباز األش ببخاص بس بببب التعب ببري ع ببن
(أ)
آرائهم ،حا يف ل انتقاد احلكومة
الرأي

(ب)

اإلفرا فورا عن يس األشخاص األتجرين بسببب ممارسبة حقهبم يف حريبة

( )

السما لل حفيمب والعاملمب يف وسائع اإلعال ابلعم حبرية واستقاللية

(د)

السما إبنشاء وتشغي مؤسسات و دمات إعالمية اصة

حرية التجمس وتكوين اجلمعيات
 -4١يش ا جنة يفس ابنقةق زجء جنقيني جن نير س جمل اوتس ة حايس جنن ع ويكرنييو ججل يرنيل
ررو حقررنيي جاناررنين جملاررنقة و ة ر يفظ ررنيل جدن ررع جملرران ك ررني
وجمل اوتررس ة ر جملرراج
يشر ا ابنقةررق ألن جا ررالن  2005/١45حي ررا ررو يفظ ررنيل جدن ررع جملرران ي ررنيط جاغنيثررس
و ني جننأضيو وييفن ة ان ضهت جمليفظ نيل يف يرنيز رني ييف يرهت جملشرنيريع يف ي قرنير راجكس رع
جننيزجرجل جقكني يس (جملني ن  2١و)22
 -42ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف يس اخلطوات الالزمة ،حبا يف لب التبدابري التشبريعية
لضمان تبس يبس األفبراد و يبس األحبراب السياسبية تعبا كبامال ،يف املمارسبة العمليبة ،ابحلبق
يف حريببة التجمببس السببلمي وحريببة تكببوين اجلمعيببات ،وعلببى وجببج اخل ببوص ،مواءمببة أيببة قيببود
مفرو ة على ممارسة هذ احلقوق مس الشرو ال ارمة املن وص عليها يف العهد
الق لر
محاية مب

 -43ي اب جنة يفس و ةقترني رو ان يرع قرالب جملراجر جنانيننييرس ،نيرنيان و نيرنيل ،يرا ان
يةنحقنيج ي جن ة جنانين شا مباكع رتنيوج نةناريا جن اكااب ،حيث خية نين ننراريا اركااب
نيري ويش ا جنة يفس ابنقةرق ايةرني رو ان كارريج رو جن نيرنيل ينرني و رو جنارجرترس ،وان ب ةرتو
يت رابو ررو جنبةررا نن يفررا جيفننحررنيي هبررهتج جملاكررع ويش ر ا جنة يفررس ابنقةررق كررهتن زجء جننقررنيريا جنرريت
ينحررا ررو جنن يفيررا جنقاررااب جملع ررنيي ،مبررني ي ذنر ررو قايررق محررالل جننق ِّ ر م
(جنق ررني) ،وجن يفررة
جملع نيي تا جألق نيق ،مبني ي ذن جن يفة ججليفا  ،مبني ي ذن ي اكع رترنيوج نةنراريا جن اركااب
(جملني ن  7و)24
 -44وينبغي أن تقو الدولة الطرف حا يلي:
وق ببف اإلحل بباق القس ببري لط ببالب امل ببدارس ال انوي ببة حرك ببر س بباوا للت ببدريب
(ا)
العسببكري وكفالببة أن يكببون لطببالب ال ببف ال بباين عشببر يببار تلقببي التعلببيم يف املببدارس
ال انوية املدنية
مان واكمة املتهممب ابرتكباب أعمبا عنبف بد األطفبا  ،حبا يف لب
(ب)
العنببف اجلنسببي ،س سببيما يف مركببر سبباوا للتببدريب العسببكري ،ومعبباقبتهم يف حالببة إدانببتهم
بعقوابت مناسبة ،و مان ح و الضحااي على اسنت اف الفعا واجلرب الكام
(مل)
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املشاركة يف الشؤون العامة واحلق يف الت ويت والرتشح لالنتخاابت
 -45يالحا جنة يفس ااجء جنن نيابل جأل نينيم ،نكيفتني يش ا ابنقةق ألن جيفنن نيابل جننيقيفيرس
ُجتررا ي جناونررس جن ررا يفررهت ررنيي  ،١997وألن ججل يررس جننيقيفيررس ةقررس ويش ر ا جنة يفررس ابنقة ررق
كهتن ألن جنيفظرنيي جناينيرتر جقرنيط ي جناونرس جن را يف يار ح ابنن ا يرس ومبشرنيركس جملرنيجقيف ي
جنش ون جن ني س (جملني )25
 -4٦ينبغببي أن ت ببوائم الدول ببة الط ببرف إطاره ببا الق ببانوين اخل بباص ابسنتخ بباابت م ببس أحك ببا
العهد ،حا يف ل املادجل  ،٢5عن طريق ما يلي:
(ا)

إجراء اسنتخاابت الوطنية اليت تسمح ابلتعددية السياسية

(ب) اسمتنا عن الرفال التعسفي لتسبجي األحبراب السياسبية املعار بة وعبن
منعها من املشاركة يف اسنتخاابت
(مل)

مان حرية النقاش السياسي الفعلي والتعددي

( ) مراجعة القيود القانونية والعملية بشأن احلق يف الرتشبح لالنتخباابت واحلبق
يف الت ويت ،بغية مان توافقها مس أحكا العهد

دا  -النشر واملتابعة
 -47ينبغ ببي للدول ببة الط ببرف أن تنش ببر عل ببى نط بباق واس ببس ن ببص العه ببد وه ببذ املالحظ ببات
اخلتامية ،هبدف التوعية ابحلقبوق املكرسبة يف العهبد يف أوسبا السبلطات القضبائية والتشبريعية
واإلدارية واجملتمس املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد وعامة اجلمهور
 -48وتطلب ببب اللجنب ببة إع الدولب ببة الط ب برف أن تقب ببد تقريرهب ببا األويل حبلب ببو  ٢٩آ ار/
مارس  ٢0٢١وأن تدر فيج معلومات وددجل وودثة عبن تنفيبذ التوصبيات البواردجل يف هبذ
املالحظ ببات اخلتامي ببة وع ببن تنفي ببذ العه ببد ككب ب  ،وس س ببيما الفقب برات ( ٨اإلط ببار الدس ببتوري
والقببانوين لتنفيببذ العهببد) ،و( ٢٨حبباست اس تفبباء القسببري والقت ب ببار نطبباق القضبباء،
واسعتقا واسحتجاز التعسفيان) و( ٣٨برانمج اخلدمة العسكرية والوطنية) وفقبا للفقبرجل ١
مببن املببادجل  ٧5مببن النظببا الببدا لي للجنببة وتطلببب اللجنببة أيضببا إع الدولببة الطببرف ،يف
س ببياق إع ببداد التقري ببر ،أن تتش بباور عل ببى نط بباق واس ببس م ببس اجملتم ببس امل ببدين واملنظم ببات غ ببري
احلكومية العاملة يف البلد ووفقا لقرار اجلمعية العامة  ،٢٦٨/٦٨يبلغ احلبد األق بى لعبدد
كلمات التقرير  ٣١ ٨00كلمة
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