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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

تقرير متابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق

اإلنسان*

إضافة

تقييم املعلومات املتعلقة مبتابعة املالحظات اخلتامية بشأن كولومبيا
املالحظات اخلتامية (الدورة :)118
فقرات املتابعة:
رد املتابعة:
تقييم اللجنة:
املعلوم ااات ال اواردة م اان املنظم ااات
غري احلكومية:

 1 ،CCPR/C/COL/CO/7تشرين الثاين/نوفمرب 2016
 9و 29و39

 18 ،CCPR/C/COL/CO/7/Add.1كا ا ااانو /ا و /
ديسمرب 2017
يل ااتق تقي اايم معلوم ااات ا ااافية اان ال ق ارات [9ابء]
و[29ابء] و[39ابء]
جلنة احلقوقيني الكولومبية()1

الفقرة  :9النزاع املسلح الداخلي
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها وتكثفها ملنع انتهاكاات اققاوق الا يكفلهاا العهادو وأن
تانفذ حقاوق ضااياا النازاع املسالح ع العدالاة واكام الكامال ومعرفاة اققيقاة وينبغايو للاو وجا
اخلصوصو أن تتخذ اإلجراءات التالية:
أن تعتمااد الساالطات املختصااة تااداب وااةيااة فعالااة ارااتجابة ل نااذا ات املبكاارة
(أ)
الص اااد ة ل اان اللجن ااة املش االكة ب ا الوك اااات ل ن ااذا املبك اارو وأن ترص ااد ري ااع تق ااا ير املخ ااا ر
وم ااذكرات املتابع ااة الا ا يص ااد ها مكت ااط أما ا املظ اااا ع إ ااا نظ ااا اإلن ااذا املبك اارو وأن تتخ ااذ
اإلجراءات املناربة بشأهنا؛
__________

*
()1

ا تمدته اللجنة يف دورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
انظ ا ا ا ا ا اار( ) =https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno
.INT%2fCCPR%2fNGS%2fCOL%2f37020&Lang=en
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(ب) أن ُيقق ع ريع انتهاكات اققوق ال يكفلها العهد بسرلة وداة ونزاهةو وأن
يقد مرتكبو هذه اانتهاكات إىل العدالة ويساءلون لن أفعاهلم؛
(ج) أن توفر اقماياة والرلاياة الفعالتاان ركثار ار اخاص واتتمعاات اعلياة ضاعفاو
ا راايما النساااء وار فاااا والرا اادون اركاام راانا وار ااخاص ثوو اإللااااة واملثليااات واملثليااون
ومزدوجو امليل اكنسي ومغايرو اهلوية اكنسانية وحااملو صافات اكنسا والكولومبياون مان أصال
أفريقي والشعوب ارصلية؛
(د)

أن ُيصل ريع الضاياا للو جم كاملو مبا ع ثلك إلادة أ اضيهم

ملخص د الدولة الطرف
يواصاام مكتااني أمااني املظااان تمااوير نظاااق تميا اخذارالات الا تت ا ا الساالمات
(أ)
امل تصااة وتهيت ااا وتقييمهااا .وتقاادق ولارة الداوليااة توصاايات يف اي ا احلااا ت املعرواااة ل ا اللجنااة
املشرتكة بني الوكا ت لإلنا ار املبكار ،وترصاد تن يا ا و التوصايات مان واال اا املعلوماات و قاماة
قناة اتصا دائمة ابلسلمات املعنية .وترى دورات تدريبية يف امليدا /للسلمات احمللية وقوات ا من؛
(ب) يف امي  2016و ،2017صدر  52حكما بشأ 6 004 /حاواد و 28 055ااحية
فيم ااا يتعل ا ب  215ش ص ااا بوذ ااني ق ااانو /العدال ااة والس ااالق .وأذري اات حقيق ااات يف انتهاك ااات حق ااو
اخنساا /الا ارتكبتهاا القاوات املسالحة الثورياة الكولومبياة (ال ااارت) وذايل التحريار الاو واجلما ااات
املنشقة ن ال ارت .وأذريت أيضا حقيقات يف انتهاكات حقو اخنسا /ال ارتكبها موظ و /امو/
ويف مليات "تصن القتم املشروع"؛
(ج) تاوفر وحادة احلماياة الو نياة اابم احلماياة للمادافعني ان حقاو اخنساا ./ف ااي
متول/يوليه  ، 2017كا /برانمج احلماية واملسا دة بكتني املد ي العاق يعاا  525قضاية تتعلا ب 1 654
ش صا مشمولني ابحلماية؛
31

اي 31

تولع وحدة الضحااي املسا دة اخنسانية اااتنادا ذارال لتقيايم ا حتياذاات .ف
(د)
متا ا ااول/يولي ا ااه  ،2017ك ا ااا /اج ا ا اام الضح ا ااااي املرك ا ا اات يض ا اام  8 504 127احيا ااة ،منه ا اام 6 646 456
ش صااا يسااتحقو /املسااا دة والتعويضااات .ويساات يد الضااحااي ماان التعويضااات ال رديااة واجلما يااة لا
نشااال أرشااي
السا وال .وفيمااا يتعل ا ءحيااال ال ا كرى واحلقيقااة ،ح اددت اا ارتاتيجيات اادة هتااد
حلقااو اخنسااا /والا اكرة التارتيااة ومتحا و ا للا كرى ،و ذارال حقيقااات خجبااات احلقيقااة ،وتاارويج
املبااادرات احملليااة بشااأ /ال ا اكرة ،وتااد يم الليااات غااري القضااائية للحقيقااة .وروج مااا مو ااه  25مبااادرة
خحيال ال كرى ،معظمها مراكت جقافية وقا ات ار ومادارس ومنااابات .وفيماا يتعلا بعملياة اادة
ا رااي مالكيها ،تقدق الدولة المر بياانت ن لبات التسجيم واملراحم اخدارية والقضائية.

معلومات من كنة اققواي الكولومبية
يف اااق  ،2017أص اادر مكت ااني أم ااني املظ ااان  14م ا كرة متابع ااة و 52تقري اار ر ااا ر،
(أ)
منه ااا  25تقريا ارا ا اان امل ا ااا ر الوشا اايكة .ويف ا اااق  ،2018أص اادر مكتا ااني أما ااني املظا ااان  87نا ا ارا مبكا ارا؛
وحت  20آب/أغسمس  ،2019أصدر  33من تلك اخنا ارات .وأكثار التوصايات تاواترا اي تقادع املساا دة
اخنس ااانية اا ااحااي انتهاك ااات حقا ااو اخنسا ااا ،/والتص ااد لالنتهاكا ااات املرتكبا ااة يف حا ا املا اادافعني ا اان
حقو اخنسا ،/واما /الظرو ا منية للقيادات ال التمست تدابري احلماية من التهديدات.
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ورغ اام م ااا أح اارل م اان تقا اادق يف التحقيق ااات يف قض ااااي القت اام املت ا ااوق ال ا تع اار ل ااه ل ما ااال
اذتما ااا يو /وما اادافعو /ا اان حقا ااو اخنسا ااا /ومقااا اااهتم ومعا اااقبتهم ،ن تواا ااا الدولا ااة الما اار متاما ااا
ا اباب اجل رية لالنتهاكات .مث  /ااتمرار دق تن ي توصيات أمني املظان الواردة يف ن اراته املبكرة
وم كراته للمتابعة يسهم يف العن وانتهاكات حقو اخنسا/؛
(ب) م ا أ /مكت ااني النائااني الع اااق أدرج احلااد م اان اخفااالت م اان العقاااب اب تب ااارو نص ارا
أااايا يف ومته ا ارتاتيجية ( ،)2020-2016فإنه ن حيرل أ تقدق يف اق  2017يف احلد من اخفالت
م اان العق اااب ل ا انتهاك ااات حق ااو اخنس ااا ./وتتجل ا كث اارة اخف ااالت م اان العق اااب ن اادما يتعل ا ا م اار
ابجلارائم املرتكبااة منا اااق  ،2005حيااك كاناات النسااني امليويااة ةاجلااة لنسااني اجلارائم الا أبلا نهااا وااال
السنوات السابقة ،ومعد فالت من العقاب قريني من  90يف املائة ابلنسبة اي اجلرائم املعنية.
وأبل ا يف الساانوات ا واارية اان قضااااي فساااد وماارية بااني مااوظ ي القضااال .ووااري مثااا
توغا" ( )Cartel de la togaاملعروفة؛
ذلك فضيحة "كارتم د

لا

تتا نات انتهاكات ومرية حلقو اخنسا /وللقانو /الدويل اخنسااين ،اايما
(ج)
فيماا تاا السااكا /الاري يني الضااع ال ،مثام الشااعوب ا صالية واملاتار ني الاري يني واملنحاادرين مان أصاام
أفريقي والنسال والراشدين ا كرب انا وا ا واملرا قني يف املنا الري ية.
ويف اق  ،2017ارتكني ما يقم ن  348ذرمية قتم .ومن بني احلا ت ال  115الا ار
فيهاا املاتهم ابرتكااب اجلرمياة ،نسابت املسا ولية الدولاة يف  94حالاة ،ا مار الا ياد لا اااتمرار
ملي ااات اخ ااداق و ااارج نم ااا الق ااانو /يف كولومبي ااا .وتش ااري جلن ااة احلق ااوقيني الكولومبي ااة انتهاك ااات
أورى حلقاو اخنساا ،/مان بينهاا ا وت اال القسار وا حتجاال التعسا ي والتعا يني ،وتقادق معلوماات
اان ا نتهاك ااات ال ا مت ااس الض ااع ال ،ب اان ف اايهم ا ااا والراش اادو /ا ك اارب ا اانا واملثلي ااات واملثلي ااو/
ومتدوذو امليم اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو ص ات اجلنسني.
ت اتا قائم ااة أوذ ااه القص ااور البنيوي ااة يف دف ا التعويض ااات لض ااحااي الن اتاع املس االا،
(د)
وك لك يف ايااة ادة ا راااي مالكيهاا .وكاا /تن يا القاانو /رقام  1448لعااق  2011املتعلا ء اادة
ا رااي مالكيها قاصرا ،ا مر ال أجر ل  8 006احااي .وأ ي التن يا بسابني وامام مثام قياود
امليتاني ااة والت ااأوري يف التن ي ا  ،وأوذ ااه القص ااور يف ت اادابري وقاي ااة الض ااحااي وئ ااايتهم ،و اادق ك اي ااة النت ااائج يف
الت اادابري اخنس ااانية ،ومش اااركة الض ااحااي احمل اادودة ،و غ ااال ا ااجم الض ااحااي يف اااق  ،2016وا فتق ااار
تاادابري لال ارتا ابلضااحااي املوذااودين يف اخلااارج وذاارب ا ا ارار ال ا حلقاات عاام ،والعقبااات ال ا تعاارت
مليات اجلرب اجلماا ي ،وا فتقاار الر اياة الصاحية الشااملة الا تناتهج الانهج الن ساي  -ا ذتماا ي،
والتقا اادق احملا اادود الا ا أحا اارل يف تن يا ا ا ااوج الت ااا اام با ااني اجلنسا ااني واخجنيا ااات ،وا فتقا ااار التنسا ااي
امل اسي من أذم حقي ا دا والتدابري املنصوص ليها يف القانو/؛
ويف حتيرا//يوني ااه  ،2021ا ااتنتهي م اادة العم اام ابلق ااانو /رق اام 1448؛ وم اان مث ل اان تع ااا أب اادا
م سألة ادة ا رااي مالكيها .وينتظر بعض الضاحااي ال /النظار يف اخذارالات القضاائية ،و ن ااذ
ا حكاق ،ومقاااة املس ولني ن التجريد من امللكية.

تقييم اللجنة
[ابء] :حا اايل اللجنا ااة لما ااا ابملعلوما ااات الا ا قا اادمتها الدولا ااة الما اار ا اان التا اادابري املت ا ا ة ااا ااتجابة
لإلنا ارات املبكاارة الا أصاادرهتا اللجنااة املشاارتكة بااني الوكااا ت املعنيااة ابخنا ار املبكاار .و ااي حتاااج
متيد من املعلومات ن التدابري ال اخت هتا الدولة من ا تماد املالحظات اخلتامية ،و ايما ما يارتبل
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ابخذرالات املت ا ة بشاأ /تقاارير امل اا ر وما كرات املتابعاة الصاادرة ان مكتاني أماني املظاان يف اار
ن ارات مبكرة.
نظاق اخن ار املبكر حت و  /ن حو
وحاايل لمااا أيضااا ابملعلومااات املقدمااة املتعلقااة ابلتحقيقااات واملالحقااات القضااائية واخداانت
املتصالة ابنتهاكاات حقاو اخنساا /الا اقرتفهاا أفاراد اجلما اات املسالحة واملوظ او /العاامو /لا حااد
اوال .وتملني معلومات اافية ن التقدق ال حق يف تن ي توصاية اللجناة ،باا يف ذلاك ماا يتعلا
بقض ااااي ال س اااد الا ا ح اادجت ما ا ورا يف ص ا و م ااوظ ي القض ااال و اان الت اادابري املت ا ا ة من ا ا تم اااد
املالحظااات اخلتاميااة لضااما /التحقيا الساري والشااامم والنتيااه يف ايا انتهاكااات احلقااو الا يك لهااا
العهد .وتملني أيضاا الدولاة المار أ /تارد لا املعلوماات الا قادمت اللجناة والا ت ياد /
معد اخفالت من العقاب يتا ينا ت  90يف املائة ابلنسبة جلمي اجلرائم املعنية.
وحيل لما ،اافة ذلك ،ابملعلوماات املقدماة ان ئاياة املادافعني ان حقاو اخنساا،/
لكنها أتا لعدق تقدع معلوماات مصان ة ان التادابري احملاددة املت ا ة لضاما /تاوفري احلماياة والر اياة
ال عاالتني كثار ا شا اص واعتمعاات احمللياة ااع ا ،اايما النساال وا اا والراشادو /ا كارب ااانا
وا ش ا اص ذوو اخ اقااة واملثليااات واملثليااو /ومتدوذا و املياام اجلنسااي ومغااايرو اهلويااة اجلنسااانية وحاااملو
ص ات اجلنسني والكولومبيو /من أصم أفريقي والشعوب ا صلية.
وحاايل لمااا أيضااا ابملعلومااات املقدمااة اان التاادابري املت ا ة جلاارب مااا تعاار لااه الضااحااي ماان
أاارار ،وابلبياااانت املقدمااة اان مليااة ااادة ا رااااي مالكيهااا .وما ذلااك ،تملااني معلومااات اان
التاادابري املت ا ة منا ا تماااد املالحظااات اخلتاميااة لضااما /اجلاارب الكاماام لااارار الا حلقاات ابلضااحااي
وا ااما /ااادة ا رااا ااي ايا ا الضا ااحااي ،ب ااا يف ذل ااك التا اادابري الرامي ااة تا ااد يم تمبيا ا القا ااانو/
رقم  .1448وتكرر اللجنة توصياهتا.

الفقرة  :29ظروف ااحتجاز
ينبغااي للدولااة الطاارف أن تضااال جهودهااا للايااد ماان ااكتظاااا بوراااةل منهااا ضاامان
ارتخدا التداب غ ااحتجازية وحتس ظروف السجون حتسينا يكفل احالا كراماة مان رالب
حريتهم وفقا للمادة  10من العهد وينبغي أيضا أن تسرع من وتا ة جهودهاا ملناع التعاذيط وراوء
املعاملاة ع أماااكن راالط اقريااةو وضامان التايقيااق الفااو ل والشااامل والنزيا ع ريااع التقااا ير الا
تتايدث لن التعذيط أو روء املعاملةو للاو أن تتاوىل هاذا التايقياق هيماة مساتقلة ا تارتبي هرمياا
أو مؤرساايا ابملشااتب ع ا تكاااعم التعااذيط ورااوء املعاملااةو ويضاامن تقااد ار اراف املسااؤولة إىل
العدالة ومعاابتها

ملخص د الدولة الطرف
ومت احلكومة وموات للحد من مستوى شغم السجو ،/مسهمة با لك يف الت يا مان
حاادة مشااكلة بنيويااة تا جر لا نظاااق السااجو /وحلهااا .وتشااري البياااانت ا ااا يف ا كتظااا منا
اااق  .2016وتكاارر الدولااة الماار املعلومااات الاواردة يف تقرير ااا ( ،CCPR/C/COL/7ال قاارة  )97فيمااا
يتعل ا اب تم اااد ت اادابري غ ااري احتجالي ااة .ف ااي ااامي  2016و ،2017ا تما د ق ااانوان /بش ااأ /الت اادابري غ ااري
ا حتجالية ،وك لك نظاق معلومات ايااات العدالة اجلنائية.
و ن ظرو ا حتجال ،أبرمت قود صيانة ملنشآت معاجلة املياو لضما /احلصو لا ميااو
الش اارب يف مراك اات ا حتج ااال .ويص اادر ل ااس دارة الص ااندو ال ااو لص ااحة مس االو احلري ااة توص اايات
بشأ /صحة احملتجتين .وأ لن لس دارة املعهد الو للسجو /حالة الموارئ يف اي اجو /البلاد
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يف  5أاير/م ااايو  ، 2016ا ما اار الا ا أدى اخت اااذ تا اادابري مثا اام نشا اار أفرق ااة الر ايا ااة الصا ااحية املتنقلا ااة،
واخاراع يف تن ي العمم من أذم صيانة مراف الر اية الصحية وتديد ا وتهيت ا يف السجو./
ويض ا مكت ااني أم ااني املظ ااان املت ص ااا املع ا بسياا ااات العدال ااة اجلنائي ااة والس ااجو /موا ا
التن ي آلية شكاوى مستقلة يف السجو /ااتجابة لتوصيات جلنة منا ضة التع يني.

معلومات من كنة اققواي الكولومبية
م ا أ /النس اابة امليوي ااة اخاالي ااة لالكتظ ااا ا ض اات ،ف ااإ /املش ااكلة ت اتا قائم ااة .فاملع ااد
احلايل لالكتظا يض يف احلسبا /العدد اخاايل ماكن ا حتجال ،وليس التولي احلقيقي للساجنال.
وابملثم ،فإ /أماكن ا حتجال امل صصة لالحتجال الساب للمحاكمة ي أيضا مكتظة.
ويف اق  ،2018د قانو /العقوابت وقانو /اخذرالات اجلنائية بقتضا القاانو /رقام
الصادر يف  9متول/يوليه  . 2018وليدت املدة القصوى لالحتجال الساب للمحاكمة من انتني أرب
انوات يف حالة اجلرائم املتصلة بنشاط اجلما ات املسلحة املنظمة.

1908

وا ض دد ا بال يف أماكن ا حتجال .و نات ميم اات داق القوة اد السجنال ،با
يف ذلك حا ت العقاب اجلما ي واخفراط يف اات داق القوة يف مليات املراقبة اخلاصة.

تقييم اللجنة
[ابء] :م أ /اللجنة تالحظ ا ا معد ا كتظا  ،فإ ا تملني معلومات ن معد شغم املراف
مصن ة حساني مكاا /ا حتجا ال واجلانس ،باا يف ذلاك أمااكن ا حتجاال امل صصاة لالحتجاال السااب
للمحاكمة .وترحني اب تماد قانونني اجنني بشأ /التدابري غري ا حتجالية ،لكنهاا تملاني معلوماات ان
التقاادق ال ا أحاارل يف تن ي ا ا وأجر ااا .وحاايل لم ااا ابملعلومااات املقدمااة بشااأ /تااوفري مياااو الش اارب يف
مراكاات ا حتجااا ل ،لكنهااا أتا ا لعاادق تقاادع أ معلومااات اان التاادابري ا واارى املت ا ة من ا ا تماااد
املالحظاات اخلتامياة لتحساني ظارو الساجو /حساينا يك اام احارتاق كراماة مان االبت حاريتهم .وحاايل
لما أيضا ابملعلومات ال ت يد  /دد ا بال العاملني يف أماكن ا حتجال ا ض ،و ن امليم
اااات داق القااوة اااد السااجنال ،بااا يف ذلااك حااا ت العقاااب اجلمااا ي واخف اراط يف اااات داق القااوة يف
مليات املراقبة اخلاصة ،وتملني متيدا من املعلومات يف ا الصدد.
و اان تاادابري منا التعا يني واااول املعاملااة يف أماااكن ااالني احلريااة ،ترحااني اللجنااة ءنشااال آليااة
مستقلة للشكاوى قصد الت حقي يف التقارير ال تتحد ن التع يني أو اول املعاملة ،لكنهاا تملاني
معلومات ن دد قضااي التع يني واول املعاملة ال حق فيها وقواي فيها اجلناة.

الفقا اارة  :39ادلا اااءات بشا ااأن ألما اااا التخوي ا ا أو التهديا ااد أو االتا ااداء ال ا ا تسا ااتهدف
املاادافع لاان حقااوق اإلنسااان أو الصااايفي أو النقااابي أو مااوظفي القضاااء أو اعااام أو
النا ط ااجتمالي أو النا ط ع جماا حقوق اإلنسان
ينبغااي للدول ااة الطاارف أن تض ااال جهوده ااا لتااوف اقماي ااة الفعالا ة ع الوا ا املنار ااط
للم اادافع لا اان حقا ااوق اإلنس ااان والصا ااايفي والنقا ااابي وم ااوظفي القضا اااء واعا ااام والنا ا ااط
ااجتمالي والنا ط ع جماا حقوق اإلنسان املستهدف أبلماا التخويا وأأو التهدياد وأأو
االتداء بسبط العمل الذل يؤدونا وينبغاي أيضاا أن تسارع وتا ة جهودهاا لضامان إجاراء حتقياق
فاو ل و اامل ونزيا ع رياع اادلااءات املرتبطاة أبلمااا التخويا أو التهدياد أو االتاداءو وأن
ُياكم مرتكبوها ويساءلون لنها
GE.20-12323
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ملخص د الدولة الطرف
لا ا املسا ااتوى امل اسا ااي ،با اادأت احلكوما ااة العما اام بعمليا ااة الضا ااماانت الو نيا ااة .ف ا ااي آذار/
ما ا ااارس  ،2016أنشا ا ا فري ا ا ا رفيا ا ا املس ا ا ااتوى مع ا ا ا بضا ا ااماانت ا ا اادق التك ا ا ارار .ويف ديس ا ا اامرب/كانو/
ا و  ،2016أنش مركت قيادة موحدة لرصد ا تدالات ل املدافعني ان حقاو اخنساا /وقياادات
اعتم  .ويف  23شباط/فرباير  ،2017دشنت "اللجنة الو نية املعنية ابلضماانت ا منية بوذني ا ت ا
النهائي خ ال ال نتاع و حال ااالق مساتقر ودائام" .وأنشا فيلا الن باة للساالق داوام الشار ة الو نياة
ليشكم وما أماميا يف تدوم الدولة من أذم ت كيك املنظمات اخذرامية.
وفيما ااا تا ااا التحقيقا ااات ،أنشا اايت وحا اادة حقيا ا واصا ااة مسا ا ولة ا اان ت كيا ااك اجلما ا ااات
املساالحة داواام مكتااني النائااني العاااق يف اااق  .2017وأصاادرت دائاارة الش ا و /القانونيااة العامااة توذيهااا
بشأ /ئاية املدافعني ن حقو اخنسا./
أما ن تدابري احلماية ،فلدى الدولة برانمج حلماية من يدافعو /ن حقو اخنسا./

معلومات من كنة اققواي الكولومبية
من ا توقي ا ا ت ااا النه ااائي ،ح اادجت لايدة مث اارية للقل ا يف اادد ا ت اادالات ل ا قي ااادات
حقاو اخنسااا /واملاادافعني نهااا ،و اي حالااة تشااكم حاليااا هتديادا رئيسااا لبنااال السااالق يف كولومبيااا .ون
يكن رد الدولة المر فعا  ،و يتا اخفالت من العقاب مستشراي.
ويتضمن ات ا السالق مو ة من التدابري ال ميكن أ /تسا د ل احلد من العن املسلل
ل املدافعني ن حقو اخنسا ./لكن رفض احلكومة تن ي و التدابري يتيد الوا صعوبة.

تقييم اللجنة
[ابء] :حيل اللجناة لماا ءنشاال يياات م اساية ادة ،مان بينهاا فيلا الن باة للساالق .وحايل لماا
أيضا ءنشال وحدة حقي واصة وابلبياانت املقدمة ن تادابري احلماياة .بياد أ اا تملاني معلوماات ان
أجر ااا ،مااثال ناادما يتعل ا ا ماار ابلتحقيقااات يف ا د ااالات املتصاالة مااا الت وي ا أو التهدي ااد أو
ا تدال ل املدافعني ن حقو اخنسا /والصح يني والنقابيني وموظ ي القضال واحملامني والناشمني
ا ذتماا يني أو الناشاامني يف ااا حقا و اخنسااا ،/ومقاااااة مرتكبيهااا .وتملاني أيضااا معلومااات اان
ا د ال ال ي ني أنه من توقيا ات اا الساالق ،حادجت لايدة مثارية للقلا يف ادد ا تادالات
ل قيادات حقو اخنسا /واملدافعني نها.
اإلجراء املوصو ب  :ينبغي توذيه راالة الدولة المر خبالغها وق
املعلومات اململوبة يف تقرير الدولة المر الدور املقبم.

6

ذرال املتابعة .وينبغاي دراج

GE.20-12323

