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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

تقرير متابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق

اإلنسان*

أولا -مقدمة
ووة
 -١جيوولل نة ا ووي حبقاق ووي ان وولق لل ووة ن ووة نة ووة  )0(04م وول نقا وويل ن وويل
ابحلنلق حبيللقي نلقةسقي أ َّ
تقيل تنةرير متةبقي ستاة إىل خمتةف مل نقايل أحكةمه ذنك
حبلةعيل نيل ل ألطرف عةى نل وة ابنتامةاوة ق وة يتقةوق بتنويلق نتنوةريرأ دويل أاع َّويل رور نتنريور
ع ال بتةك حبة أ
يق وورذ ر وور نتنري وور حبقةلم ووةا ن ووا تةنةر ووة حبن وورر ووة حبقو و تةبق ووي حبالح ووةا
-٢
تةمقووي تنقق ووةا نة اووي ننووررا نووا عت وويلاة ووالل راووة ١٢1أ يوور بقووة حةنووي متةبقووي
حبالح ووةا تةمقووي نووا عت وويلاة نة اووي ماوور راووة  ١41حبقنوول مت زللويلنقووه  ٢4١٢مت
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
ج وويل ل اك وول هط ووالا عةق ووه مت ن وورب نت ووة
Shared%20Documents/1_Global/ INT_CCPR_U CS_124_27810_E.pdfأ

تنققم نر

()١

ألف ردوإجراء مرض إىل حد كبري ديلمت نيل ني نطرف أ ني عةى ختةذ إجر ا رةمي نتافقر
تلصقي نة ايأ
ابء

ردوإجراء مرض جزئياا خترا نيل ني نطرف طل ا نتافقر نتلصقي نكل ه يال يتقني
عةقاة تنيلق مقةلمةا إضة قي أ ختةذ ماييل مل جر اأ

جيم ردوإجراء غري مرض ر ر نكل جر ا نا ختراة نيل ني نطرف أ حبقةلمةا نا
ديلمتاة ري إمة غري مالئ ي أ ه تفضي إىل تافقر نتلصقةاأ
دال مل يكن هناك أي تعاون مع اللجنة مل ير أي تنرير متةبقي بقيل تلجقه رسةني (رسةئل) تركريييأ
هاء

__________

*
()١

تنايف املعلومات املقدمة أو التدابري املتخذة التوصية أو تنم عن رفضها.

عت يلته نة اي مت راة  ٢2-٢( ١٢1زللويلنقه )٢4١2أ
اكوول هطووالا عةووى مقووةيري نتنقووقم كةمةووي مت حبلد و ن و كي

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/

Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_FGD_8108_E.pdfأ
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اثني ا -تقييم معلومات املتابعة
الدددول ارا درايت ال د حىددلد علددد الدرجددة يدالل يف التقيدديم لعدددن تعاو ددا مددع اللجنددة يف
إاار إجراء متابعة املالحظات اخلتامية
نيل ني نطرف
بلر ليلي

()٢

حبالح ةا تةمقي
CCPR/C/BDI/CO/2
Corr.1

( 1١ت ريل أل لوأكتلبر
)٢4١0

جر ا ذ ا

اتريخ تنيلق تنرير
حبتةبقي

نرسةئل نتركرييي
نصةي

 1١ت ريل أل لو
أكتلبر ٢4١1

رسةني تركرييي  ١٩ت ريل نثةينولل رب
()1
٢4١1
()0
رسةني تركرييي  ١٩لقلة وأبريل ٢4١6
()1
رسةني  ١1ت ريل أل لوأكتلبر ٢4١6
()6
رسةني  ٢4ت ريل نثةينولل رب ٢4١2

الدورة  31-7( 111تشرين ارول/أكتوبر )1112
مةنطي
 ٢2ت ريل أل لوأكتلبر ٢4١0

حبالح ةا تةمقي

CCPR/C/MLT/CO/2

نفنر ا حبتقةني ابحبتةبقي

١6 ١1

نر نل ر مت إطةر حبتةبقي

 1ت ريل أل لوأكتلبر  ( ٢4١6حبر نةا أل ل  -نثةنث)

تنققم نة اي

يتقني تنيلق مقةلمةا إضة قي عل نفنر ا ١1يهاءليجيمل
١6يابءليابءليجيمل

()2

__________

()٢

()1
()0
()1
()6
()2
أ
2

تضو و و ات حبالح و ووةا تةمق و ووي ن و ووا عت و وويلاة نة ا و ووي ب و ووت نتنري و وور ن و وويل ري نث و ووةين ن لر ل و وويلي مت ت و و وريل أل لو
أكتلبر  ٢4١0إشةرا ةطئي إىل ثالث نورا مول نفنورا ألربو حبتقةنوي ابحبتةبقويأ صويلر تصولي ي وني نفنورا
نصووحقحي حبتقةنووي ابحبتةبقووي ( )١2 ١0 ١1 2مت  ٢2لقلووة وأبريل ٢4١1أ دوويل أشووري إىل تةووك نفنوورا ةطئووي
يتني نةتووني أرسووةتة إىل بلر لوويلي مت  ١٩ت وريل نثووةينولل رب  ١٩ ٢4١1لقلووة وأبريل ٢4١6أ
وةنتني نتووركري ا
مت نرسو ا
جوورت تلضووقف نفنوورا نصووحقحي حبتقةنووي ابحبتةبقووي نةيل نووي نطوورف مت رسووةني م ر ووي  ١1ت وريل أل لوأكتولبر ٢4١6
أرسووةاة ووة حبنوورر ووة حبق و تةبقووي حبالح ووةا تةمقوويأ ع ضووت نيل نووي نطوورف عةووى إعطةئاووة نيلرجووي ل
مت زللويلنقووه ٢4١2أ أبةغووت نيل نووي نطوورف لج و مووركر شووفليي مت  ٢4ت وريل نثووةينولل رب  ٢4١2ابحبلعوويل
نااةئي جليلييل نري حيل ة مت  ١آذ رومةرس ٢4١2أ مل ي ِر حىت نقلم أي تنرير متةبقيأ
ل و و و و و و وور https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%
2fCCPR%2fFUL%2fBDI%2f22333&Lang=enأ
ل و و و و و و وور https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%
2fCCPR%2fFUL%2fBDI%2f23652&Lang=enأ
ل و و و و و و وور https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%
2fCCPR%2fFUL%2fBDI%2f31853&Lang=enأ
ل و و و و و و وور https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%
2fCCPR%2fFUL%2fBDI%2f31841&Lang=enأ
ل و و و و و و و و وور &http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CCPR
Lang=enأ
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الفقرة  :13اإلجهاض
ينبغي للدولة الطريت تنقيح تشريعها املتعلق ابإلجهاض عن اريق إدراج استثناءات
من أحكان احلظر العان ،تبيح اللجوء إىل اإلجهاض رغراض العدالج ويف حالدة وعدوحل احل د
نتيجة الغتىاب أو سفاح احملارن .وينبغي للدولدة الطدريت أن تكفد إ حدة تددمات الىد ة
اإلجنابيددة ي يددع النسدداء والفتيددات يف يددع أ دداء البلددد .وينبغددي دددا أيض د ا دة عدددد ب درام
التثقيددف والتوعي ددة ،بش ددسن أاي ددة اس ددتخدان وسددائ من ددع احل د د واحلق ددوق اينس ددية وحق ددوق
دتويا الر)ددي (يف املدددارر) وغددري الر)ددي (عددن اريددق وسددائ
الى د ة اإلجنابيددة ،علددد املسد مل
اإلعالن وغري ذلك من وسائ التىال) ،وتنفيذ هذه الربام .
ملخص ر ّد الدولة الطريت

جاةذ اُمَّرٌمأ ياص دةلل نقنلابا عةى مقةد ي كل مول يتلو مت إسونة جاوني مورأ
ابحل س مل  ١2شار إىل ثالث سالا؛ يلري لفس حلكم عةوى كول مورأ تلون جاقااوةأ يواص
ننووةلل أيضووة عةووى مقةد ووي كوول ط ق و أ جوورد أ ط ق و تلنقوويل أ صووقيل يصووف أ ينوويلم سووةئل
مقوويل سوونة جاووني مورأ حةموول روول عةووى عةووم ا ةاووة ابنلو ل موول  ١2شووار إىل أربو سووالا
اا مل ما ني حبااي ب كل ئمأ
وةنا
نكوول جاووةذ يكوول م ةحووة ن وة حب وويلأ " ألثوور حبووا " ( ننتوول غووري حب ةشوور) مت حو ا
جوول طوور عةووى حقووة ألم حةجتاووة إىل عووال يةحووق ضوورر ابجلاووني د وول نت ةووق أ بقوويل أ ياتنقوويل
برنك ب كل صةرم مت حةها حل ل ةر نرحم صةبي رذ نلرطة أ
ه توورت لر نصووحي أ رووي ضوور ر ط قووي تلووتيلعي جاووةذ نقالجووي مت مةنطوويأ رووي
تركا عةى لاي م ة را نتلعقي نتثنقف ب ت تيل بري نلدةيي مت جموةل نصوحي جلالوقي ( ل ور حبور نني
نثةين ( )٢4١١نثةنث ( )٢4١4مل نر نلر مت إطةر حبتةبقي)أ
تقييم اللجنة
يهاءل :أتسف نة اي أل نيل ني نطرف مل تتصرف باة عةوى تلصوقي نة اوي أل لر نصوحي
ه توورت ضوور ر ط قووي ناجاووةذ نقالجوويأ تكوورر نة اووي تلصووقتاة تطةو تنوويلق مقةلمووةا عوول
ط نا ضقت حبل مي نةول ئف حب ةرسوةا نوا تقت ويلرة نيل نوي نطورف ب وت جاوةذ
م و نقاوويل عوول طريووق ض و ة حلصوولل قةقووة عةووى وويلمةا جاووةذ موول ننووةللين مت حةنووي
جل طر عةى حقة أ صحي حبرأ أ نفتة حلةمل عايلمة يورجف أ يتلو إك وةل حل ول
إىل هنةيت ووه مت أمل مق ووةد ش وويلييليل نة ورأ أ نفت ووة ه س ووق ة عا وويلمة يك وول حل وول دش ووئة ع وول
غتصةب أ سفةد ُمةرم أ عايلمة يالت قيل أ يلنيل جلاني حقةأ
يجدديمل :تقوورب نة اووي عوول أسووفاة نقوويلم تنوويلق مقةلمووةا ُموويل عوول حب ووة را نتثنقفقووي نووا
لف وورا بق وويل عت ووة حبالح ووةا تةمق ووي مت  ٢2ت و وريل أل لوأكت وولبر  ٢4١0هب وويلف تلعق ووي
نالووة نرجووةل حبووررنني ب ووت نصووحي جلال وقي جنةبقووي كوورنك عوول وور حلصوولل قةق وة
عةى يلمةا نصحي جنةبقي سةئل ما حل ول مت يقو أءوة ن ةويلأ توة نة اوي إىل رور
حبقةلمةا تكرر تلصقتاةأ
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الفقرة  :1١الحتجا اإلداري لل هاجرين وااليب اللجوء
ينبغي للدولة الطريت أن تقون مبا يلي:
ض ان الستناد إىل اعتبارات املعقولية والضرورة والتناسد يف تربيدر الحتجدا
(أ)
اإلداري بسب ادجرة يف ضوء ظرويت ك حالة علدد حددة ،وعددن اللجدوء إليدك إل ك دالذ أتدري
ورعىر مدة ممكنة؛
(ب) إج دراء مزيددد مددن ع ليددات التقيدديم لالحتياجددات احملددددة لل هدداجرين الددذين
يعيشون يف ظ أوضاحل هشة ،ول سي ا ارافال غري املى وبا؛
( ) ض ان حىول ك اف غري مى وب علد املساعدة القانونيدة ادا ا أانداء
املدة ال تستغرعها اإلجراءات اإلدارية؛
( ) ض ان إيالء العتبار الواج ملبددأ مىداا الطفد الفضدلد يف يدع القدرارات
املتعلقة ابرافال غري املى وبا؛
(رو)

تض ا تشريعاهتا حك ا ينص علد أج حمدد لالحتجا والتدابري البديلة لك؛

( ) ض د ان تض دوحل حددالت الحتجددا اإلداري رغ دراض تتعلددق ابدجددرة للتقيدديم
الدوري واملراجعة القضائية علد يد هيئة عضائية مستقلة ،وفق ا ملقتضيات املادة  ٩من العهد.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

(أ) ( ) ه جيلل مت ضل صالحةا جللرريي نا أ ةت عةوى ل وةم حت وةل حباوةجريل
حت ووةل طةن و نة وول إه مت حووةل صوويلر أموٌور ابحت ووةل يتض و ل تقةووقال ضووحة ألس و ةب صوويل ر أموور
هحت ووةلأ يتطووةبق روور نتقةقوول م و مووة ر مت نصووقغي حبقيلنووي نةتلجقووه أل ر نصووة ر ب ووت وور ف
وور حبلووتنل أ موور هحت ووةل مت غضوول سو قي أايم
هسووتن ةل )(2013/33/EUأ يارجو جمةووس طقوول
موول صوويل ررةأ تتووةد حبلووةعيل ننةلللقووي جمووةد مت مرحةووي حبرجقوويأ جيووري ةووس بقوويل ذنووك مرجقووةا
إضة قي كل شاريلأ نكل ه جيلل حت ةل أي طةن جلل حبيل تاييل عةى تلقي أشارأ
موول جلووةئا أيضووة حت ووةل حباووةجر غووري نا ووةمي ن و ص نووري يت ووة ل حبوويل وويل
دةمته مت لت ةر إعة توه شوريطي أ تكول نقول .كاويأ توا م رور هحت وةل نةول ئف حبتقةنوي
ر نري جيليل مة جة مت نتلجقه أل ر حبتقةق اب عوة
اب عة نصة ر لج دةلل
) (2008/115/ECياص عةى أ يتلىل ك ري مل في ر ( نتافقري) مرجقي حةها هحت ةل
ص دقويل
بقيل ثالثي أشارأ جيري جمةس طقل
ر مرجقي أ رت مت حةل كوة راوةش شو ٌ
هحت ةل بقيل مر ر ستي أشار اُترت مرجقةا أ رت إذ ميل ا هحت ةلأ
ديل أصيلرا نلوةطةا سو تق قي هسوتن ةل طوةنل نة ول حباوةجريل غوري نا وةمقني
وويل حب ةرسووةا حب ووة ج نتلجقاقووي حبتقةنووي ابحت ووةل طووةنل نة وول حباووةجريل غووري نا ووةمقني
( ل ر حبر ق أل ل مل نر نل ر مت إطةر حبتةبقي)؛
ن ووة حب ووة لص ووت عةق ووه هس و تق قي ن ووا تن وويلم ذكرر ووة ه اجت ووا ألش و ة
(ب)
نضقفة مت أي مرحةي مل مرحل جر ا ل مت ذنك يقو ننصورأ جيوري إيول حباوةجريل
نل يليل حيليثة مت مركا نالستن ةل أل نض ة إجور موة يا غوي ب وت حلوةها (مثول صويل ر
مل ني حبصةحي نط قي تنققم ميلت ضر ر هحت ةل عايل هدتضة )أ ه جيلل كنةعويل عةموي
أ تت ة ل ميل دةمي مت رر حبركا س قي أايم؛
4
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( ) ه تصيلر أ مر هحت وةل مت حوق ننصورأ إذ رتقو
دةصر أم ه اع َّيل ن ص حبق دةصر؛
( ) يرعى ابنفقل م يلأ مصةحل نطفل نفضةى؛

ق وة إذ كوة ن و ص

(رو) لصت نت ريقةا عةى آجةل لماقي ُميل نالحت ةل عةى نتيل بري ن يليةي نهأ
مت حةنووي نة وول إىل بوويل ئل هحت ووةل ه جيوولل أ تت ووة ل موويلاة ألجوول ألدصووى نالحت ووةل
يل مت تلقي أشارأ
يل ميل حت ةل ألش ة
حبيل أدصةرة  ١٢شار إضة قةأ

مت لت ةر إعة ام مت  6أشار؛ نكااة تكول دةبةوي نةت يليويل

تقييم اللجنة
يابءل (أ) ( ) تنيلر نة اي نةيل ني نطرف عت
نة ل إىل حت ةل طةنل نة ل إنغة إنامقته
دةلللقووي مت هحت ووةل إجوور مرجقووي دضووةئقي نةا
مقةلمةا عل تافقر نا ةم ننةللين جليلييل مت حب

وة ت وريقةا سقةسوةا مانحوي تنضوي نغوة
تاص مت يةي أملر عةى هستاة إىل أسوس
وور مت م وور عقي هحت ووةلأ تووة نة اووي إىل
ةرسي نق ةقيأ

ق نة اي عة ة خبفض حبيل ننصلت حبل لد هبة هحت ةل طةنل نة ل إىل تلقي
أشار نكااة تطة تنيلق إيضةحةا ب ت مة يةي (أ) مة إذ كةلوت نت وريقةا نلقةسوةا ذ ا
نصوةي توواص صوورحي عةوى أ حت ووةل طةنو نة وول يقويل توويلبري ياة ووت إنقوه ك ووالذ أ ووري ألدصوور
و .كاووي عةووى جوولب تربيوور نووة هعت ووةرا حبقنلنقووي نضوور ر نتاةسو مت ضوول ن وور ف
ننةئ وي؛ (ب) موة إذ كةلوت راووةش طو نوااي تنةوقص آجووةل إجور حبرجقوي ننضوةئقي أل نقووي
أل مر هحت ةل يل مت س قي أايم ع ل ت يلأ مل اتريخ عت ة ننررأ
يابءل (ب) ( ) ( ) تنيلر نة اي حبقةلمةا حبنيلمي ب ت مقةمةي حباةجريل نريل يقق ول
مت ل أ ضةا ر وي ول وقام ننصور نكااوة توة إىل مقةلموةا عول تنقق وةا هحتقةجوةا
ويل و ه حباووةجريل ه سووق ة ألطفوةل غووري حبصووحلبني بقووة حبويل ننصوولت حبلو لد هبووة
نادةمي مت مركا هستن ةل أل بقيل مر ر س قي أايمأ
ترحو نة اوي ابحبقةلمووةا نوا تفقوويل ر ننصور ه تصويلر مت حناووم أ مور هحت ووةل
رعة م يلأ مصةحل نطفل نفضوةىأ توة نة اوي إىل مايويل مول حبقةلموةا عول نتويل بري ويل
نا تت ر نض ة همتثةل ر حب يلأأ
يجدديمل (روو) ووق نة اووي عة ووة ر ننووةلل حبووانف جيقووا حت ووةل حباووةجر غووري نا ووةمي نغوورذ
إعة تووه حبوويل تصوول إىل  ١2شووار ( 6أشووار مت ن يل يووي دةبةووي نةت يليوويل نف و  ١٢شووار إضووة قي)أ
نكااة تة إىل مقةلمةا عل نتيل بري حبت ر نض ة عيلم بنوة ن و ص ُمت وا بقويل لنضوة
نلتي أشار أل ىل إه مت حةل تقررا إعة ته مت غضل ستي أشار رغم برل نيل ني جال
حثقثي مت س قل ذنكأ
أتسووف نة اووي نقوويلم توول ر مقةلمووةا ُموويل عوول بوويل ئل هحت ووةل حباصوول عةقاووة مت
نت وريقةا نلقةسووةا نلطاقوويأ تكوورر نة اووي تلصووقتاة تطة و تنوويلق روور حبقةلمووةا ووة مت
ذنك بقة مة إذ كة ياا ر مت بيل ئل هحت ةل د ل ختةذ درر هحت وةل بقوة نتويل بري حبت ور
نض ة تافقر رر ن يل ئل قةقة مت حب ةرسي نق ةقيأ
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اإلجد دراء املوص ددد ب ددك :يا غووي تلجق ووه رسووةني إىل نيل نووي نطوورف بالغا ووة بلدووف إجوور حبتةبق وويأ
يا غي إ ر حبقةلمةا حبطةلبي مت نتنرير نيل ري حبن ل نةيل ني نطرفأ
التقرير الدوري املقب  1١ :ت ريل أل لوأكتلبر ٢4٢4أ

الدورة  1١( 113آذار/مارر  1 -نيسان/أبري )1112
ك ل اي
 1١آذ رومةرس ٢4١1

حبالح ةا تةمقي

CCPR/C/KHM/CO/2

نفنر ا حبتقةني ابحبتةبقي

٢١ ١1 ١١

نر نل ر مت إطةر حبتةبقي

CCPR/C/KHM/CO/2/Add.1

 ١١كةلل نثةينوياةير ٢4١2

تنققم نة اي

يةام تنيلق مقةلمةا إضة قي عل نفنر ا ١١يجيمل ١1يجيمل
٢١يجيمليجيمليجيمليابءل

حبا ةا غري حلكلمقي

بقووة م و ش منوويلم موول نة اووي نك ل يووي نةق وول موول أجوول حنوولق
لل و ووة جلا و ووي نتق و ووة نك و وول اي نربط و ووي نك ل ي و ووي حلن و وولق
لل و ووة نتا ق و ووي رد و ووي نق و وول حبقاق و ووي ان و وولق نل و ووكل مت ٢1
شو ة و ربير ٢4١6؛ حبركووا نك وول ي حلنوولق للووة مركووا حلنوولق
حبيللقي نلقةسقي ٢4١6

الفقرة  :11اإلفالت من العقاب علد النتهاكات ايسي ة حلقوق اإلنسان
تشري اللجنة إىل أن الدولة الطريت ملزمة ابلت قيدق يف يدع حدالت انتهداك حقدوق
اإلنسان السابقة (انظر  ،CCPR/C/79/Add.108الفقدرة  ،)11ول سدي ا انتهاكدات املدادة ١
من العهد ،وحماك ة ايناة ،ومعاعبتهم عند العتضاء ،وتقدمي تعويضات رسر الض ا .
ملخص ر ّد الدولة الطريت

ج وور ننووةلل ننتوول نق وويل ووت أي وورف موول ن وور ف ووة مت ذنووك إذ رتك ووه أ وور
جلوق ن وورطي نويلرش حووىت نول كووة ذنووك مت إطوةر أ ماووةمامأ تقو ف نيل نووي نطوورف ر
أ وور ن وورطي نوويلرش دوويل يتل و ل مت دوولا حوول ث تلووفر عوول حووةها ووة أثاووة ضووطالعام
بو قض حباووةم حبالطووي هبوومأ تلوولق نيل نووي نطوورف أمثةووي عةووى إجوور ا ختووررة أ وور موول ن وورطي
نيلرش ةعة عل نافس ه تقيل مل د قل أع ةل ننتل نق يل ابحبقىن حبنصل مت ننةلل أ

املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

نة اي نك ل يي نةق ل مل أجل حنولق للوة جلاوي نتقوة نك ول اي نربطوي نك ل يوي
حلنلق للة نتا قي ردي نق ل حبقاقي انلق نلكل
مل جرل تنويلم ياوركر مت نتحنقنوةا نوا جورا ب وت حوةها وة نصوحفقنيأ مل يا وت
مت حل  ١٢حةني مل رر حلةها ماور عوةم  ١٩٩0مل ت اور ب وتهنة أي ملوت يل اأ راوةش
أمثةيٌ عةى تنةعس نيل ني نطرف عل ختةذ إجر ا .ة ييلل عةى أ إ الا جلاة مل نقنوةب
أمر .كل إذ كةلت نيليام عالدةا ثقني م حلكلمي أ مصةحل ُتةرييأ
ٌ
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فووي آذ رومووةرس  ٢4١1أيوويلا إحوويلت ووةكم حكو صوم إ لووي صوويلر سووةبنة حك ووت عةووى
سووتي رجووةل ابنل و ل حبوويل  ١1عةم وة بتا ووي دتوول سوول ت ووة روول صووحفي كووة جيووري نقنووة مت
أل ووطي نصووقيل غووري حب وور ا مت حباطنووي توولمت عةووى إثوور هعتوويل عةقووه موول جم لعووي تضووم حوول ١4
أش ة مل صقة ي ألمسةش ةقني مت عةم ٢4١0أ ديل ول سلوي أشو ة مول أصول ألشو ة
نلتي حبيل لني طةنة مل تقتنةام ن رطي م أ أسر نلقيل ت ة أبةغتاة كة جل رمأ
تقييم اللجنة
يجيمل :ق نة اي عة ة ابحبقةلمةا حبنيلمي نكااة أتسف نقيلم تنيلق مقةلمةا ُمويل عول
إجر نقنةا سريقي ملتنةي لاياي شةمةي مت يق حوةها لتاوةش حنولق للوة نلوةبني
ُمةك ووي جلاووة مقووةد تام جوورب ضوورر نضووحةاي جوورب كووةمالأ تووة نة اووي إىل تةووك حبقةلمووةا
مقةلمةا عل حةني سل ت ة نا أا يل قاوة سوتي أشو ة مت آذ روموةرس  ٢4١1وة مت
ذنووك مقةلمووةا ع ووة إذ كووة أ نئووك ألش و ة دوويل عتنةوول أ حت ووا قةقووةأ تكوورر نة اووي
تلصقةاةأ
الفقرة  :13حظر التعذي وسوء املعاملة
ينبغي أن تنشئ الدولة الطريت آلية مستقلة لتقدمي الشكاوى خُتدول صدالحية الت قيدق
يف كد مددا يخبلنددم عنددك مددن ادعدداءات وأبددكاوى تتعلددق وع ددال التعددذي وسددوء املعاملددة .وينبغددي
أيضا أن تكف حماك ة مرتكيب هذه ايرائم املزعوما وحىول الض ا علد تعويضات كافيدة.
وينبغي أن تتخذ الدولة الطريت ما يلزن من تطوات لضد ان عددن عبدول الع افدات الد يخددىل
هب ددا و ددد وا ددسة التع ددذي أو س ددوء املعامل ددة ،يف ي ددع القض ددا املعروض ددة عل ددد احمل دداكم ،وفقد د ا
لتشد دريعاهتا الداتلي ددة ولل ددادة  12م ددن العه ددد .وابإلض ددافة إىل ذل ددك ،ينبغ ددي للدول ددة الط ددريت
اإلس د دراحل يف إنشد دداء أو تعيد ددا آليد ددة وانيد ددة ملند ددع التعد ددذي  ،علد ددد الن د ددو املنىد ددوص عليد ددك يف
الربوتوكول التتياري لتفاعية مناهضة التعذي وغريه من ضدروب املعاملدة أو العقوبدة القاسدية
أو الالإنسانية أو املهينة.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

ولل إجو وور نتحنقنو ووةا سو ووت ةبي جل ق و و
يت ت و و ل و ووةم و ووةكم ابهسو ووتنالنقي رو وول خمو و ٌ
ن كة ت حبنيلميأ ه تكتلي هع ةا نا يايلىل ة هبة ت طت نتقري أ سول حبقةمةوي
أي دق ي ث لتقيأ

نك وواام
مت بق ووض حل ووةها ي وويلعي حب ووت ه ووقام هعو و ف ووت ط ووت نتق ووري
يفتنوور إىل أل نووي نووا تث ووت عووة امأ مت روور حلووةها ووة ل ك ووي نتلصوول إىل أ نووي
نةتحنووق موول روور ه عووة أ إذ تلصووةت إىل أل نووي ه يالووت يلم هع و فأ مت حةنووي ن ووك
كووم ك ووي نصووةحل حبووتامأ تلوولق نيل ن ووي نطوورف أمثةووي عةووى دضووةاي رأا قاووة ك ووي أ
مل نني مت ن رطي تق َّ يل رتكةب أع ةل عافأ
اكل نضحةاي نتقري نري ديلمل شكة ت إىل ك ي أ يطةن ل بتقليض أيضة عل
طريق إدةمي علت ميللقي نةحصلل عةى نتقليضأ
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مت عةم  ٢44٩أل تا نيل ني نطرف نة ايص نلطاقي حبا نتقري حبرد ي يق مركوا
هحت و ووةل حب سلو ووةا صو ووالحقي تفتق و وواة ابلت و ووةمأ اب ضو ووة ي إىل ذنو ووك و وولل دةضو ووي
نتحنقق مت ةكم هبتيل ئقي حبيلعي نقةم نيلت ُمك وي هسوتئاةف ئور نتحنقوق مت ُمك وي
مقةياتاوةأ
هستئاةف صالحقيص شرف عةى أمةكل هحت وةل نوا يواعم أهنوة زوةرس نتقوري
مكوة نة اوي نك ل يوي حلنوولق للوة أيضوة شورف عةووى يقو مركوا هحت وةل حب سلووةا
صالحقي مقةياتاةأ
املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

نة اي نك ل يي نةق ل مل أجل حنولق للوة جلاوي نتقوة نك ول اي نربطوي نك ل يوي
حلنلق للة نتا قي ردي نق ل حبقاقي انلق نلكل
أي إجوور ت وريقي يتووقف نةل و اة ت وايل نووت ةم موول نتقوورذ
ه يلجوويل حووىت
ألع ووةل نتق ووري أ س وول حبقةمة ووي مت نل و ل أ مرك ووا هحت ووةل ن وويلت ن وورطيأ ي وويل أ
إجر نت ةم نلحقيل حبق لل به رل إبوال مويلير نلو ل ابهلتاوةش حباعولمأ ه تلجويل أيضوة أطور
ت وريققي نتقووليض ضووحةاي نتقووري سوول حبقةمةووي مل جوورل أي تنوويلم ب ووت إل ووة آنقووي دةئقووي
طاقي ملتنةيأ عال عةى ذنك يااعم أ هع ةا نا يايلىل هبة ت طوت نتقوري سول
حبقةمة ووي ه ت ووال تل ووت يلم مت ووةكم أل ننض ووة ه يص وويلدل غةن ووة ع ووة س ووت يل م ر ووةتني
نلسقةتني مت حلصلل عةى هع ةاأ
تقييم اللجنة
يجيمل :ق نة اي عة ة ابحبقةلمةا نا ديلمتاة نيل ني نطرف نكااة أتسوف ألهنوة مل تت ور
أي توويل بري ماوور عت ووة مالح ةاووة تةمقووي نضو ة عوويلم د وولل هع ووةا نووا يوويلىل هبووة ووت
طت نتقري مت يق ننضةاي حبقر ضي عةى وةكم ضو ة ُمةك وي كول مول ياواعم ألوه موةرس
نتقووري تنوويلق نتقووليض نكووةمت نةضووحةايأ ووق نة اووي عة ووة ابحبقةلمووةا نووا دوويلمتاة نيل نووي
نط وورف ق ووة يتقة ووق بت تو و ل ووةم ووةكم ابهس ووتنالنقي ص ووالحقي إج وور نتحنقن ووةا س ووت ةبي
نكااوة ت وري إىل أ روةتني نضو ةلتني كةلتوة سوةريتني ابنفقول نويلت
نة كة ت حبتقةني ابنتقوري
عت ة حبالح ةا تةمقيأ تقرب نة اي عل أسفاة أل نيل ني نطرف مل تنويلم مقةلموةا عول
نتوويل بري جليليوويل حبت وور نض و ة متثووةل نة اووي نلطاقووي حبا و نتقووري ابنكةموول نتلصووقي نة اووي
ألحكةم نرب تلكلل ه تقةري هتفةدقي ماةرضي نتقري أ تكرر نة اي تلصقتاةأ
الفقرة  :11حرية التعبري وتكوين اي عيات
ينبغي للدولة الطريت أن تضد ن لكد أبدخص القددرة علدد أن حبدارر حبريدة حقدك يف
حرية التعبري وتكوين اي عيات ،وفق ا رحكان املادتا  1٩و 11من العهدد ولتعليدق اللجندة
الع ددان رع ددم  )1111(32بش ددسن حري ددة الد درأي والتعب ددري .وينبغ ددي للدول ددة الط ددريت أن تع د د ،
يف سياق عيامها بذلك ،علد ما يلي:
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اُتاذ إجراءات فورية للت قيدق يف الشدكاوى املتعلقدة وع دال القتد وتدوفري
(أ)
محاية فعلية للى فيا واملدافعا عن حقوق اإلنسان وغريهم من الفاعلا يف اجملت ع املدد
الذين يتعرضون للتخويف والعتداءات بسب نشااهم املهين؛
(ب) الكددف عددن حماك ددة الى د فيا واملدددافعا عددن حقددوق اإلنسددان وغددريهم مددن
الفاعلا يف اجملت ع املد كوسيلة لردعهم أو انيهم عن التعبري عن آرائهم حبرية؛
( ) النظر يف إلغاء جترمي التشهري ومواءمدة أي أحكدان أتدرى ذات صدلة يف القدانون
اينائي مع املادة  1٩من العهد؛
( ) اسددتعراض التش دريعات املع ددول هبددا حالي د ا والتش دريعات املطروحددة للنقددا ،
مب ددا يف ذل ددك مش دداريع الق ددوانا املتعلق ددة ابيد درائم اإللك وني ددة واي عي ددات واملنظ ددات غ ددري
احلكوميددة ،جتنب دا لسددتخدان عبددارات غامضددة وعيددود واسددعة النطدداق ،ح د تض د ن المتثددال
للشروط الىارمة املنىوص عليها يف املادتا  )3(1٩و 11من العهد ،يف أي تقييد يفرض
علد ممارسة حرية التعبري وتكوين اي عيات.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

يت وولىل ضو و ة ن وورطي ننض ووةئقي إج وور نتحنقن ووةا مت يقو و جل وورئم جلاةئق وويأ
(أ)
إذ مة تقرذ ش ص مة نةنتل ت ةشر ن رطي راياوة عةوى نفولر حوىت إ مل تكول راوةش أي
شووكلتأ ق ووة يتقةووق ابنت ليووف جيوورم ننووةلل جلاووةئي نتايليوويل نتايليوويل حبصووحلب ابهبتووال
نتايلييل ابننتل نتايليويل ابننتول حبصوحلب ابهبتوالأ جيورم رور ننوةلل أيضوة رتكوةب أع وةل
عاووف متق وويل أع ووةل عا ووف أدوول ح وويل إحلووةق ض وورر جل و ةين غ ووري منصوول أ مك ووة أي
شو ص يتقورذ ور ألع وةل أ ينويلم شوكلت يطةو قاوة حل ةيوي ي ورا ضوةب ٌ مت ن وورطي
ننضووةئقي عةووى نفوولر مت إجوور نتحورايا أ يرسوول شووكلت إىل حبوويلعي نقووةم نووري ينوورر ط ققووي
جر نري يا غي ختةذ ؛
(ب) ه يقيل نتق ري عل نرأي جراي نةام إذ اع ِرورب عول نورأي هبويلف رتكوةب ع ول
ُم وولرأ أمووة إ لووي نصووحفقني حبوويل قني عوول حنوولق للووة ل ووطة ت و حبوويلين ةووم يكوول
يانصوويل هبووة ختووليفام أ تث ووق أ اووم بوول رووم أا ياوول ألهنووم سووت يلمل ماوواام هرتكووةب جوورئم
(سةدت نيل ني نطرف أمثةي عةى ذنك)؛

( )
مل نقايل؛

مل جورف حلكووم حبتقةوق ابنت وواري مول ننووةلل جلاوةئي أللووه يتطوةبق مو حبووة ١٩

( ) يل ووتقرذ ة ووس نيلس ووتلري يقو و نت و وريقةا ن ووا د وويل تك وول متقةرض ووي مو و
نيلسوتلر باووة عةووى نطةو أ إذ مووة رأت ةووس أ حك وة مووة يتقووةرذ مو نيلسووتلر و روور
حلكم ه يص ف د ر أ
تقكووف لر نيل ةقووي حةنقووة عةووى سووتقرذ تانووقف م وور ا ننووةلل حبتقةووق ابجلوورئم
نك لقي ابنتقة م مكت نتحنقنةا ه وة ي ألمريكوي حوىت يكول رور ننوةلل أكثور
تل نووة مو حبووة  ١٩موول نقاوويلأ ه ي و ل ملضوولا ننووةلل حبتقةووق ابجل ققووةا حبا ووةا غووري
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حلكلمق ووي نغ وورذ ما ووه ضو و ل أريل ووه وورذ دق وول عة ووى إل ووة جل قق ووةا حبا ووةا غ ووري
حلكلمقي عةى أل طتاةأ
املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

نة اي نك ل يي نةق ل مل أجل حنولق للوة جلاوي نتقوة نك ول اي نربطوي نك ل يوي
حلنلق للة نتا قي ردي نق ل حبقاقي انلق نلكل
مل يت ور أي إجور نةتحنقووق مت ن وكة ت حبتقةنووي رع وةل ننتوول حب وةر إنقاووةأ
(أ)
وحفقني ثاوني أوة كولا سولكل
قةى س قل حبثةل مل يفتف أي نقق مت حةنوي حيليثوي نقاويل نص ا
رقاووف ق ووي تقرضووة نةتايليوويل هعتوويل عةووى أيوويلي أ وور ألموول أثاووة تغطقتا ووة حركووي حت ووة
ل ا ووة ل ووطة مت جم ووةل ن وويل ةا ع وول حن وولق ألرذ مت ماطن ووي ب ووليا ك ووةشأ مت ع ووةم ٢4١1
س و ةت لاي مت عوويل هعتوويل ا أع ووةل نت ليووف نووا لفووراة نلكووةها حباحووةل نةحكلمووي
نا مل تت ر أي إجر نةتحنقق مت تةك حلل ث؛
(ب) مت نفو موول زللويلنقووه إىل آبوأغلووطس  ٢4١1تقوورذ  ٢١ش صوة نالحت ووةل
لووي بلو لتنووة حلكلموويأ عت ووةر موول كووةلل نثةينوياووةير  ٢4١6كووة راووةش  ٢0ش صووة
أ
دقيل هحت ةل بل .ةرسي حنام مت حريي نتق ري؛
( ) أانغقت عنلبي نل ل مت دضةاي نت واري نكاوه ه يوال جمرموةأ ي ويل أ حلكلموي
ه تقتام إنغة ُترق نت اري ك ة ي ار مل تاييل عيل عة ت نت واري نوا ر قوت ماور تنويلق نتلصوقي
مت عةم ٢4١1؛
اس و َّول نن ووةلل جليلي وويل حبتقة ووق ابجل قق ووةا حبا ووةا غ ووري حلكلمق ووي م وول
()
إجر أي ع ةقةا ستقرذ أ م ة را أ رتأ يتض ل ننةلل دل عيل غةمضي تنيليريي تنقويل
حلق مت تكليل جل ققةا مل غري نل ضف مة تالي حلكلمي قةه نتط قق رر ننةلل أ
يثووري م وور ا ننووةلل حبتقةووق ابجلوورئم نك لقووي هتصووةها نلووةكقي نالسووةكقي شوولغل
ب ت نتيل ل مت حريي نتق ريأ مل تصيلر أي مقةلمةا عل نصقغي أل ري حب ر ا ننةلل أ

حبركا نك ل ي حلنلق للة مركا حلنلق حبيللقي نلقةسقي
مل تاوتَّ وور إج وور ا كة ق ووي تضو و ل نتحنق ووق ك ووة يا غ ووي مت ن ووكة ت حبتقةن ووي
(أ)
رع ةل ننتول وة مت ذنوك تقورذ  ١1صوحفقة نةنتول ماور عوةم  ١٩٩0عةوى نورغم مول تلصوقي
نة اوويأ دوويل دقووت مضووةينةا أع ووةل عاووف جيليوويل سووتايل ت صووحفقني أش ةصووة آ وريل
أ ضو جلاوة نة لوة نيأ دويلمت
ةعةني مت ت حبيلين مار آذ روموةرس  ٢4١1مول
أمثةي عةى ذنك؛
(ب) ه تال حلكلمي تة وت إىل ُمةك وي نفوةعةني مت ت و حبويلين نتحنقوق مقاوم
مثة ووة قة ووت مو و  ١١دش ووطة اح ِك ووم عة ووقام مت ع ووةم  ٢4١1ابنلو و ل نل ووال ا طلية ووي بلو و
م ةركتام مت إحيلت حبلري ا؛
ُترااة؛
10
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( ) يتلووم ننووةلل حبتقةووق ابجل ققووةا حبا ووةا غووري حلكلمقووي ابنغ وولذ دوويل
وص نوويلت عت ووة عةووى شوور مثووري نةنةووق تتقةووق ابنتامووةا تنوويلق نتنووةرير عةووى ملج ووةا
لو َّ
ضفةضي غةمضي نر ض تل قل جل ققةا أ حبا ةا إنغة تل قةاةأ
مل شت م ر ا ننةلل حبتقةق ابجلورئم نك لقوي أ يانقِرويل حريوي نتق وري ب ويل أ دويل
ر ضت حلكلمي إصيل ر لل ي رمسقي حب ر ا ننةلل نكل لل ي ملربي ماوه تضو ات ع وةرا
ضفةضي غةمضيأ
تقييم اللجنة
يج دديمل (أ) (ب) ووق نة ا ووي عة ووة ابحبقةلم ووةا حبتقةن ووي ابنتحنقن ووةا ن ووا أجرر ووة ضو و ة
ن وورطي ننضووةئقي ب ووت يقو جلوورئم جلاةئقووي لجو دووةلل جوور ا جلاةئقوويأ نكااووة أتسووف
ألهنة عةى مة ي يل مل تت ر أي تيل بري مار عت ة حبالح ةا تةمقوي ترموي إىل نتحنقوق مت
ن ووكة ت حبتقةنووي رع ووةل ننتوول توول ري ةيووي قةقووي نةصووحفقني حبوويل قني عوول حنوولق للووة
غووريرم نفووةعةني مت ت و حبوويلينأ تطة و نة اووي إىل نيل نووي نطوورف نتقةقووق عةووى ه عووة ا
نووا تفقوويل ر صووحفقني أش ةصووة آ وريل ووةعةني مت ت و حبوويلين تقرضوول حبضووةينةا أع ووةل
وحفقني ثاووني أوة كولا سولكل رقاوف وق يوواعم أ
عاوف ماور عوةم  ٢4١1ول مت ذنوك ص ا
أ وور ألموول روويل أة عتوويل عةقا ووة أثاووة تغطقتا ووة حركووي حت ووة ل َّ اووة دشووطل مت جمووةل
نيل ةا عل حنلق ألرذ مت ماطني بليا كةشأ تكرر نة اي تلصقتاةأ
ت ووري نة اووي إىل سووت رر ر عووة ا عوول ُمةك ووي حت ووةل نصووحفقني حبوويل قني
عل حنلق للة غريرم مل ألشو ة نفوةعةني مت ت و حبويلين بلو لتنوة رم حلكلموي
حب ةركي مت هحت ةجةاأ تقرب نة اي عل أسفاة أل نيل ني نطرف مل تنيلم مقةلمةا ع وة
َّخترتووه موول توويل بري بقوويل عت ووة مالح ةاووة تةمقووي نضو ة عوويلم تقوورذ نصووحفقني حبوويل قني
عل حنلق للة غريرم مل ألش ة نفةعةني مت ت حبيلين نة حةك ي كلسقةي نر عام
أ ثاقام عل نتق ري عل آرئام ارييأ تكرر نة اي تلصقتاةأ
يجدديمل ( ) تالحووا نة اووي أ نيل نووي نطوورف مل وورف حلكووم حبتقةووق ابنت وواري موول ننووةلل
جلاةئي عةقه تكرر تلصقتاةأ
يابءل ( ) تن وويلر نة ا ووي حبقةلم ووةا ن ووا تفق وويل ر لر نيل ةق ووي تقك ووف حةنق ووة عة ووى تان ووقف
م ر ا ننةلل حبتقةق ابجلرئم نك لقي ابنتقة م مكت نتحنقنةا ه وة ي ألمريكوي
نكي يكل رر ننةلل متل نة أكثر مو حبوة  ١٩مول نقاويلأ تطةو نة اوي تنويلق مقةلموةا
مل وتك ةي عوول روور نق ةقووي ضووال عوول مقةلمووةا عوول حباةد ووةا جلةريووي وأ عت ووة م وور ا
نن ووةلل حبتقة ووق ابجل قق ووةا حبا ووةا غ ووري حلكلمق ووي ووة مت ذن ووك نت وويل بري حبت وور نضو و ة
همتثةل نة ة تني  ٢٢ )1(١٩مل نقايلأ
اإلجد دراء املوص ددد ب ددك :يا غووي تلجق ووه رسووةني إىل نيل نووي نطوورف بالغا ووة بلدووف إجوور حبتةبق وويأ
يا غي إ ر حبقةلمةا حبطةلبي مت نتنرير نيل ري حبن ل نةيل ني نطرفأ
التقرير الدوري املقب  ٢ :لقلة وأبريل ٢4١٩أ
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الدورة  1٩( 112حزيران/يونيك  12 -متو /يوليك )1112
كايل
 ٢4زللويلنقه ٢4١1

حبالح ةا تةمقي

CCPR/C/CAN/CO/6

نفنر ا حبتقةني ابحبتةبقي

١6 ١٢ ٩

نر نل ر مت إطةر حبتةبقي

 ١6أيةللوس ت رب  ( )2(٢4١6حبر ق أل ل)

تنققم نة اي

يةام تنيلق مقةلمةا إضة قي ب ت نفنر ا ٩يابءل
يابءليجيمليابءل ١٢يجيمل ١6يابءليجيمل

حبا ةا غري حلكلمقي

ما ووي نقفو وول نيل نقو ووي  ٢حاير ويللقو ووه ٢4١2؛ نتحو ووةنف
ناللي نةق ل نيل زللويلنقه ٢4١2

()٩

الفقرة  :٩املفقودات والقتيالت من نساء وفتيات الشعوب ارصلية
ينبغ ددي للدول ددة الط ددريت أن ت ددويل ارولوي ددة مل ددا يل ددي( :أ) معاي ددة مس ددسلة املفق ددودات
والقتدديالت مددن نسدداء وفتيددات الشددعوب ارصددلية عددن اريددق إجددراء وقيددق واددين ،علددد ددو
ما دعد إليك اللجنة املعنية ابلقضاء علد الت ييدز ضدد املدرأة ،وذلدك ابلتشداور مدع منظ دات
نساء الشعوب ارصدلية وأسدر الضد ا ؛ (ب) اسدتعراض تشدريعاهتا علدد املسدتوى الودادي
وعلدد مسددتوى املقااعدات وارعدداليم ،وتنسديق التدددابري الد تعت دددها الشدراة للتىدددي دددذه
املشكلة يف يع أ اء البلد ،هبديت منع وعوحل حوادث القت والتتفاء هذه؛ (ج) الت قيق
يف هددذه احلددوادث وحماك ددة ايندداة ومعدداعبتهم وجددرب ضددرر الض د ا ؛ و(د) معايددة ارسددباب
ايذرية مل ارسة العنف ضد نساء وفتيات الشعوب ارصلية.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

أطة ووق ك وول م وول لي وور شو و ن ووقلب ألص ووةقي حبا ووةطق ن و و ةنقي لي وور نق وويلل
(أ)
ناةئو نقووةم مت كاوويل ع ةقووي طاقووي زاقيليووي نةتحنقووق ب ووت حبفنوول ا ننتووقالا موول للووة تقووةا
ن قلب ألصةقيأ تضو ات نق ةقوي (٢4١1و )١6نت وةس تلصوقةا مول ناةجقوةا ألسور ما وةا
ن قلب ألصةقي جل الر نقةم ب ت أ ضل نل ل حب كاي نةتصيلي ر نالا مل نقاف ماقه؛

مت عووةم  ٢4١6عقَّاووت حلكلمووي سلووي مفلضووني ننقووة جلاووي نتحنقووق نلطاقووي نووا
ست ةشوور ع ةاووة موول أيةللوس و ت رب  ٢4١6إىل هنةيووي عووةم  ٢4١2قالقووي دوويلررة  1132مةقوول
هر كايلي؛
(ب) مت نةنة يل أل نني حبقنل يل مت  ٢4١6 ٢4١1مت إطةر جت وةا حبةئويل
حبلتيلير نلطاقي ب ت حبفنل ا ننتوقالا مول للوة تقوةا ن وقلب ألصوةقي حويل أصوحةب
حبصةحي ةها ذ ا أل نليي تفنل عةى إجر ا متقيل أ
__________

()2
()٩
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مت عةم  ٢4١6أاادر إطةر نقيل ني حبتقةق ابنتصيلي حب ةرسي نقاوف ضويل للوة تقوةا
ن ووقلب ألصووةقي نووري جوويل نةا ووةم ننضووةئي م ووة ج أ نوولايا لووني سو ل ماو روور ناوولا
مل نقاف نتصيلي نهأ
تتقووة
ن قلب ألصةقي؛

نلكووةها حبقاقووي لفووةذ ننووةلل رشووكةل شووىت نةتصوويلي نةقاووف ضوويل للووة تقووةا

( ) لصت حبقالقي ه ة يي نقةم  ٢4١6عةى ت وققيل تورمقم مالجود ر لتنةنقوي
يايويل عوويل رة عةووى  1 444ووة مت ذنووك حبالجود حب صصووي ت قووةا ألمووم أل ىلأ مت عووةم ٢4١2
صووص موول ر مةنقووي إضووة قي عةووى موويلت سووس سووال ا نوويلعم حبالجوود نووا أت ي نضووحةاي مت
ستا َّ
رر ت قةا ةقيأ
سوولف تلووتقرذ حلكلمووي سقةسووةا توويلري موول في إلفووةذ ننووةلل ه ووة يني حبرعقووي
نالعت ةرا نثنة قي جلالةلقي تق ل عةى ت يلييل ننول لني جلاةئقوي شور نكفةنوي مت حوةها
هعتيل حباا أ
ديل َّلفَّرا حكلمةا حبنةطقةا ألدةنقم نقيلييل مول هسو تق قةا نرمقوي إىل ماو نقاوف
ضيل للة ن قلب ألصةقي تنيلق نيلعم نةضحةاي أسور حبفنول ا أ ننتوقالا مول للوة ن وقلب
ألصةقي ضال عل تا قم ماةس ةا م زرا ب ت نقاف ضيل حبرأ مت عةم ٢4١1؛
( ) تض ات حبقالقي ه ة يي نقةم  ٢4١6د حوة ابسوتث ةر  230بةقول هر كاويلي
عةى ميلت سس سالا مت لني أل ضةا هجت ةعقي هدتصة يي نة قلب ألصةقيأ
مت عووةم  ٢4١6ا صصووت مقالقووي ُموويل نووربدم تنوويلق وويلمةا نطفوول ألسوور مت
أ سووة ألمووم أل ىلأ مت عووةم  ٢4١6أصوويلرا ك ووي نكايليووي حلنوولق للووة دوورر أيم وور
حلكلمووي ه ة يووي صووالد رور نووربدم دووف حب ةرسووةا نت ققايووي نووا ياطوولي عةقاووةأ وورل
حلكلمي ه ة يي حةنقة تنيلمة مت رر نصيل أ
أاال وود ريووق عةموول حبقةجلووي رتفووةا لل و ي أطفووةل ن ووقلب ألصووةقي مت م سلووةا رعةيووي
نطفلن وويأ ا وويلف حلكلم ووي إىل حل وويل م وول ع وويل ألطف ووةل حب وول عني مت م سل ووةا نرعةي ووي د وويل
عت وويلا هن ووة يرك ووا عة ووى نلدةي وويأ خت وورا ت وويل بري نتحل ووني تقة ووقم أطف ووةل ن ووقلب ألص ووةقي
ضقت ططة نتحلني ر ن قلب ألصةقي مت سلق نق ل جمةل نلكلأ
ع ووت نيل ن ووي ر ن ووقلب ألص ووةقي مقرض ووي بيلرج ووي أك وورب ط وور هُت ووةر ابن وور
ضووقت ط ووي نق وول نلطاق ووي حبكة ح ووي هُت ووةر ابن وور م وول أج وول نتلعق ووي ب ووت ر وور حبل ووتني
نتقريف هبةأ
املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

ما ي نقفل نيل نقي
بقيل نقيلييل مل حب ةكل حبتتصةي حبتقةنوي بتايويل خموةطر نتقورذ نةقاوف
( ) مل تقةجل ا
عةى للة تقةا ن قلب ألصةقيأ ه تلجيل راةش آنقي ملتنةي عة نا ر مت حلةها نا
ديل تكل قاة نقنةا ن ورطي إموة ددصوي أ متحقوا أاارجئوت جةلوةا هسوت ةا إىل ألسورأ
راووةش دصوولر مت جوور ا نووا تت قاووة حلكلمووي مت ي و ن قووةداأ عووال عةووى ذنووك تفتنوور
غةن قي ُم قةا ألمم أل ىل إىل مالجد أت ي إنقاة نالة رراب مل نقاف؛
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( ) تفقوويل حبقةلمووةا ر طووي نرمقووي إىل ض و س و تق قي ة يووي ب ووت نقاووف
جلالةين ه ت ل سلت حباةطق ةضقي نةلهيي ننضةئقي ه ة يي رور ه يكفوي نلول طوي
ع وول طاقووي حنقنقوويأ ذ إ روور هس و تق قي مل تكوول دوويل اسووات بقوويل حووىت أايرومووةيل ٢4١2أ
عال عةى ذنك ه يال نت ليل حب صص نر ة نطفول مت قوةا ددصوة عةوى ءول يوام عول
نت ققا عةى نرغم مل حلكم نصة ر عل ك ي نكايليي حلنلق للة أ
ه ت رل جال كة قي نةتصيلي حب ةرسي نقاف ضيل للة
سقةق حب ةري منةئقي نك ري مت مقلكرا نق ل نتةبقي ةأ

تقوةا ن وقلب ألصوةقي مت

نتحةنف ناللي نةق ل نيل
ه يق و إل ووة جلاووي نقووق طاقووي أ نيل نووي نطوورف مكةهنووة أ ت جوول ختووةذ
(أ)
طل ا أل رت حبلصى هبةأ
راوةش شول غل ب وت هيووي جلاوي نتحنقوق نلطاقوي تصةصووةاةأ رور نة اوي متيل عقويٌ
مت نلد ووت ن ووررل؛ مل تقن وويل س وولت جةل ووي س ووت ةا ح وويل ما وور أ ب وويلأا ع ةا ووة مت أية ووللو
س ت رب  ٢4١6مل تاوتَّ ر أي م ة ر ترمي إىل إجر ستنصة سقةسي ب وت ألسو ةب نا قوي
نكةماي ر .ةرسي نقاف؛
( ) مل ُتر نقنةا ُمةك ةا عةى ناحل نلج ب وت يقو حوةها تفوة دتول
للة مل ن قلب ألصةقي ل ر نقويلم يو بقوةدا متلوني يقولل عةقاوة عويلم جول أي بر تلكولها
ملحوويل إنامقووي تلووتايل إنقاووة ن وورطي عاوويل نتصوويلي وور حلووةهاأ عووال عةووى ذنووك نقلووت راووةش
مقةيري اثبتي أ إجر ا تض ل عويلم تقورذ أباوة ن وقلب ألصوةقي حبقاقوني هبور حلوةها مت مركوا
ن رطي نا ةم ننضةئي حبقةمةي زققايي أ عاصريي أ تاطلي عةى نتحقا جلالةين؛
()

مل زتثل نيل ني نطرف ر نتلصقيأ

تقييم اللجنة
يابءل (أ) تنيلر نة اي حبقةلمةا حبنيلمي ب ت إطوالق ع ةقوي طاقوي زاقيليوي نةتحنقوق تققوني
مفلضووني ننقووة جلاووي نتحنقووق نلطاقوويأ ووق نة اووي عة ووة بت صووقص موول ر موول حبقالقووي نة اووي
نتحنقق ابجليل ل نام نري ياتاوي مت كوةلل أل لو يلو رب ٢4١2أ بقويل أ نة اوي أتسوف
ةوول ر نيل نووي نطوورف موول مقةلمووةا ُموويل عوول هيووي جلاووي نتحنقووق تصةصووةاةأ تطةو نة اووي
تنوويلق مايوويل موول حبقةلمووةا ب ووت مووة يةووي (أ) هيووي جلاووي نتحنقووق تصةصووةاة؛ (ب) عوويل
جةلوةا هسووت ةا نوا عنوويلاة جلاوي نتحنقووق ماور إل ووةئاة؛ ( ) جور ا نووا ختوراة جلاووي
نتحنقق نالست ةبي نتلصقي نة ايأ
يابءل (ب) ووق نة اووي عة ووة ر نيل نووي نطوورف تق وول م و جلاووةا غووري حلكلمقووي صووةح ي
حبصووةحي موول أجوول نتصوويلي حب ةرسووي نقاووف ضوويل للووة ن ووقلب ألصووةقي بقنوويل جت ووةا حبةئوويل
حبلتيلير نلطاقي كرنك عل طريق إطةر نقيل نيأ تقرب نة اي عول أسوفاة أل نيل نوي نطورف
توة
مل ت ر إىل أي ستقرذ نةت ريقةا جيري تافقر أ يام إجرؤ عةوى أي ملوتلت كوة
إىل مقةلمةا ب ت رر نانطيأ تال نة اي ة ر مت ر نيل ني نطرف مل أمثةي عةى نتقة
بووني أجاووا إلفووةذ ننووةلل قئووةا أل وورت نكااووة تووة إىل مقةلمووةا عوول تالووقق توويل بري نتصوويلي
نا تقت يلرة ن رطي مت يق أءة ن ةيل حباو حوةها ننتول ه تفوة مت أ سوة للوة تقوةا
ن قلب ألصةقي ري مقةلمةا مل تنيلماةأ
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يجيمل ( ) تنيلر نة اي جلال نا ت ر ة نيل نوي نطورف مول أجول لاي عويل حبالجود لوني
ملووتلرة وويليث نلقةسووةا حب ةرسووةا حبت قووي ق ووة يتقةووق بتنوويلق نتنووةرير نض و ة لووني ع ةقووي
ي ن قةدا عل ضحةاي جورئم نقاوف حباحويلريل مول ن وقلب ألصوةقيأ إه أ نة اوي أتسوف نقويلم
تنيلق مقةلمةا عل نتيل بري يل حبت ر نتحنقق نفقةنقي مت نتحنقق مت رر جلورئم ُمةك وي
جلاة مقةد تام جورب ضورر نضوحةايأ عةقوه تكورر نة اوي طة اوة تنويلق مقةلموةا هبور ن وت أ
ت ووري نة ا ووي عة ووى ج ووه ص وول إىل أ ر ووي ش وول غل ب ووت ع وويلم ج وول أي آنق ووي مل ووتنةي
عووة نا وور مت حلووةها نووا دوويل تكوول قاووة نتحنقنووةا نووا أجراووة ن وورطي ددصووي؛ أتجقوول
عنوويل جةلووةا هسووت ةا مت كثووري موول ألحقووة دوولا م ووةكل تا ق قووي أثاووة روور جوور ا؛
عوويلم جوول بر تلكوولها طاقووي ع ويلم كفةيووي نتوويلري ب ووت إجوور ا ي و ن قووةداأ تطة و
نة اي إىل نيل نوي نطورف هسوت ةبي ور ن ول غلأ تطةو نة اوي إىل نيل نوي نطورف أيضوة أ
ت ني مة إذ كةلت تتقف أ سلف تتقف مالجد جل ق ت قةا ةقي نألمم أل ىلأ
يابءل ( ) ووق نة اووي عة ووة بت صووقص موولر موول حبقالقووي ه ة يووي نتحلووني نلض و هجت ووةعي
هدتص ووة ي نة ووقلب ألص ووةقي نكاا ووة ت ووة إىل مقةلم ووةا إض ووة قي ع ووة إذ كةل ووت ط ووي ُم وويل
هستغالل رر حبلر أ تاول نة اوي ابنتويل بري نوا جيوري ختةذروة مول أجول مقةجلوي حب وةكل نوا تقو ي
ل ةم رعةيي نطفل جموة ا سوكة نصوحي نقةموي نتصويلي نالُتوةر ابن ور نكااوة تطةو تنويلق
مقةلمةا ع ة يةي (أ) أيي تيل بري جيري ختةذروة حبقةجلوي هسوت يل م حبفور نةنول إسوة مقةمةوي للوة
تق ووةا ن ووقلب ألص ووةقي مت س ووقةق حب ووةري منةئق ووي نك ووري مت مقل ووكرا نق وول نتةبق ووي ووة؛
(ب) نت وويل بري حبت وور نتنق ووقم أث وور حب ووةري منةئق ووي نك ووري عة ووى لل ووة تق ووةا ن ووقلب ألص ووةقي؛
( ) نتوويل بري حبت وور نالسووت ةبي ننوورر ك ووي نكايليووي حلنوولق للووة حبو ر لقلووة وأبريل ٢4١6
ن ووري ينض ووي ص ووالد ب ووردم تن وويلق وويلمةا نطف وول ألس وور مت أ س ووة ألم ووم أل ىل د ووف
حب ةرسةا نت ققايي ه سق ة ق ة يتقةق بانص نت ليل حب صص نر ة نطفل مت قةاأ
الفقرة  :11احتجا املهاجرين وااليب اللجوء وعدن اإلعادة القسرية
ينبغددي للدولددة الطددريت أن تقلددع عددن احتجددا املهدداجرين غددري النظدداميا رج د غددري
مسد د ،وأن تكفد عددن اللجددوء إىل الحتجددا إل ك دالذ أتددري ،ووديددد مددة منيددة معقولددة
دذا الحتجا  ،وأن تكون هنداك تددابري غدري احتجا يدة وبددائ لالحتجدا متاحدة ل أبدخاص
يف أمدداكن احتجددا املهدداجرين .وينبغ ددي للدولددة الطددريت أن تس ددتعرض عددانون ادجددرة ومحاي ددة
الالجئا هبديت متكا مقدمي البات اللجوء القادما من "بلدان آمنة" من تقدمي اعون يف
جلسددات تعقدددها أبددعبة اعددون الالجئددا .وينبغددي أن تكف د الدولددة الطددريت ي يددع مقدددمي
البددات اللجددوء واملهدداجرين غددري النظدداميا إمكانيددة احلىددول علددد تدددمات الرعايددة الىد ية
ارساسية ،بغض النظر عن وضعهم.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

ور ةيوي نالجئوني أ ضووحت
شورحت نيل نوي نطورف شور هحت وةل لجو دوةلل
وام ابحبثوولل راي أمووةم شووق ي وور نتةبقووي ةووس
أ مل ووف كةنووي وويلمةا حلوويل نكايليووي مةو ٌ
وور نالجئووني نقث ووت ضوور ر سووت رر هحت ووةلأ دوويل عوويلل روور ننووةلل مت عووةم ٢4١٢
شو
تضووقف إنقووه حكو ٌوم جيليوويل يوواص عةووى ألووه مت حووةل عتوورب صوولل جم لعووي مووة موول ألشو ة إىل
كايل غري م ر ا جيلل أ يص ف رر ن ص "أجا قوة مصوافة" ضو حبويل عتنوةل حت وةل
إنامقووي مت بيل يووي صولنه إذ كووة ي ةووف موول نق وور  ١6عةموة أ أكثوورأ ه جوويلث ذنووك إه مت وور ف
ستثاةئقيأ عت ةر مل  ١١أايرومةيل  ٢4١6مل اجت ا أي ش ص لج رر جر أ
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ه ويل موويل لماقووي هحت ووةل حباووةجريل نكوول ك ووي نقةقووة رأا أ روور ه ي ووكل
حت ووةل ألجوول غووري مل و ى ابنا وور إىل أ ع ةقووي سووتقرذ حووةها هحت ووةل روور ه تتلدووف
ختض نة رجقي ننضةئقيأ ديل حت اا كةنوي ويلمةا حلويل نكايليوي  6 262ش صوة بوني
لقلة وأبريل  ٢4١0آذ رومةرس  ٢4١1بةف متلس ميل رر هحت ةل  ٢031يلمةأ
دوويل أل ووئت شووق ي طقوول نالجئووني مت عووةم . ٢4١٢ووة أاتد حبنوويلمي طة ووةا نة وول
إمكةلقي نطقول مت دوررا نور ض نوا تصويلر عول شوق ي ةيوي نالجئونيأ مت عوةم  ٢4١1اماو
نة ل إىل شق ي طقل نالجئني عةى رعةاي " ن ةيل ألصةقي حبصافي" نكل رر جر عتاِرب
زققااي غاِرري مار ذنك حلني ةتت إمكةلقي نة ل إىل رر نقي متةحي ه أ

أااعقوويل تفققوول نووربدم ه ووة ي حب دووت نةصووحي مت لقلووة وأبريل  ٢4١6نتووتمني تغطقووي
صووحقي ُموويل م دتووي نألشو ة حب و لنني ابحل ةيووي منوويلمي طة ووةا نة وول طووةنل نة وول
ر ةيي نالجئنيأ
ت ايل لج دةلل
نريل ر ضت طة ةام بقض ألش ة

املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

ما ي نقفل نيل نقي
أعقيل نق ول بتول ري نتغطقوي نصوحقي نالجئوني مت عوةم  ٢4١6نكول رور نتغطقوي مل ت و ل
حباةجريل غري نا ةمقني بصرف نا ر عل ضقام مثة ة أ صت نة ايأ
مل تاوتَّ وور نتوويل بري حباةسو ي صووالد ل ووةم حت ووةل حباووةجريلأ نقلووت راووةش ضو ةدا
كة قي نقيلم نتقرذ نالحت ةل نتقلفي ه ميل دصلت هحت ةل حباةجريلأ
ديل تلمت ثالثي أش ة مت أمةكل حت ةل حباةجريل ماور آذ روموةرس  ٢4١6ذنوك
بل نثغرا نا تق ي ل ةم حت ةل ماةجريل ق ة يتقةق ابحبلوة نيأ ه ختضو كةنوي ويلمةا
حليل نكايليي نردةبي ملتنةيأ
يقتو وورب ل و ووةم " ألجاو وول حبصو وواف" مو وويلعة نةنةو ووق أللو ووه دو وويل يقو وورذ ن و و ص نالحت و ووةل
نامووي حبا و موول نة وول إىل شووق ي طقوول نالجئووني عوويلم حلصوولل عةووى تص وريف دةمووي نيل ئ ووي
حبيل ه تنل عل سس سالا رل مة ةنف ألحكةم حباصل عةقاة مت حبة  ٩مل نقايلأ
تقييم اللجنة
يجيمل :ترح نة اي عة تفققل نربدم ه ة ي حب دت نةصحي مت عوةم  ٢4١6نكااوة
تووة إىل مقةلمووةا عوول نتغطقووي نصووحقي نووا يلووتفقيل مااووة ن و ص مت إطووةر روور نووربدم
ه سووق ة حباووةجر غووري نا ووةميأ تالحووا نة اووي عوويلم جوول مقةلمووةا ُموويل عوول نتوويل بري نووا
ختوورا بقوويل عت ووة مالح ةاووة تةمقووي ب ووت حت ووةل حباووةجريل غووري نا ووةمقنيأ تووة إىل
مقةلمووةا ع ووة يةووي (أ) نتوويل بري حبت وور نتحيليوويل و لماقووي مقنلنووي هحت ووةل حباووةجريل غووري
نا ووةمقني ض و ة عوويلم نة وول إىل هحت ووةل إه ك ووالذ أ ووري؛ (ب) نلقةسووي نووا تنضووي نامقووي
عتنووةل " ألجةلو حبصووافني" حت ووةلرم عوويل ألشو ة نووريل حت ووا مت إطووةر روور نلقةسووي
ماوور أ عت وويلا نة اووي مالح ةاووة تةمقووي؛ ( ) مكةلقووي حبتةحووي ن " ألجةل و حبصووافني"
نة وول إىل شووق ي طقوول نالجئوونيأ تطة و نة اووي إىل نيل نووي نطوورف أيضووة نوور عةووى عووة ا عوويلم
جل آنقي ردةبقي ملتنةي ختض ة كةني يلمةا حليل نكايلييأ
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الفقرة  :1١أراضي الشعوب ارصلية وسندات امللكية:
ينبغددي للدولددة الطددريت أن تتشدداور مددع الشددعوب ارصددلية مددن أجد التوصد إىل مددا يلددي:
(أ) الت ددار موافقتهددا احلددرة واملسددبقة واملسددتنرية كل ددا كددان لتشدريعاهتا وإجراءاهتددا أاددر علددد أراضددي
هذه الشعوب وحقوعها؛ و(ب) ح ُّ النزاعات ال تنش مع الشعوب ارصلية بشدسن ارراضدي
وامل دوارد الطبيعيددة ،وإادداد السددب والوسددائ إلابددات سددند ملكيتهددا ل د رض في ددا يتعلددق حبقوعهددا
املنىوص عليها يف املعاهدات املربمة مع هذه الشعوب.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

تقتووام نيل نووي نطوورف ضو إطووةر مصووةحلي ووة ي جيليوويل ابن ووركي مو ألمووم
(أ)
ا ووة لليو ووت س وولف تق و وول عةو ووى ناا وولذ ابن و ووركةا م و و حلكلمو ووةا ةقو ووي
أل ىل
دةق قي ن ةيلييأ سلف تالوتقرذ يقو ننول لني نلقةسوةا حب ةرسوةا نتافقريوي مول أجول
نتحنووق موول نل ووة ابنتامو اوي حب ووة ر نتل ووقأ تق وول حلكلمووي عةووى تة قووي " نوويلعل ا إىل ختووةذ
إجر ا" نا أ صت هبة جلاي حلنقني حبصةحلي رل موة يلوتت نل وة ابهنتاموةا نتقاويل ا
نيل نقووي ناةشووئي عوول حبقةروويل اأ ت يوويل كاوويل زةمووة إعووال ألمووم حبتحوويل ب ووت حنوولق ن ووقلب
ألصةقي سلف تض طي ع ل نتافقر رر عال مت عةم ٢4١6؛
(ب) ه يلج وويل تقري ووف ج وويل "حن وولق ن ووقلب ألص ووةقي حلن وولق نتقةريلي ووي" م وول
حق ووث ط ققتا ووة لطةدا ووة مضو و لهنة ن وورنك و و ألط وورف ترتك ووا إىل نتلجقا ووةا ننض ووةئقي
نتحيلي وويل م وويلت ج وول ح ووق ن ووقلب ألص ووةقيأ مت ض وول ب و ت ووري ن ووت مت دض ووةاي ن ووقلب
ألص ووةقي مت ووةكم نكةف ووي ن ةر ووي وور نق ةق ووي يفض وول أ تق ووةجل ر وور حبل ووةئل ع وول طري ووق
نتفة ذ نتقة حلل رأ
را ووةش  ٢2ص ووكة ت و و ل مقةر وويل ا حيليث ووي تفةد ووةا ب ووت حلك ووم ن وور س ووةريي
حةنقةأ زثل حبقةريل ا حليليثي أمشل ع ةقي نتاة ل حنلق ن وقلب ألصوةقي حباصول عةقاوة مت
حبة  11مل نيلستلرأ تا ر كايل مت نل ل حب كاي نتلريقاة ُتيلييل ع ةقي حبطةن ةا ن ةمةيأ
را ووةش ترتق ووة ب وويليال نة قةر وويل ا حليليث وويأ ياق و َّورف " ن ووت ةم وويل " عة ووى أل ووه ت ة ووم
إحوويلت ألمووم أل ىل موول حلكلمووي ه ة يووي ب ووت ألرذ .تةكووةا أ وورت اتبقووي نألمووم أل ىل
تافقر حبقةريل ا حبربمويأ دويل أل وئت مت عوةم ُ ٢442مك ويٌ تا ور مت نت ة وةا ويل مول
أجل إصويل ر دوررا مةاموي ب وت رور نت ة وةا مواف تقوليض لنويليأ مت عوةم  ٢4١0شورا
مت ستقرذ هيي رر ك ي رقكل قةنقتاةأ
تت و حكلموةا حبنةطقوةا ألدووةنقم إجور ا ضوقتاة نتقلووري نتفوة ذ ب وت حنوولق
ن قلب ألصةقي حلنلق نتقةريلييأ
مةام بقنويل م وة ر
عةمي  ٢441 ٢440دضت ك ي نقةقة مت كايل ر نتة ٌ
مار ا
عايلمة يقتام ديل م عةى طل مل شوتهنة أ تاو ثر سوة ة عةوى حنولق ن وقلب ألصوةقي أ حلنولق
نتقةريليي ُمت ةي كةلت أم م كيل أ أت ر كايل رر هنتام عةى ُم ل جليل إىل حيل بققيلأ
تتفووة ذ حلكلمووي م و جمت قووةا ن ووقلب ألصووةقي ب ووت بر تلكوولها نت ووة رأ دوويل
أبرمت بر تلكلها نت ة ر م يةعةا متقيل أ
GE.18-21561
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املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

ما ي نقفل نيل نقي
ه تال نيل ني نطرف تر ص م ةري نتا قي حبل ر نط قققي تقةرضاة ن وقلب
(أ)
ألصةقي ت ثر سة ة عةى ديلرام عةى .ةرسي حنلدامأ
مل تاوتَّ وور أي إج وور ا ترم ووي إىل ضو و ة تافق وور إع ووال ألم ووم حبتح وويل ب ووت حن وولق
ن قلب ألصوةقي ابنكةمولأ مل يةوف تور قص م ور ا باوة سويل مت حبلدو جوقمأ ر ضوت حلكلموي
ه ة يي لتةئ ةقل دةللين أجري نتحيلييل موة إذ كةلوت طو باوة سو رمليل مت حبلدو جوقم تالو م
م نتامةا حلكلمي عال حنلق ن قلب ألصةقي نا ياص نيلستلر عةى ةيتاةأ
تقييم اللجنة
يابءل (أ) تن ويلر نة ا ووي حبقةلم ووةا ن ووا د وويلمتاة نيل ن ووي نط وورف نكاا ووة ت ووة إىل ماي وويل م وول
حبقةلمووةا ب ووت مووة يةووي (أ) ضو إطووةر حبصووةحلي ه ووة ي جليليوويل ابن ووركي مو ألمووم أل ىل
اووة لليووت؛ (ب) نت وويل بري حبت وور هس ووتقرذ يق و نن وول لني نلقةسووةا حب ةرس ووةا
نتافقريووي موول أج ول نتحنووق موول نل ووة ابنتامو اوي حب ووة ر نتل ووق؛ ( ) نتوويل بري حبت وور نتة قووي
" نوويلعل ا إىل ختووةذ إجوور ا" نووا أ صووت هبووة جلاووي حلنقنووي حبصووةحلي ه سووق ة ق ووة يتقةووق
ابنتامةا نيل ني نطرف بقنيل م ة راأ تة نة اي أيضة إىل مقةلمةا عل م ر ا باة سيل
مت حبلدو و أث وور عة ووى حن وولق ن ووقلب ألص ووةقي ع ووة إذ كةل ووت نيل ن ووي نط وورف تقت ووام إنغ ووة
ن قص حب الحي نتافقر م ر ا باة سيل مت حبلد جقمأ
يجدديمل (ب) تنوويلر نة اووي حبقةلمووةا نووا دوويلمتاة نيل نووي نطوورف ب ووت نقووةا حبقت وويل حلوول
حباةلعوةا نووا تا و مو ن وقلب ألصووةقي ب وت ألرضووي حبول ر نط قققووي نكااوة تووة إىل
ماييل مل حبقةلمةا عل نتيل بري يل نا خترا بقيل أ عت يلا نة اي مالح ةاوة تةمقويأ
تة نة اي عةى جه صل إىل تلضقف موة يةوي (أ) موة إذ كةلوت نيل نوي نطورف تقتوام
إ ر تقريووف مت نت وريقةا جوويل ط ققووي حنوولق ن ووقلب ألصووةقي حلنوولق نتقةريليووي لطةداووة
مضو لهنة؛ (ب) عوويل حب ووةمل نووا سووليت ماوور أ عت وويلا نة اووي مالح ةاووة تةمقووي عوويل
حب وةمل نووا جيووري اثاوة مت إطووةر نق ةقووي نطلعقوي نتلووليي نااعووةا ابنلسوةئل ن يليةووي سووتاة إىل
حبقةر وويل ا حليليث ووي وأ غرير ووة م وول ن تق ووةا ن يلية ووي نة قةر وويل ا حليليث ووي؛ ( ) م ووة إذ ك ووة
ه يال اب مكة عرذ رر ننضةاي عةى ةكمأ
اإلجد دراء املوص ددد ب ددك :يا غووي تلجق ووه رسووةني إىل نيل نووي نطوورف بالغا ووة بلدووف إجوور حبتةبق وويأ
يا غي إ ر حبقةلمةا حبطةلبي مت نتنرير نيل ري حبن ل نةيل ني نطرفأ
التقرير الدوري املقب  ٢0 :زللويلنقه ٢4٢4
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الدورة  1٩( 112تشرين ارول/أكتوبر  ١ -تشرين الثا /نوف رب )1112
سلرياةم
 1ت ريل نثةينولل رب ٢4١1

حبالح ةا تةمقي

CCPR/C/SUR/CO/3

نفنر ا حبتقةني ابحبتةبقي

1٢ ٢٢ ١4

نر نل ر مت إطةر حبتةبقي

 1ت ريل نثةينولل رب ٢4١6

تنققم نة اي

يةام تنيلق مقةلمةا إضة قي ب ت نفنر ا ١4يابءل
 ٢٢هاءليجيمل 1٢يجيمل

()١4

الفقرة  :11املؤسسة الوانية حلقوق اإلنسان
ينبغددي للدولددة الطددريت أن تتخددذ تدددابري تض د ن الفعاليددة يف ع د املؤسسددة الوانيددة
حلقددوق اإلنسددان علددد أن تكددون دددا وليددة واسددعة النطدداق يف اددال حقددوق اإلنسددان ،وتخددزنود
مبوارد مالية وبشرية كافية ،متاأبي ا مع املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوانية لتعزيز ومحايدة
حقوق اإلنسان (مبادئ ابريس).
ملخص ر ّد الدولة الطريت

أعةوول عوول إطووالق حب سلووي نلطاقووي حلنوولق للووة مت كووةلل أل لو يل و رب ٢4١6أ
دوويل اعووني حبل فوول ل ووت را تيلري قووي متالعووي مت جمووةل حنوولق للووة أ سووتت كل روور
حب سلووي موول همتثووةل حب ووة ج ابريووس ووة مت ذنووك ق ووة يتقةووق ابسووتنالنقتاة ووالل و لتنةنقووي
مامقي ميلاة أرب سال اأ
تقييم اللجنة

يابءل :تقوورب نة اووي عوول ترحق اووة طووالق حب سلووي نلطاقووي حلنوولق للووة مت عووةم ٢4١6
ري تة إىل مقةلمةا إضوة قي عول نتويل بري حبامو ختةذروة هبويلف ضو ة متثوةل رور حب سلوي
حب ة ج ابريس نتنيلم رل مت تافقور تةوك نتويل بري عول طوةر نوام حبتلدو نكوي توت كل مول
همتثةل نتةم نة ة ج ة مت ذنك ق ة يتقةق ابهستنالنقي حب سلقي حبةنقي نلهيي حبلايل إنقاةأ
الفقرة  :11اإلفالت من العقاب علد النتهاكات حلقوق اإلنسان املرتكبة يف املاضي
ت ددذ ّكار اللجن ددة بتوص دديتها الس ددابقة (انظ ددر  ،CCPR/CO/80/SURالفق ددرة  ،)7وود د
دريت علددد إلغدداء عددانون العفددو العددان .وينبغددي للدولددة الطددريت أيضدا أن متتث د  ،دون
الدولدةا الطد ا
أتتددري ،للقددانون الدددويل حلقددوق اإلنسددان الددذي يقضددي مبسدداءلة ارأبددخاص املسددؤولا عددن
ارتكاب انتهاكدات جسدي ة حلقدوق اإلنسدان تسدتوج مدن الددول إحالدة اينداة إىل القضداء،
مبا يف ذلك عن اريق استك ال البدد يف الددعاوى اينائيدة الد مل يبدد فيهدا بعدد .ويف هدذا
الىدددد ،توجددك اللجنددة النتبدداه إىل تعليقهددا العددان رعددم  )1112(31بشددسن ابيعددة اللت دزان
القانو العان املفروض علد الدول ارارايت يف العهد ،وخباصدة الفقدرة  ،11الد تدرى فيهدا
اللجنددة أن الدددول ارا درايت ل اددو دددا أن تخسددق املسددؤولية الشخىددية عددن ايندداة الددذين

__________

()١4
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ارتكبد ددوا أع د ددال التعد ددذي واإلعد دددان ج د دراءات مد ددوجزة أو تعسد ددف ا أو كد ددانوا وراء حد ددالت
التتفاء القسري .وينبغي للدولة الطريت أيضا أن تكف احل اية الفعالة للشهود وأن جت ند يف
الستعالن بشسن يع حالت الأبتباه يف ُتويف الشهود.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

تقوورب نيل نووي نطوورف عوول أسووفاة نق قووق حبووة رتك و موول لتاةكووةا حنوولق للووة ؛
نكااة نل تنيلم مت سقةق ألمل ننلمي عةى إنغة دةلل نقفل نقةمأ

أ ألذتأ

ق ة يتقةق ا ةيي ن ال ه تقةم نيل ني بلجل حةها تقرذ قاة ن ال نةتايلييل

تقييم اللجنة
يهدداءل :أتسووف نة اووي نقوويلم ج ول لقووي نوويلت نيل نووي نطوورف نغووة دووةلل نقفوول نقووةم عوويلم
ختةذرووة أيووي توويل بري ترمووي إىل إحةنووي م ورتكل هلتاةكووةا طووري حلنوولق للووة ووة مت ذنووك
مراووي مليوول د مت عووةم  ١٩26إىل ننضووة ووة مت ذنووك سووتك ةل ن ووت مت نوويلعة ت جلاةئقووي
حبر لعي ضيل نرئقس يايريه بولتريس  ٢0ش صوة آ ور جاوت إنوقام ا وي إعويل م  ١1ش صوة
مو وول حبقةرضو ووي نلقةسو ووقي جو وور ا مو وولجا مت كو ووةلل أل لو يل و و رب ١٩2٢أ تكو وورر نة او ووي
تلصقتاة ت ري إىل تقةقناة نقةم ردم  )٢440(1١ب ت ط ققي هنتوام ننوةللين نقوةم حبفور ذ
عةووى نوويل ل ألطوورف مت نقاوويل خبةصووي نفنوور  ١2نووا توورت قاووة نة اووي أ نوويل ل ألطوورف
عوويل م
ه جيوولل ووة أ تالوون حبل و نقي ن صووقي عوول جلاووة نووريل رتك وول أع ووةل نتقووري
جر ا ملجا أ تقلفة أ كةلل ر حةها ه تفة ننلريأ
أتسف نة اي نافي نيل ني نطرف عة اة بلجل حةها تقرذ قاة ن وال نةتايليويل
أ ألذت تطة و تنوويلق مقةلمووةا عوول نتنوويلم وورل مت نتلصوول إىل حلصوولل عةووى شوواة ا
ن ووال مت دضووقي مليوول د ع ووة إذ كةلووت راووةش توويل بري بوورم ترمووي إىل ةيووي ن ووال نضو ة
ةيتام ةيي قةني مل نتقرذ ألي للا مل أللا نت ليف أ نتايلييلأ
الفقرة  :31الرعابة القضائية لالحتجا
ينبغددي للدولددة الطددريت اعت دداد تش دريعات تض د ن ري أبددخص يعتق د أو خ تجددز بته ددة
جنائيدة املثددول أمددان عدداض يف غضددون  21سدداعة .وتوجددك اللجنددة انتبدداه الدولددة الطددريت إىل تعليقهددا
العد ددان رعد ددم  )1112(32بشد ددسن حد ددق الفد ددرد يف احلريد ددة ويف ارمد ددان علد ددد أبخىد ددك ،وخباصد ددة
الفقرة  ،33ال رأت فيها أن مدة  21ساعة تكفي عادةا لنق الفدرد والت ضدري يلسدة اسدت احل
يف احملك ددة .ويتعددا تطبيددق معيددار صددارن بشددك تدداص بشددسن عدددن اإلبطدداء يف حالددة القاص درين،
مدددة  12سدداعة مددثالا .وعددالوة علددد ذلددك ،ل حبكددن اعتبددار املدددعي العددان موظف دا ددولا ممارسددة
السلطة القضائية مبوج املادة  )3(٩من العهد (انظر الفقرة  31من التعليق العان).
ملخص ر ّد الدولة الطريت

ه يال ل ةم نردةبي ننضةئقي نالحت ةل عةى حةنهأ تواص حبوة (10أ)( )١مول دوةلل
جر ا جلاةئقي عةى إحضةر حبتام أمةم ننةضي مت أجل أدصة س قي أايم بتيل مل اتريخ عتنةنهأ
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تنةقص ميل حل س مول  ١0يلموة إىل  2أايم ضوغلطة عةوى حب سلوةا حبقاقوي
ديل ض
ا
نووا ووة ل مت حوويل مووة تلو ف بووه حبوولر حبتةحووي إجيووة ص حةوولل تضو ل أ يكوول هحت ووةل دةلللق وة
م ر عةأ مل ت ةف نيل ني بقيل تةك حبرحةوي نوا ت وقر قاوة رهنوة دوة ر عةوى تافقور تلصوقي نة اوي
ابنكةمل نكااة ست رل كل مة مت سقاة نض ة تافقررةأ
تقييم اللجنة
يجدديمل :أتسووف نة اووي أل نيل نووي نطوورف مل تقت وويل ت وريقةا تنضووي حضووةر كوول ش و ص
ياقتنوول أ اجت ووا بتا ووي جاةئقووي أمووةم ننةضووي مت غضوول  02سووةعي بوويلعلت ُميل يووي حبوول ر أ
ووق عة ووة ابعتووام نيل نووي نطوورف بوورل كوول مووة مت سووقاة نضو ة تافقوور روور نتلصووقيأ تووة
نة اي إىل تلضقف ب ت مة إذ كة حبيلعي نقةم أ ننةضي رل مل اةرس نردةبي ننضةئقي عةى
هحت ةل لج حبة  )1(٩مل نقايلأ تكرر نة اي تلصقتاةأ
اإلجد دراء املوص ددد ب ددك :يا غووي تلجق ووه رسووةني إىل نيل نووي نطوورف بالغا ووة بلدووف إجوور حبتةبق وويأ
يا غي إ ر حبقةلمةا حبطةلبي مت نتنرير نيل ري حبن ل نةيل ني نطرفأ
التقرير الدوري املقب  6 :ت ريل نثةينولل رب ٢4٢4أ

الدورة  11( 117حزيران/يونيك  12 -متو /يوليك )111١
كةل لتة
 ١١زللويلنقه ٢4١6

حبالح ةا تةمقي

CCPR/C/KAZ/CO/2

نفنر ا حبتقةني ابحبتةبقي

10 ٢0 ١2

نر نل ر مت إطةر حبتةبقي

CCPR/C/KAZ/CO/2/Add.1
CCPR/C/KAZ/CO/2/Add.2

 2كةلل أل لو يل رب ٢4١6
 ١2لقلة وأبريل ٢4١2

تنققم نة اي

يةام تنيلق مقةلمةا إضة قي عل نفنر ا ١2يجيمل
٢0يابءليجيمل 10يجيمليجيمليابءل

حبا ةا غري حلكلمقي

ة نانةابا حبلوتنةي مت كةل لوتة  2حاير ويللقوه ٢4١2؛
ئ و و ووتالف حبا و و ووةا غ و و ووري حلكلمق و و ووي مت كةل ل و و ووتة حباةرض و و ووي
نتق ووري  6حاير ويللق ووه ٢4١2؛ ما ووي نقف وول نيل نق ووي ١1
حاير ويللقه ٢4١2

الفقرة  :11املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف سياق أحداث جا و ين
ينبغي للدولة الطريت أن جتري وقيق ا مستقالا ونزيه ا وفعدالا يف الوفيدات واإلصداابت
ال وععد يف سياق أحداث جا و ين ،وكذلك يف يع ادعاءات التعذي وسوء املعاملدة،
ضد ا ا ملسدداءلة ايندداة علددد الوجددك السددليم ،واسد داد ارأبددخاص املدددانا حلقهددم يف حماك ددة
عادلة ويف سب انتىايت فعالة ،مبا يف ذلك دفع تعويضات مناسبة ي يدع ضد ا انتهاكدات
حقوق اإلنسان أو رسرهم.
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ملخص ر ّد الدولة الطريت

وةا جاةئقووي مت أحوويل ث جووةد ليل تلو ت ابن ووفة قي شووةركت قاووة جلاووي
تحوت نقنو ٌ
عةميأ مت كةلل أل لو يل رب  ٢4١١د د حبيلعي نقةم مت كةل لتة أ ي ةرش رب مل
ألمووم حبتحوويل مت نتحنقووق تلجووه أعضووة حبا ووي نيل نقووي صووالد ننووةلل جلاووةئي إىل مةجنقلووتة
نةتحيلث إىل نلكة ةقني لر مركا هحت ةلأ
تاوول ِر صي هلفتووةد مت جوور ا ننضووةئقي إىل أدصووى حوويل .كوولأ ل وورا إ ر ن و
نيل ةقي مت إدةقم مةجنقلتة مت عة ا حبيلعى عةقام ب وت تقرضوام نةتقوري مل تر و عولت
جاةئقي؛ أييلا ك ي رر ننررأ
أ لووت ك ووي  10ش صووة بتا ووي تا ووقم أع ووةل ن ووغ حب ووةركي قاووةأ مت أايرو
مووةيل  ٢4١٢أ لووت ك ووي سلووي موول رجووةل ن وورطي بتا ووي إسووة سووت يل م نلووةطي حك ووت
عةقام ابنل ل نف ا تو د بوني سوس سو سوال اأ مت آذ روموةرس  ٢4١٢حصول يقو
نضحةاي أ ر أسررم عةى  2٩30مةقل تقافأ
املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

ئتالف حبا ةا غري حلكلمقي مت كةل لتة حباةرضي نتقري
مل ُتوور نقنووةا ملووتنةي لاياووي قةنووي مت نل قووةا صووةابا نووا دقووت مت أحوويل ث
ج ووةد ليلأ نتحنقن ووةا ن ووا ذكرا ووة نيل ن ووي نط وورف ر ووي نقن ووةا ددص ووي تتقة ووق ابنتق ووري
نتايلييل نت ليفأ
مل اج َّيل عيل ألش ة نريل دتةل مت كةلل أل لو يل رب ٢4١١أ مل يافوتف نق ٌوق
مت عة ا ن ال ب ت نة ل إىل نتقري هحت ةل ب كل مكثفأ

ما ي نقفل نيل نقي
مل يكل نتحنقق نري أجرته نيل ني نطرف كةمال ه كة قةأ ديل عوى مق وم ألشو ة
حبيلعى عةقام أهنم تقرضل نةتقري أ سل حبقةمةي أثاة هحت ةل هبيلف لتاا هع ةا مواام
نكوول مل ُتوور أي نقنووةاأ بوويله موول ذنووك أحقةووت روور ه عووة ا إىل لر ن و نيل ةقووي
نووا يق وول قاووة ضو ة لالو ت إنووقام اووم نتقووري ر ضووت نووللر يقو ه عووة ا عةووى أسووةس
َّأهنة ابطةيأ أثاة ةك ي ر ض ننةضي ن كة ت حبر لعيأ
تقييم اللجنة
يجيمل :ق نة اوي عة وة ابحبقةلموةا نوا دويلمتاة نيل نوي نطورف نكااوة أتسوف نقويلم جول
مقةلمووةا ُموويل عوول نتوويل بري نووا ختوورا بقوويل عت ووة مالح ةاووة تةمقوويأ تطة و نة اووي إىل
نيل ني نطرف نر عةى ه عة ا نا تفقيل ر نتحنقنوةا نوا جورا كةلوت تتقةوق ابنتقوري
نتايليويل نت ليوف تنويلق مقةلموةا عول جوور ا حبت ور حبتةبقوي ملضولا تةوك ه عووة ا
مت ةك ي حبتقةني رحيل ث جةد ليلأ تكرر نة اي تلصقةاةأ

22

GE.18-21561

CCPR/C/123/2

الفقرة  :12التعذي وسوء املعاملة
ينبغي للدولة الطريت أن تتخذ تدابري عوية ترمي إىل اجتثاث أع ال التعذي وسدوء
املعاملددة ،وإجدراء وقيقددات فعالددة يف هددذه ارع ددال وحماك ددة ايندداة ومعدداعبتهم ،وذلددك بطددرق
من لتها ما يلي:
معياري حجية ومواوعية اردلدة املطبقدا عندد
ض ان التناس واملعقولية يف
(أ)
مل
وديد ما إذا كاند أع ال التعذي أو سوء املعاملة املزعومة تستدعي إجراء وقيق جنائي؛
(ب) ض ان إسناد مه ة الت قيق يف ادعاءات التعذي وغريه من ضروب سدوء
املعاملة إىل هيئة مستقلة ،وعددن أتتدري هدذه الت قيقدات دون مدربر ،وضد ان تدويل "وحددات
الدع دداء اخل دداص" مس ددؤولية إجد دراء ي ددع الت قيق ددات يف ح ددالت التع ددذي وس ددوء املعامل ددة
بنفسها ،وعدن تفويض أع ال الت قيق إىل وكالت إنفاذ القانون ال ُتضع إلأبرافها؛
( ) ض ان تناس العقوابت املقررة يرحبة التعدذي مدع ابيعدة ايرحبدة املرتكبدة
وتطورهتا ،يف القانون وامل ارسة علد حد سواء؛
( ) اإلعالحل عن استخدان هت دة "تقددمي بدالا كداذب عدن ارتكداب جرحبدة" ضدد
ض ا التعذي أو سوء املعاملة املزعوما؛
(رو) ضد ان جدرب ضدرر ضد ا التعددذي وسدوء املعاملدة جدربا كدامالا ،يف القددانون
وامل ارسددة ،مبددا يف ذلددك إعددادة التسهيد والتعددويض املناسد وإمكانيددة الت ددار سددب انتىددايت
مدنية مستقلة عن اإلجراءات اينائية؛
( ) ضد د ان ت ددويل هيئ ددة مس ددتقلة ع ددن الش ددراة وع ددوات ارم ددن ال ددداتلي مه ددة
اإلأبرايت علد نظان السجون.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

أا ة ووت إص ووالحةا رةم ووي عة ووى نن ووةلل جلا ووةئي د ووةلل ج وور ا جلاةئق ووي
(أ)
ستاة إىل م يلأ عيلم نتلةمف مطةنة م نتقوري أ اج ور سوت يل م نتقوري نقاوف نتايليويل
غري ذنك مل نتيل بري حب ةنفي نةنةلل حبقةمةي ننةسقي أثاة إجر نتحنقنةا؛

(ب) ياا ور مت شووكة ت نتقوري
أايم لج دةلل جر ا جلاةئقي جليلييل؛

نووا تنوويلم أثاوة إجوور نتحنقوق مت غضوول ثالثووي

( ) يقيل نتقري جراوي طوري تصول عنلبتاوة ننصولت إىل سوة حلريوي حبويل ١٢
سوواي مصووة ر حب تةكووةاأ ه يقفووى ن و ص نووري يوويل بتا ووي نتقووري موول حبل و نقي بقوويل
لنضة ميل نتنة م ه يل ف ابنقفل نقةم؛
وةل مول نتقوري " يرموي إىل مل موي ننول لني
(رو) أطةق م ر اٌ ت سم "جمت
حب ةرسووةا حبتقةنووي ابنتقووري مو هنتامووةا نيل نقووي نةيل نووي نطوورفأ ضو روور حب وور ا نة اةد ووي
عرضت نتيل بري حبنرر ختةذرة مت حباتويلت نربو حبتقةوق ابنلو ل نوري عنويل مت كوةلل نثوةينو
ياةير ٢4١2أ زتيل تافقر حب ر ا عةى ميلت ساتنيأ
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ختوورا حلكلمووي توويل بري نتافقوور تفةدقووي ماةرضووي نتقووري غووري موول ضوور ب حبقةمةووي
أ نقنلبي ننةسقي أ نالإللةلقي أ حباقاي بر تلكل وة ه تقوةري مت ننوةلل ةوي مثول تقريوف
نتقووري ابعت ووةر جراووي لووني آنقووةا عتنووةل حبتا ووني لنةاووم ت لووق جوور ا نلووةبني
نة حةك ي هتفةدةا نتفة ضقي نت فقف نقنلبي؛
عووةئق إىل يقو حبر ووق نتت ي قووي
( ) أل ووئت آنقووي دةئقووي طاقووي خملنووي نلصوولل
حبغةن ووي نتفتق وواةأ د وويل ل ووات وور ف هحت ووةل مت ر وور حبر ووق م و ترج و ع وويل نل و اة
ابطور نكول عويل ه عوة ا نوا تلو ل سوالاي مت كةل لوتة ب وت سوت يل م أسوةنق غوري
م وور عي مت نتحنقووق .ةرسووي نقاووف مت حبر ووق نتت ي قووي ياووةرا  244عووة أ ووالل نلووال ا
ماور عوةم  ٢442دضوت ألموم حبتحويل
س حبةضقي أ يول  ١12ملو ه بتا وي نتقوري
ر كةل لتة لتاكت أحكةم تفةدقي ماةرضي نتقري مت  ١4دضةايأ
املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

ئتالف حبا ةا غري حلكلمقي مت كةل لتة حباةرضي نتقري
ت ووكل سقةسووي عوويلم نتلووةمف مطةنووة إل نتقووري أسووةس تافقوور صووالحةا
(أ)
حب سلووقيأ بقوويل أ روور طووي ضووقت هبوويلف تافقووررة مت غضوول سوواتني ختوورا مت حبنةبوول
تيل بري لريي؛
(ب) يوواص م وور ا "جمت و ووةل موول نتقووري " عةووى أ تتوولىل رقئووي ملووتنةي إجوور
نكل ذنك مل يلض ملض نتافقر بقيل؛
نتحنقنةا حبتقةني ابنتقري
( )
عنلبي نتقري

مل يل م تقريف نتقري م حبة  ١مول تفةدقوي ماةرضوي نتقوري أ مل تا ويل
لي حب ر طي نة اة متةحي؛
ه تال إمكةلقي هتفةق نل ي أ

( ) يلت ر رير ن
تنيلق بال كةذب؛

ص نوري ي ةوف عول جراوي مول

ول حبلو نقي جلاةئقوي عول

(رو) نووقس مكووة ضووحةاي نتقووري حلصوولل عةووى تقليضووةا موول مقالقووي نيل نووي أل
نتقليض؛
مل يث ت رتكةبه نةتقري أ رب ع ةه رل حيل مل اكاه
( ) ه يوال نا ووةم نتافقووري جلاوةئي ياوويلر مت لطووةق هيوي لر ن و
( ن رطي) بيلل أ يكل مل تصة رقئي ميللقيأ

نيل ةقووي

ما ي نقفل نيل نقي
(ب) نقلت راةش رقئي ملوتنةي زةموة تتولىل نتحنقوق مت حوةها نتقوري مت كةل لوتة أ
دوويل أل ووت حبوويلعي نق ووةم حوويل ا ةص ووي اتبقووي حبكت و حبوويلعي نق ووةم تلووتطق نتحنق ووق مت ح ووةها
نتقوري نكااوة تفقول ذنوك يقوةل مول حبويلعي نقوةم؛ روي غوري مكةفوي ابننقوةم هبور حبا وي لجو
د ووةلل ج وور ا جلاةئق وويأ يا غ ووي تلض ووقف هي ووي ر وور نلح وويل ا اق ووث ياووركر أ عةقا ووة أ تف ووتف
نتحنقق تةنةئقة مت يق حلةها نا يا َّيلَّعى قاة نتقرذ نةتقري سل حبقةمةي؛
()
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()
شرف مكت
مكت أمني حب
حةها نتقري

ه ترصوويل نقووي نلدةئقووي نلطاقووي يق و أمووةكل هحت ووةل؛ رووي ه ت وال ختض و
ةام ابحلصلل عةوى إذ طوي مول
أمني حب ةمل ألمر نري ينلذ ستنال ة؛ تا ا
ةمل د ل تا قم أي لاير .ة ينقيل ديلراة عةى نتحرش سريقة عايل ر تنةرير عول
أ سل حبقةمةيأ

تقييم اللجنة
يابءل (أ) (ب) ترح و نة اووي بوور نيل نووي نطوورف نكااووة تطة و حبايوويل موول حبقةلمووةا ع ووة ختوور
وةري ح قووي ملثلدقووي
موول توويل بري بقوويل عت ووة مالح ةاووة تةمقووي نضو ة نتاةسو حبقنلنقووي مت مققو ا
أل نووي حبط نووني عاوويل نفصوول ق ووة إذ كةلووت أل قووةل حبرتك ووي تصوول إىل حوويل نتقووري أ سوول
حبقةمةوويأ تطة و نة اووي عةووى جووه صوول مقةلمووةا عوول اتريووخ صووالحةا نووا دةنووت
نيل ن ووي نط وورف إهن ووة أ ةتا ووة عة ووى نن ووةلل جلا ووةئي ج وور ا جلاةئق ووي ع وول مضو و ل ر وور
صالحةاأ
ق ووة يتقةووق ابنتحنقنووةا نووا أجراووة نيل نووي نطوورف ووق نة اووي عة ووة ابحبقةلمووةا
حبنيلمووي نكااووة أتسووف أل نيل نووي نطوورف مل تتحنووق .ووة إذ كةلووت نتحنقنووةا دوويل أجراووة رقئووي
ملووتنةيأ تطة و نة اووي إىل نيل نووي نطوورف أ ت ووني جلاووي حبل و ني عوول نتحنقووق مت عووة ا
نتقووري سوول حبقةمةووي مووة إذ كةلووت قئووي نووا ُتووري نتحنقووق ملووتنةي زةمووةأ تطةو نة اووي
تطة يليويل
أيضة ماييل مل حبقةلمةا ب ت نلحيل ا ةصي نتةبقي حبكت حبيلعي ة
مة يةي (أ) تلضقف هيي رر نلحيل ا ة مت ذنك ق ة يتقةق بصالحقتاة نةتحنقق تةنةئقة مت
يق حلوةها نوا يا َّويلَّعى قاوة نتقورذ نةتقوري سول حبقةمةوي؛ (ب) نتقةقوق عةوى حبقةلموةا
نل ر نا تفقيل ر رر نلحيل ا تفلذ أع ةل نتحنقق نلكةها إلفةذ ننةلل أ
يجدديمل ( ) إىل ( ) ق ووة يتقةووق بقنلبووي جراووي نتقووري ترح و نة اووي ابحبقةلمووةا حبنيلمووي
نكااووة تالحووا عوويلم جوول مقةلمووةا ع ووة ختوور موول بقوويل عت ووة مالح ةاووة تةمقوويأ تطة و
نة اي تنيلق تةك حبقةلمةا كرنك مقةلمةا ب ت مة يةي (أ) نفرق بني نتقوري غوري مول
ض وور ب حبقةمة ووي أ نقنلب ووي مت نن ووةلل جلا ووةئي بق ووة م ووة إذ ك ووة را ووةش ووتالف مت نقنلب ووي
لوي حب ور طي
حبفر ضي مت حةل كة رر ننةلل اقا بقااوة؛ (ب) إمكةلقوي هتفوةق نول ي أ
نة اووة ؛ ( ) أتثووري حب وور ا حبل و ى "جمت و ووةل موول نتقووري " عةووى مقةد ووي م ورتكل جراووي
نتقري بقنلابا تتاةس م ط ققي جلرم طلرتهأ
تالحووا نة اووي أ نيل نووي نطوورف مل تنوويلم مقةلمووةا عوول سووت يل م ا ووي "تنوويلق بووال
كةذب عل رتكةب جراي" تكرر تلصقتاةأ
ق ة يتقةق بتقليض نضحةاي ترح نة اي ابحبقةلموةا حبتقةنوي ور ا "جمت و وةل
مل نتقري " نري يركا عةى إعة أترقل نضحةاي مت يةي ملةئل أ رتأ م ذنك أتسف
نة اي ننةوي حبقةلموةا حبنيلموي ب وت رور طوي نطرينوي نوا تقت ويلرة نيل نوي نطورف نضو ة
جورب ضوحةاي نتقوري سول حبقةمةوي جورب كووةمال حصول م عةوى نتقوليض نكوةمت إمكةلقوي نت ةسووام
س ل هلتصةف حبيللقيأ تطة نة اي إىل نيل ني نطرف أ تقةجل رر نانة تنيلم مايويل مول
نتفةصقل ب ت حلت رر حب ر ا اتريخ إطالده إساةمه حبتلد مت إعة أترقل نضحةايأ

GE.18-21561

25

CCPR/C/123/2

ق ووة يتقةووق با ووةم شوورف ووق نة اووي عة ووة ابحبقةلمووةا حبنيلمووي نكااووة تطة و
ماي وويل م وول حبقةلم ووةا ع وول نق ووي نلدةئق ووي نلطاق ووي هس ووتنالنقي ن ووا تت تو و هب ووة مت هض ووطالا
اةماةأ تطة نة اي عةى جه صول مقةلموةا ع وة يةوي (أ) موة إذ كوة ع ول نقوي
دقول ؛ (ب) إذ كةلوت
نلدةئقي نلطاقي ي ل يق أمةكل هحت ةل مت نيل ني نطرف مل
نقي نلدةئقي نلطاقي تة إىل أي إذ مل ق د ل لاير مر ق مل مر ق هحت ةلأ
الفقرة  :22حرية تكوين اي عيات واملشاركة يف احلياة العامة
ينبغ ددي للدول ددة الط ددريت أن ت ددوائم أنظ ته ددا وامل ارس ددة الد د تتبعه ددا يف تنظ دديم ع لي ددة
تسدجي ارحدزاب السياسدية واملنظ دات غدري احلكوميدة وسدري ع لهدا ،فضدالا عدن ارادر القانونيددة
الد تدنظم اإلضدراب والنقداابت ،مواءمدة كاملددة مدع ارحكدان املنىدوص عليهدا يف املددواد 1٩
و 11و 12من العهد .ومن لة ما ينبغي أن تقون بك ما يلي:
وعف جترمي اي عيات العامة ،مبا يف ذلك ارحزاب السياسدية ،علدد مزاولدة
(أ)
أنشطتها املشروعة ،استنادا إىل أحكان القانون اينائي الفضفاضة واملتعارضة مع مبدأ اليقا
القانو ؛
(ب)

توضيح ارسباب العامة ال يخستند إليك يف تعليق نشاط حزب سياسي أو حلك؛

( ) ض ان عدن استخدان التشدريع ايديدد املتعلدق بتخىديص ارمدوال للج عيدات
العامددة وسدديلة ملراعبددة أنشددطة هددذه اي عيددات والتدددت يف نشددااها دون مددربر أو لل ددد مددن
اخليارات املتاحة دا ي ع ارموال.
ملخص ر ّد الدولة الطريت

حلووق مت حلريووي نانةبقووي روول حووق سووتلريأ يتل ووق دووةلل ألحوواب نلقةسووقي
(أ)
(عيلل مت عةم  )٢44٩نري يا م تل قل ألحاب نلقةسقي م حبقةيري نيل نقيأ

ج وور نيلسووتلر نت ليوول حب ةشوور نةانووةابا نق ةنقووي نكوول مكووة نانووةابا نق ةنقووي
مل
وةا نقوويأ ه ج وور ننووةلل نكةل لووتةين نتقووة بووني
تا ووقم ماةس و ةا ت ووةرش مت زليةاووة رقئو ٌ
نانةابا نلطاقي نانةابا ألجا قي أ ه ة ا نيل نقي؛
( ) سووتاحيلثت لجو نت وري حبقت وويل مت عووةم  ٢4١1ب ووت ل ووة حبا ووةا
وكةل جيليوويل موول حبلووةعيل حبنيلمووي نة ا ووةا غووري حلكلمقووي عوول طريووق حبوواف
غوري حلكلمقووي أشو ٌ
جلوول ئاأ تتوولىل رقئووي ت ووغقةقي مت صصووي مافصووةي عوول نكقووةدا نووا تنوويلم نت ليوول نقووة ي
تنوويلق حبوواف رصوويلرة تا وور جلاووي موول وورب حبلووتنةني مت نطة ووةا حبنيلمووي موول حبا ووةا غووري
حلكلمقيأ
تضووم قئووي نت ووغقةقي جمةووس إ ر م نو مل
وف موول .ثةووي ت و حبوويلين جمةلووة تافقووراي
ص
ئوور مقاقووي ابحبرجقووي نيل ةقووي نةحلووةاباأ تاووللا جلوول ئا حبنيلمووي موول حبا ووةا غووري حلكلمقووي
عةى حبا ةا باة عةى من د عةم تنققم أل طتاةأ ه يلت يلم ختصقص حبل ر حبةنقي كلسوقةي
حبرد ي أل طي رر جل ققةا أ نتيل ل قاةأ
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املعلومات الواردة من املنظ ات غري احلكومية

ة نانةابا حبلتنةي مت كةل لتة
تق يلا نيل ني نطرف ما تل قل نانوةابا حوىت ه يكول مكةهنوة سوتقفة
(أ)
ب عل نطقةم بلو إغوالق
ن ر ننةلللقي تضطر برنك إىل دف ل ةطاةأ ديل لافر إضر ٌ
ووة نانووةابا حبلووتنةي مت كةل لووتة دلوور روول مووة عتربتووه نيل نووي نطوورف غووري م وور اأ دوويل
ضووطر حوول ُ 61مت ووة إىل و غرمووةا تقوورذ رئووقس نانةبووي أمووني يةقلسووقالف مفووت
نق ل للربك كلشةك ةيقف نالعتنةل هحت ةل ستاة إىل ام جاةئقيأ نة حبة ذكور ُموةمي
نلقيل كلشةك ةيقف مل ينيلم حبيلعي نقةم نقال ييليل ملكةوه تلو ت نتحنقنوةا نوا أجريوت
ابنتحقووا مل اوواف ووةمل رصووي هسووتقيل نكةموول نة ر قوويأ احكووم عةووى نلووقيل كلشووةك ةيقف
ابنل و ل حبوويل سوواتني لصووف عةووى نلووقيل يةقلسووقالف ابنل و ل حبوويل سوواتنيأ كةلووت رئقلووي
ه ة هريلة ةركل ة ه تال ختض نة حةك ي جلاةئقي مت كةلل نثةينوياةير ٢4١2أ

ئتالف حبا ةا غري حلكلمقي مت كةل لتة حباةرضي نتقري
دةلل ٌ جيلييل عت ويل مت عوةم  ٢4١6عةوى نكقوةدا نت ةريوي حبا وةا
(أ)
يص
غري نراقي أل ر بال عل يق حبلر نا تر رم مل ةر أ ماور عت وة رور ننوةلل رضوت
جووا ا عةووى ثووالث ما ووةا غووري حكلمقوويأ يوورت أعضووة ٌ مت إحوويلت روور حبا ووةا رووي حب ووة ر
ننةلللقي نيل نقي أ نغرذ مل رر جلا ا رل ختليف ألعضة مضةينتامأ
ديل احكم عةى بقض ناةشوطني مت يققوةا عةموي مثول نانوة للربوك كلشوةك ةيقف
لج حبة  ١20مل ننةلل جلاةئي نا اُترم نتحريض عةى " نكررقوي هجت ةعقوي ننلمقوي
ن ووةمةي نقاص وريي نط نقووي نيلياقووي" أ عةووى سووة إىل " ن وورف نوولط نة وول طل كرمتووه
م وةعر نيلياقوي"أ صويلر حلكوم مت حوق نلووقيل كلشوةك ةيقف أللوه عوة إىل مل صوةي حب ووةركي مت
إض وورب عتربت ووه ك ووي خمةنف ووة نةن ووةلل أ جا ووت إىل أ نقل ووقة ووةهبللر أيض ووة ر ووي دش ووطي
اةمةا لج حبة  ١20بل م ةركتاة مت إحيلت جل ققةا نقةميأ
ميللقي
ٌ

ما ي نقفل نيل نقي
أام وورا " حب ووة ر ننةلللق ووي نيل نق ووي" "م سل ووي حلري ووي" نةت ووة ا ت ووة ر ووة
(أ)
عالدووي ابهحت ةجووةا نقةمووي نتووتثري مت نق ةقووةا نلقةسووقي بوويل غرمووةا ك ووري بوويلعلت نت ةووف
نضرئ أ يرت أعضوة " حب وة ر ننةلللقوي نيل نقوي" أ نغورذ مول ورذ رور نغرموةا
عل
إدةمي علت دةلللقوي عةوقام رول ختوليفام مضوةينتامأ ه توال دقوة ما وي غوري ملو ةي أ حب وةركي
قاة تقترب جراي جاةئقي إ ريي تقرذ صةح اة نقنلابا أشيلأ
ديل خترا نلةطةا مت كةل لوتة تويل بري ترموي إىل د و حلركوي نانةبقوي حبلوتنةي عول
طريق تلجقه اةموةا سوقي إىل ألشو ة ابنتحوريض عةوى إضورابا خمةنفوي نةنوةلل أ نويل اوم
كل مل للربك كلشةك ةيقف أمني يةقلسوقالف ابنتحوريض عةوى إضورب خموةنف نةنوةلل بقويل أ
ش ووةركة مت ض وورب ع وول نطق ووةم ن ووري أعةا ووه ع ووةل ن وواف حت ةج ووة عة ووى إغ ووالق ووة نان ووةابا
حبلتنةي مت كةل لتة أ
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تقييم اللجنة
يجيمل (أ) ق نة اي عة ة ابحبقةلمةا نا ديلمتاة نيل نوي نطورف نكااوة أتسوف نقويلم تنويلق
مقةلموةا ُمويل ع وة ختوور مول تويل بري بقوويل عت وة مالح ةاوة تةمقوويأ تكورر نة اوي تلصووقتاة إىل
نيل ني نطرف تطة إنقاة نتقةقق عةى حبقةلمةا نل ر نوا تفقويل ر ننول لني حبتقةنوي بتلو قل
نانةابا ديل ست يلمت ع يل ن ل ديلر نانةابا عةى ما ني ل ةطاةأ تل نة اي حلصولل عةوى
مقةلموةا ويل نلو ر إغووالق وة نانوةابا جور نووري أغةوق مت إطوةر تطةو تقةقنووةا
مل نيل ني نطرف ب ت عتنةل أمني يةقلسقالف للربك كلشةك ةيقف حت ةلأةأ
يجيمل (ب) أتسف نة اي أل نيل ني نطرف مل تنيلم أيي مقةلموةا ب وت ألسو ةب حبلج وي نتقةقوق
ل ة ألحاب نلقةسقي أ حةاةأ تكرر نة اي تلصقتاة تطة تنيلق مقةلمةا هبر ن ت أ
يابءل ( ) ووق نة اووي عة ووة ابحبقةلمووةا نووا دوويلمتاة نيل نووي نطوورف نكااووة تطة و مايوويل موول
حبقةلمةا عول جلاول حب ر نوي نةت فقوف مول مرد وي أل وطي جل ققوةا نقةموي نتويل ل قاوة بوال موربر
ه س ووق ة ق ووة يتقة ووق ووة ية ووي (أ) ألل ووي ن ووا تل ووتايل إنقا ووة نيل ن ووي نط وورف مت تن وويلق حب وواف؛
(ب) نطرينووي حبت قووي مت تققووني أعضووة قئووي نت ووغقةقي حبت صصووي؛ ( ) نطرينووي حبت قووي مت تققووني
أعضووة جلاووي وورب حبلووتنةني نووا تا وور مت نطة ووةا تكووليل روور نة اووي؛ ( ) مووة إذ كةلووت
راةش آنقةا أ رت نض ة عيلم مرد ي ع ةقي نت ليل أ نتيل ل قاة بال مربرأ
اإلجد دراء املوص ددد ب ددك :يا غووي تلجق ووه رسووةني إىل نيل نووي نطوورف بالغا ووة بلدووف إجوور حبتةبق وويأ
يا غي إ ر حبقةلمةا حبطةلبي مت نتنرير نيل ري حبن ل نةيل ني نطرفأ
التقرير الدوري املقب  ١1 :زللويلنقه ٢4٢4أ
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