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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لتوغو*
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نظرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسا ا ااال قر الاقرور اللخام التاغو لاو و

()1

قر جلسا ا ااا ا 3780

خ 3781خ ، 3782المعقودة قر  29حزورال/يونيااو خ 30حزورال/يونيااو خ 1موز/يوليااو  .2021خعقاالت
()2

الجلسا ااات اقا ار ا اايا بسا ااائ جامحة غرر ق رخر نواخنا (دوق ل .)19-خاعاملت هذه المالحظات التااغية

قر جلسا ا  ،3797المعقودة قر  23موز/يوليو .2021

ألف -مقدمة
-2

عرب اللجنة عن اغانان ا لللخلة الطرف لقاول ا اإلجراء المبس ا ا ا ااا لاقلير الاقااور خ قليم ا الاقرور

اللخام التاغو ادا على قاممة المس ا ا ا ا ا ااام المحالة قا

قلير الاقااور قر إطاا هذا اإلجراء  .خ عرب عن
()3

قليرها لفرص ا ا ااة جليل حوااها الاناء غل خقل اللخلة الطرف الرسيل المس ا ا اااور بل ا ا ااالل الالا ر الماتذة ال

الفارة الملا ا ا اامولة بالاقرور لانف ذ عحدا الع ل .خ لا ا ا اادر اللجنة اللخلة الطرف عيلا ا ا ااا على الردخد الار قلغ ا

الوقل شفووا خعلى المعلوغات الاكم لية الار قلغت إل ا ناابة بعل الحواا.

باء -الجوانب اإليجابية
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رحئ اللجنة باعاماد اللخلة الطرف الالا ر الالروعية خالسياسا ية خالمؤسسية الاالية:
(ع)

القانول اقر  003-2019الصا ا ا ا ا ااادا قر  15عياا/غايو  2019خالمعل للسا ا ا ا ا اااوا 14

ل ارون ا/خ /عداو ر  ،1992خالذم عزز بعض عحداغو علدا غن الحقوق المعارف ا قر الع ل خ ل اافر

الطابل اللساوام على إلغاء عقو ة اإلعلا خعقو ة السجن المؤ ل؛
ل ا ااد

(ب)

القانول ا/س ا ا اااس ا ا اار اقر  006-2018الص ا ا ااادا قر  20حزورال/يونيو  ،2018بل ا ا ااالل

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس ا ااال خ نظيم ا خس ا ا ر عمل ا ،الذم ينص على عل هذه اللجنة قو غقا

اآللية الوطنية لمنل الاعذيئ؛

*

اعامل ا اللجنة قر الجلسة  28( 132حزورال/يونيو  23 -موز/يوليو .)2021

( )1

.CCPR/C/TGO/5

( )2

انظر  CCPR/C/SR.3780خ CCPR/C/SR.3781خ.CCPR/C/SR.3782

( )3

.CCPR/C/TGO/QPR/5

)GE.21-11659 (A

CCPR/C/TGO/CO/5

قر و و؛

(ج)

القانول اقر  021-2016الص ااادا قر  24آب/ع س ااطو  2016بل ااالل خ اال الالج

(د)

القانول اقر  010-2015الص ا ا ا ااادا قر  24لا ا ا ا ارون البانر/نوقمار  ،2015المنلا ا ا ا ا

لقاانول العقو اات الجاليال ،خالمعال بموجائ القاانول اقر  027-2016الص ا ا ا ا ا ا ااادا قر  11لا ا ا ا ا ا ارون ا/خ /

عداو ر 2016؛
(ها)

القلامية قر و و؛
(خ)

القانول اقر  010-2013الصا ا ا ا ا ااادا قر  27عياا/غايو  ،2013بلا ا ا ا ا ااالل قلير المعونة
القاانول اقر  014-2012الص ا ا ا ا ا ااادا قر  6موز/يولياو  ،2012المنلا ا ا ا ا ا ا لقاانول ا/حوا

اللتصية خا/سرة ،خالمعل بموجئ القانول اقر  019-2014الصادا قر  17لرون البانر/نوقمار .2014
-4

خ رحئ اللجنة بانلما اللخلة الطرف ،قر  14عيلو /ساامار  ،2016إلى الارخ ونو اال اياام

الباانر الملح باالع ال ،ال اادف إلى إلغااء عقو اة اإلعالا  .خ الحا بااا يااا عيل ا ا ا ا ا ا ااا عل الالخلاة الطرف قال

صلقت على الصدوك اللخلية الاالية عخ انلمت إل ا:
(ع)

اال فاقية اللخلية لحماية حقوق جميل العما الم اجرون خعقراد عس ا ا ا ا ا اارهر ،قر  16نانول

(ب)

اال فاقية اللخلية لحماية جميل ا/شتاص غن اال افاء القسرم ،قر  21موز/يوليو .2014

ا/خ /ديسمار .2020

جيم -دواعا القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد فا إطار النظام القانونا المحلا
-5

لا ا ر اللجنة إلى عل الع ل خ ره غن ا/حدا القانونية اللخلية نطا غباشا ارة قر القانول المحلر

بعل الاصلي عل ا ،خ لعر بالقل /ل بعض القوان ن المعاملة خ فس رها ال ياواققال ما الاواق غل الع ل

حاى اآلل .خ عرب اللجنة عن عس ااف ا /ل اللخلة الطرف لر قل ل ا عغبلة ناسية على حاالت اس ااالا ا ل ق ا
بالحدا الع ل عغا المحادر عخ طا ق ا القلاء لك ا/حدا (المادة .)2

-6

ينبغا للددولدة الطرأ أن تجري تقييمدا لألحكدام القدانونيدة المحليدة وتنقحهدا عندد ا ،ت دددددددددداء

بهدأ مواءمتها أكثر مع الحقوق المكفولة فا العهد وضدمان تفسدير القانون الوطنا وتطبيقه على نحو
يتوافق مع التزامات الدولة الطرأ بموجب العهد .وينبغا لها أي دا أن تنفذ تنفيذا كامال أحكام العهد فا
انونها المحلا وأن ت داف

جهوداا ليا توفر فعليا دورات تدريبية متخصدصدة بشدأن العهد للمسدنولي

والمدعي العامي والق اة وأع اء الجمعية الوطنية وتنظم أنشطة توفية تستهدأ عامة الجمهور.
القانون العرفا وتطبيق العهد على الصعيد الوطنا
-7

حيا اللجنة علما باإليلا ا ا ا ا اااحات الار قلغا ا اللخلة الطرف خغفادها عل عحدا القانول اإليجا ر

سمو على القانول العرقر،

ر عن ا لعر بالقل إزاء خاخد قااور ف ل بالل القانول العرقر ال ي از يطا ،

قر الممااسة العملية ،بطروقة اناقى خعحدا الع ل (المادة .)2
-8

طبقا لتعليق اللجنة العام ر م  )2004(31بشدددددأن طبيعة ا،لتزام القانونا العام المفرو

على

الددو اططراأ فا العهدد ينبغا للددولدة الطرأ أن تيفد لجميع اطفراد الموجودي فا إ ليمهدا الحقوق
المعترأ بها فا العهد وأن تتخذ جميع التدابير الالزمة لمواءمة تقاليداا وأعرافها مع العهد وأن ت م

سمو العهد فعليا على القانون العرفا فا حالة تعارضهما.
2
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اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
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حيا اللجنة علما باإليل ا ا ا ا اااحات الار قلغا ا اللخلة الطرف ،خلكن ا ال از

ل ا ا ا ا ااعر بالقل /ل

الاقااور الار صا االاها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسا ااال عاار قااور سا اروة غا لر قرا نلا اارها ،غما قل يؤ ر

سلبا على نف ذ وصيا ا .خعلى الر ر غن عل المادة  40غن القانول اقر  006-2018ج ز إ الغ السلطة
القلا ااامية المتاصا ااة بانا ادات حقوق اإلنسا ااال ،قلل اللجنة لا ااعر بالقل بلا ااالل طا

هذا الحدر خ الحا

بقل عل وقر غعلوغات عن غاابعة اللا ا ا ا ا ا ااداخر الار قلغ ا هذه اللجنة إلى ال وات القلا ا ا ا ا ا ااامية .خ عرب

اللجنة عن قلق ا عيل ا ا ا اا إزاء االدعاءات الار ف ل بالل ععلا ا ا اااء قر الحدوغة ععادخا صا ا ا اايا ة الاقرور الذم
نلا ا ا ا ا ا اار ااو اللجنااة قر عااا  2012عقاائ حقيق ااا قر ادعاااءات الاعااذياائ خسا ا ا ا ا ا ااوء المعاااغلااة قر غقر خنااالااة
االسا ا اااتبااات الوطنية ،بما قر لك قر قلا ا ااية يدبا لا ا ااا ناس ا ا ا نغار خالما م ن اآل روني خإزاء االدعاءات

الماعلقة ا ليل اميو اللجنة السا
-10

الذم ا طر إلى غغاداة الالل وقا على سالغاو (المادة .)2

توصدا اللجنة الدولة الطرأ م جديد بتعزيز النظام اطسداسدا للجنة الوطنية لحقوق اإلنسدان

ل دددمان امتثالها اليام للمبادأل اطسددداسدددية المتعلقة بمركز المنسدددسدددات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق

اإلنسان (مبادأل باريس)()4؛ وينبغا على وجه الخصوا أن تقوم الدولة الطرأ بما يلا:
(ع)

على نشاطها؛

تعزيز اسدددددددددتقاللية اللجنة بطرق منها رفع أي ر ابة تمارسدددددددددها الييانات الحكومية

(ب)

تشجيع نشر تقارير اللجنة وتيسير اطالع جميع أصحاب المصلحة عليها؛

(ج)

ضدددددددمان وصدددددددو اللجنة باليام إلى النظام الق دددددددائا لتقديم الشدددددددكاو المتعلقة

(د)

لهددا

بانتهاكات حقوق اإلنسان؛

تولا النيددابددة العددامددة فتج تحقيق جنددائا فا ادعدداءات التعددذيددب التا تعر

ال ددحايا السددبعة المعنيون فا

وردت أسماؤام فا تقرير اللجنة؛
(ها)

ددية اكباتشددا غناسددينغبا والمتهمي اذلري ا وكذلر ضددحايا لرون

التحقيق فا ا،دعاءات المتعلقة بتوجيه تهديدات إلى رئيس اللجنة السابق.

مكافحة الفساد
-11

يسااخا اللجنة القل /ل الفسااد يلاد  ،على غا يالخ ،غمااساة شاامعة قر اللخلة الطرف ،خال سايما

قر قطاع العلالة .خوسا ا ا ا اااخا اللجنة القل عيلا ا ا ا ااا إزاء لنر علد الاحقيقات خالمالحقات القلا ا ا ا ااامية خعحدا

اإلدانة الماعلقة بالفساد (المواد  2خ 14خ.)25
-12

ينبغا للدولة الطرأ القيام بما يلا:
(ع)

تعزيز الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفسدددددددداد والجرائم المماتلة واعتماد اسددددددددتراتيجية

(ب)

تعزيز درات موظفا النيدابة العدامة وأجهزة إنفدال القدانون م أج مكدافحدة الفسددددددددداد

وطنية لمكافحة الفساد؛

بوسائ منها إتاحة برامج التدريب المستمر لهم وتزويدام بالموارد اليافية؛

( )4
GE.21-11659
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(ج)

الحرا على التحقيق المسدتق والنزيه فا جميع أفعا الفسداد وتقديم المسدنولي عنها

بم فيهم كبار موظفا الدولة وغيرام م الشدخصديات البارزة إلى العدالة وزن از العقوتات المناسدبة بهم

فا حالة تبوت إدانتهم؛
(د)

مواصدلة تنظيم أنشدطة وحمالت لتوفية المسدنولي السدياسديي والموظفي الحكوميي

والشركات والسكان عموما بتيلفة الفساد ا ،تصادية وا،جتمافية.

مكافحة اإلفالت م العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان التا ارتيبت فا الماضا
-13

رحئ اللجنة بالتطوات الماتذة إلنلااء آليات للعلالة االناقالية،

ر عن ا لاعر بالقل إزاء عل

صا االخا عحدا جنامية بلدانة المسا ااؤخل ن المزعوغ ن عن االنا ادات الجسا اايمة لحقوق اإلنسا ااال الار شا ااا ت

االناتابات الرماساية لعا  .2005خقر هذا الصالد ،لا ر اللجنة بقل بالإ إلى الاو ايل الذم قلغاو اللخلة

الطرف خغفاده عن ا ععطت ا/خلووة لالا ر جار الل ا اارا على غعاقبة غر كار االنا ادات الجس ا اايمة لحقوق

اإلنس ا ا ا ااال .خاللجنة لاك الص ا ا ا ااعو ات الار عارر إجراء حقيقات خ حليل الجناة،

ر عن ا ذنر اعليق ا

العا اقر  31الذم ينص على خجوب عل كف اللخ ا/طراف قلير المس ا ااؤخل ن عن االنا ادات الجس ا اايمة
لحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ا ااال إلى الع االال ااة .خعلي ااو ،ق االل االا ر الاعووض خالا االا ر الا ااالدياي ااة المات ااذة خالاحقيق ااات

الالا ليااة الار عجر ااا قوات ا/غن ال فر بغرر اغابااا الالخلاة الطرف باالكاااغا اللا ازغاا ااا بموجائ الع اال

(الفقرات  2خ 6خ 7خ.)14
-14

ينبغا للدولة الطرأ أن تعطا اطولوية إلرسدددددداء عملية إ رار المسدددددداءلة الجنائية ع ارتياب

انتهداكدات جسددددددددديمدة لحقوق اإلنسددددددددددان وتيفد توافق ادذد العمليدة مع المعدايير الددوليدة بمدا فا للدر

فيما يتعلق باسدددتقاللية الق ددداة وتمتعهم بالخبرة ووصدددو ال دددحايا إلى العدالة .وينبغا للدولة الطرأ
على وجه الخصوا أن تقوم بما يلا:
(ع)

ضدددمان محاكمة جميع المسدددنولي المزعومي ع ارتياب انتهاكات جسددديمة لحقوق

اإلنسددددان محاكمة نزيهة ومعا بتهم بما يتناسددددب مع لطورة أفعالهم فا حا تبوت إدانتهم وعز ك

شخص يثبت تورطه فا انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان م منصبه الرسما؛
(ب)

تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة؛

(ج)

مواصددلة جهوداا فا مجا جبر ال ددرر بما فا للر ع طريق المفوضددية السددامية

للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية.

عدم التمييز وحقوق أفراد اط ليات اإلتنية أو الجنسية
-15

حيا اللجناة علماا باالل الماادة  553غن قاانول العقو اات خالماادة  157غن القاانول اقر ،001-2020

الصا ااادا قر  7نانول البانر/يناير  2020بلا ااالل قانول الصا ااحاقة خاال صا ااا قر جم واوة و و ،نصا ااال

على حظر عم دعوة إلى الكراهية اإل نية لد
بالقل إزاء غا يلر:
(ع)

حرولا على الام ز عخ العلاخة عخ العنف.

ر عن ا لعر

عل قال حقيقات خغقا ا ا اااة القادة السا ا ااياسا ا ا ن خالصا ا ااحف ن الذين يلا ا ااابو قر إ اا ر

للكراهيااة اإل نيااة ال العمليااة االناتااا يااة لعااا  ،2005خقق اا لألحدااا الجزاميااة الار ناااناات سا ا ا ا ا ا ا ااااوااة قر
لك الوقت؛

(ب)

اسامراا اإلقالت غن العقاب على هذه الجرامر ،حاى بعل اعاماد قانول العقو ات الجليل

خقانول الصحاقة خاال صا  ،ا/غر الذم يلجل على كراا غب هذه االنا ادات (الماد ال  2خ.)20
4
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ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)

فتج تحقيقات سددريعا مع القادة السددياسدديي والصددحفيي الذي تسددببت دعواتهم إلى

اليراهية اإلتنية لال العملية ا،نتخابية لعام  2005فا ارتياب انتهاكات جسدددددددديمة لحقوق اإلنسددددددددان
ومالحقتهم أمام الق اء؛
(ب)

محاكمة أي شددددددددخص يسددددددددتخدم لطابا يحر

على مث اذد اطفعا التا تشددددددددك

انتهداكدا للمدادة  20م العهدد محداكمدة نزيهدة ومعدا بتده فا حدالدة تبوت إدانتده بعقوتدات تتنداسدددددددددب مع

جسامة أفعاله.
-17

حيا اللجنة علما بالحدا قانول العقو ات الجليل الماعلقة اجرور الام ز .ل عن ا ل ا ا ا ااعر بالقل

إزاء عل خجود صايغة خا احة لاعروو خ جرور الام ز المباشار خ ر المباشار لام جميل عساباب الام ز

المنصاوص عل ا قر الع ل ،بما قر لك الم

الجنسار خال ووة الجنساانية .خ حيا علما عيلاا بالمعلوغات

المقلغة غن اللخلة الطرف خالار ف ل بالل ا/حدا الجنامية الار جر إقاغة عالقات جنسا ااية بالا ار ا اار ن

ش ا ا ا ا ا ااتص ا ا ا ا ا ا ن بالغ ن غن نفو الجنو ال طا عمليا ،خعنو غن الم ر الالء اغ ر المواقف عخال قا إجراء
غ رات لا ا ا ا اروعية قر هذا المجا  .ل عل اللخلة الطرف ل ا ا ا ااعر بالقل إزاء اإلبقاء على هذه ا/حدا قر

قانول العقو ات الجليل خ لا االيل العقو ات المطبقة .خعالخة على لك ،لا ااعر اللجنة بالقل إزاء خاخد قااور

لا ا ر إلى عرر عش ااتاص لمل ااايقات خاعالاءات خس ااوء غعاغلة خعمليات اعاقا خاحاجاز عس ااف ن على

عيلم قوات ا/غن بس ااائ غ ل ر الجنس اار عخ هووا ر الجنس ااانية ،الفعل ن عخ الماص ااواو ن .نما ل ااعر اللجنة
بالقل إزاء الق ود المفرخ ا ا ا ا ااة على جمعيات اللقاع عن ا/شا ا ا ا ااتاص بسا ا ا ا ااائ غ ل ر الجنسا ا ا ا اار عخ هووا ر

الجنسانية (الفقرات  2خ 20خ 22خ 26خ.)27
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ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)

تعدي تشدددددددريعاتها الوطنية لجعلها متوافقة تماما مع العهد وللر بت دددددددمينها تعريفا

للتمييز المباشر وغير المباشر بما فا للر فا المجا الخاا يشم جميع أسباب التمييز المنصوا

عليها فا العهد بما فا للر المي الجنسا والهوية الجنسانية.

انون العقوتات إللغاء تجريم إ امة عال ات جنسددية بالتراضددا بي شددخصددي

(ب)

تعدي

(ج)

اتخال جميع التدابير الالزمة بما فا للر تدابير توفية الق دددددداة والمدعي العامي

بالغي م نفس الجنس؛

وكذلر موظفا أجهزة إنفال القانون و وات اطم

ل دددمان حماية اطشدددخاا المسدددتهدفي بسدددبب ميلهم

الجنسددا أو اويتهم الجنسددانية وحماية المنظمات التا تدافع ع ان،ء اطشددخاا ضددد جميع أشددكا

الم ايقة والتمييز والعنف.

المساواة بي الجنسي والتمييز ضد المرأة
-19

يس ا اااخا اللجنة القل /ل عحدا اللس ا اااوا نص على المس ا اااخاة قر المعاغلة ن المرعة خالرج خا/حدا

الجليلة غن قانول العقو ات جر الام ز
قوان ن خطنية الا ا اامن عحداغا م ز

اال المرعة قر المواد  311خ 312خ ،313خغل لك ال از هناك علة

ا ا اال المرعة .خ لا ا ااعر اللجنة بالقل على خجو التصا ا ااوص إزاء اإلبقاء على

عحدا م زوة قر قانول ا/حوا اللااتصااية خا/سارة المنقل قر عا  ،2014بما قر لك إل از المرعة بعل الل و
اعاباا غن ااوخ قسااخ الزخاج السااا
ا
قر زخاج آ ر قا انقلاااء ا/ج المحلد قر  300يو

خالحدر الذم يج ز

عالد الزخجاات( .)5خ حيا اللجناة علماا غل االايااا باالمعلوغاات الار قالغا اا الالخلاة الطرف خغفاادهاا عن اا نظر قر

( )5
GE.21-11659

الماد ال  52خ 42غن قانول ا/حوا اللتصية خا/سرة على الاوالر.
5
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اعاماد لا ر لو ا ا اال حل لاعلد الزخجات .خ حيا اللجنة علما بالل المادة  313غن قانول العقو ات جر خ ا ا اال

حواجز عغا حصا ا ا ا ا ااو المرعة على ا/ار ،خلكن ا لا ا ا ا ا ااعر بالقل /ل القانول العرقر خالواقل العملر يدرسا ا ا ا ا ااال
الالغس اااخاة ن الرج خالمرعة ،خال س اايما سيما ياعل بالح قر الم راق خالح قر الملكية ،خ/ل بعض الممااس ااات

البقاسية ،غب الزخاج باإلدراه ،ال از قاممة (المواد  2خ 3خ 7خ.)26
-20

ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)

تنقيج القواني الوطنية بما فا للر القواني العرفية المتعلقة بوضددع المرأة وزلغاء

أو تعدي جميع اطحكام التا تميز ضددددددددد المرأة وتتعار

بما فا للر تعدد الزوجات والميراث والمليية؛
(ب)

تيثي

مع العهد و ،سدددددددديما ما تعلق منها بالزوا

إجراءاتها ضدددددددد الممارسدددددددات العرفية التمييزية بما فا للر الزوا باإلكراد

وللدر بدالحرا على أمور منهدا إدارة التركدات إدارة عدادلدة وتوفيدة الندان فا المنداطق الريريدة بداذتدار

ال ارة لهذد الممارسات؛
(ج)

تيثي

أنشدطة التثقي

والتوفية التا تسدتدأ عامة الجمهور م أج الق داء على

التنميط الجنسدددانا ومكافحة تبعية المرأة والتشدددجيع على احترام مبدأ تقاسدددم اطدوار والمسدددنوليات بي
المرأة والرج فا اطسرة وفا المجتمع؛

العنف ضد المرأة
الحا اللجنة بقل اس ا ا ااامراا العنف

-21

ا ا اال المرعة ،بما قر لك العنف العاملر خالجنس ا ا اار .خ حيا

علما باإليلاحات الار قلغا ا اللخلة الطرف بلالل ا/حدا القانونية الماعلقة بالعنف العاملر ،خلكن ا عرب
عن عسف ا لعل خجود حدر جنامر غنفص ياف غل الع ل .خ عرب اللجنة عن قلق ا نذلك إزاء غا يلر:
(ع)

غعاقبة قانول العقو ات على اال اص ا اااب الزخجر بعقو ة ع ف غن عقو ة اال اص ا اااب

(ب)

عل خجود لا ر ،بما قر لك قر غجا الحماية ،ايل للا ا ااحايا اال اصا ا اااب إغدانية

وجو عا ؛

الوصو إلى العلالة غن دخل وف غن الام ز عخ الوصر عخ االناقا ؛

اس ااامراا غمااس ااة ل ااووو ا/عل اااء الاناس االية ا/نبووة على الر ر غن جروم ا بموجئ
(ج)
المواد غن  217إلى  222غن قانول العقو ات خاساوصال ا لاوجيا ،خعل وقر غعلوغات عن الالا ر الماتذة
لحماية النساء خالفايات غن هذه الممااسة ال جامحة نوق ل( 19-الماد ال  3خ.)7
ينبغا للدولة الطرأ أن ت داف

-22
بطرق منها ما يلا:

جهوداا م أج منع جميع أشدكا العنف ضدد المرأة ومكافحتها

(ع)

تنقيج ددانون العقوتددات م أج د تعري

(ب)

النظر فا اعتماد انون شددام بالتشدداور مع المجتمع المدنا لمنع جميع أشددكا العنف

(ج)

جهودادا لتوفيدة الق دددددددددداة والمددعي العدامي وموظفا أجهزة إنفدال القدانون

العنف العددائلا وتجريمدده بشدددددددددك د محدددد

م جهة ومواءمة عقوتة ا،غتصاب الزوجا مع عقوتة ا،غتصاب بوجه عام م جهة ألر ؛

ضد النساء والفتيات ومكافحتها ومعاقبة مرتيبيها بما فا للر العنف العائلا فا المجالي العام والخاا؛
تيثي

والجمهور ككد بدالعوا دب ال ددددددددددارة للعنف العدائلا واتخدال جميع التددابير الالزمدة بمدا فا للدر تددابير

الحماية لتمكي ضحايا ا،غتصاب م الوصو إلى العدالة بما فا للر لال جائحة كوفيد19-؛
(د)

مواصدددلة جهوداا فا مجا التوفية ووضدددع اسدددتراتيجيات جديدة للتدل

أتناء جائحة كوفيد 19-م أج استئصا ممارسة تشويه اطع اء التناسلية اطنثوية؛
6

و ،سددديما

GE.21-11659
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اإلجها

المقصود والصحة الجنسية واإلنجابية
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يسا ا ا ا ا ا اااخا اللجناة القل إزاء نبرة عالد حااالت اإلج اار السا ا ا ا ا ا اارم خاا فااع غعال خسياات ا/غ اات
المواد

المر با ذه الممااس ااة .خ حيا اللجنة علما بالاو اايل الذم قلغاو اللخلة الطرف بل ااالل عل طا

غن  829إلى  832غن قانول العقو ات الار جر اإلج ار المقصا ا ا ا ا ااود ،قر الممااسا ا ا ا ا ااة العملية ،خلكن ا
ال از

لااعر بالقل /ل هذه ا/حدا ال از سااااوة ،خخجودها يلااجل على اللجوء إلى اإلج ار الساارم.

دما لا ااعر اللجنة بالقل /ل المراهق ن خالفوات اللا ااعيفة ال يحصا االول على المعلوغات خالتلغات الماعلقة
بالصحة الجنسية خاإلنجا ية (المواد  3خ 6خ 7خ.)17

-24

ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)

م داعفة الجهود الرامية إلى الحد م وفيات اطمهات الناجمة ع اإلجها

وللر بتعدي ضددددد دوابطها التنظيمية المتعلقة بالحم واإلجها

القانونا واذم ؛

السدري

بما يتيج للمرأة فعليا فرصدددددددة اإلجها

(ب)

تنقيج التشدددددددريعات الجنائية ل دددددددمان عدم إن از عقوتات جنائية بالنسددددددداء والفتيات

(ج)

الجنسدا

الالتا يلجأن إلى اإلجها

واططباء وتغيرام م العاملي الصحيي الذي يقدمون له المساعدة؛

ضدمان ا،سدتفادة الياملة م لدمات الصدحة الجنسدية واإلنجابية والتثقي

الشدددددددددددام د للرجددا والنسددددددددددداء والفتيددان والفتيددات فا جميع أنحدداء البلددد بمددا فا للددر فا المندداطق

الريرية والنائية.

التعذيب وغيرد م ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
رحئ بلدغاج اآللية الوطنية لمنل الاعذيئ قر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس ا ا ااال ،خ حيا علما غل

-25

االاياا بالمعلوغات الار قلغا ا اللخلة الطرف بلااالل الزوااات الار نظم ا هذه اآللية لمتالف عغادن االحاجاز.
ر عن ا لا ا ا ااعر بالقل إزاء قراا عل

زوااات غنظمات المجامل الملنر /غادن االحاجاز ،الصا ا ا ااادا قر

نيس ااال/ع رو  ،2020بس ااائ جامحة نوق ل .19-خ رحئ اللجنة بلدااج جرومة الاعذيئ خغالع س اروال الاقاد

عل ا قر قانول العقو ات الجليل ،خلكن ا لعر بالقل إزاء غا يلر:
(ع)

عل واق الاعروو المنص ا ا ا ا ااوص عليو قر المادة  198غن قانول العقو ات واققا اغا

(ب)

ععماا الاعاذيائ خسا ا ا ا ا ا ااوء المعااغلاة الار يزعر عل عقراد عج زة إنفاا القاانول خقوات ا/غن

غل المادة  7غن الع ل؛

يمااسا ااون ا على نحو شا ااامل ع ناء االحاجاز للر اللا اارطة خاالحاجاز السا ااا

ا/طفا  ،خال سيما لغرر انازاع االعاراقات؛
(ج)

للمحادمة ،بما قر لك

ا اال

نلاة الاحقيقات خالمالحقات القل ا ااامية الار عجر ا النيابة العاغة بل ا ااالل ععما الاعذيئ

خسا ا ا ا ا ا ااوء المعاغلة هذه ،غما يسا ا ا ا ا ا اااهر قر ل حالة إقالت غن العقاب ينعر ا الجناة خ كروو هذه الحالة

(الفقر ن  2خ.)7
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ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)

م العهد؛

GE.21-11659

تنقيج تعري

التعذيب المنصددوا عليه فا انون العقوتات لمواءمته تماما مع المادة 7
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(ب)

إعطاء تعليمات واضدددحة لمسدددنولا وات اطم بشدددأن الحظر المطلق للتعذيب وتجريمه

ومالحقة مرتيبا اذد اطعما

وزعطاء تعليمات واضحة للنيابة العامة بالتحقيق فا أي عم م أعما

التعذيب أو سوء المعاملة وزجراء المالحقات الق ائية الالزمة؛
(ج)

اتخال التدابير الالزمة ليا ترفع فا أ رب و ت ممك

منظمات المجتمع المدنا طماك ا،حتجاز.

القيود المفروضدددة على زيارة

عدالة الغوغاء
-27

عرب اللجنة عن قلق ا إزاء غو ااوع علالة الغو اء خعمليات اإلعلا غن دخل غحادمة ،خ الس ااف

للالة لنر علد الاحقيقات الار عجر ا النيابة العاغة خعلد المالحقات القلاامية خعحدا اإلدانة الصااداة قر
ح الجناة .نما لعر اللجنة بالقل إزاء اللعوا السامل بعل البقة قر اللخلة خنظاغ ا القلامر ،غما يؤدم

عحيانا إلى حاالت طا ق ا علالة الغو اء خوعل ا/شا ا ا ا ااتاص الذين يلا ا ا ا ااابو قر اا كا ر جرامر غن دخل

غحادمة (المواد  2خ 6خ.)7
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ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)

التحقيق مع جميع المسدددنولي المزعومي ع تطبيق عدالة الغوغاء أو اإلعدام م

(ب)

اتخال لطوات ملموسة ،ستعادة تقة مواطنيها فا منسساتها الق ائية؛

(ج)

مواصددلة التدابير المتخذة للق دداء على عدالة الغوغاء وتنظيم حمالت للتوفية بعدم

دون محاكمة ومقاضاتهم والحكم عليهم بالعقوتات المناسبة فا حالة تبوت إدانتهم؛

مشروفية العدالة المتسرعة والشعبية وتنشوء المسنولية الجنائية ع ارتياب اذد اطفعا .
حظر الرق والعبودية
-29

رحئ اللجنة بالج ود الار اذل ا اللخلة الطرف قر غجا غداقحة اساغال ا/طفا خاساعبادهر.

ر عن ا ال از

لعر بالقل إزاء اسامراا هذه الظاهرة .خهر عرب عيلا عن عسف ا إزاء غا يلر:

(ع)

اقاقاا غفال ا اار العم للموااد الكاسية لمزاخلة نل ا اااط ر بطروقة قعالة خغن جية قر جميل

(ب)

عاال جاالياال طااة العم ا الوطنيااة لمداااقحااة اال جاااا بااا/شا ا ا ا ا ا اتاااص غنااذ عااا 2008

القطاعات الار ينالر ق ا عم ا/طفا ؛
(المواد  8خ 16خ.)24
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ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:

ضددددددد دمدان التطبيق الصددددددددددارم طحكدام دانون العقوتدات التا تمنع مختلف أشددددددد دكدا
(ع)
ا،تجار باطشددددددخاا والعم الجبري وكذلر اطمر ر م  MPFTRAPS/1556الصددددددادر فا  22أيار/

مايو  2020الذي يحدد اطعما الخطرة المحظورة على اططفا فا توغو؛
(ب)

تعزيز درات مفتشددا العم لتمكينهم م مزاولة نشدداطهم بطريقة فعالة ومنهجية فا

(ج)

التعجي باعتماد مشدددروع المرسدددوم الذي ينص على إنشددداء اللجنة الوطنية لمكافحة

جميع القطاعات التا ينتشر فيها عم اططفا ؛

ا،تجار باطشدددددددخاا والتصددددددداصدددددددها وتنظيمها وسدددددددير عملها وتجديد لطة العم الوطنية لمكافحة

ا،تجار باطشخاا؛
(د)

8

اتخال التدابير الالزمة لمنج تصاريج اإل امة لجميع ضحايا ا،تجار وضمان حمايتهم.
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ا،حتجاز ومدة ا،حتجاز لد الشرطة
حيا اللجنة علما باإلصا ا ااالا الجنامر الذم جروو اللخلة الطرف ،بما قر لك غن ال اعاماد
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قانول العقو ات،

ر عن ا عرب عن عس ا ا ااف ا إزاء باء عملية اعاماد قانول اإلجراءات الجنامية ،خهو قانول

عساسر لانف ذ عحدا الع ل على عدم خجو .خقر هذا الصلد ،عرب اللجنة عن قلق ا إزاء غا يلر:
(ع)

عل خجود عس ااار قانونر خا اال يس ااانل إليو الل ااتص المعاق عخ المحاجز للطعن قر

(ب)

كراا االدعاءات الار لا ر إلى غمااساة االعاقا خاالحاجاز الاعساف ن خعل االغابا

قانونية اعاقالو عخ احاجازه عغا القلاء؛

اآلجا الزغنية الار حلدها القانول لالحاجاز للر اللرطة؛
(ج)

عا اال طا

(المواد  9خ 10خ.)14
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الاا االا ر الاا االيلا ااة لالحاجا اااز الار نص عل ا ااا قا ااانول العقو ا ااات الجا االيا اال

ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)

تسدددددددددريع عمليدة تنقيج دانون اإلجراءات الجندائيدة وفقدا طحكدام العهدد والتعليق العدام

للجنة ر م  )2014(35بشدددأن حق الفرد فا الحرية وفى اطمان على شدددخصددده وللر حتى يتسدددنى طي

شددخص معتق أو محتجز تقديم طع إلى المحكمة للبت م دون إبطاء فا مشددروفية احتجازد وزصدددار
أمر باإلف ار عنه إلا كان اذا ا،حتجاز غير انونا؛
(ب)

ضددمان التقيد فا الممارسددة العملية باذجا الزمنية التا حدداا القانون لالحتجاز

لد الشددددددرطة ووضددددددع حد طي احتجاز تعسددددددفا أو احتجاز تطو مدته أكثر م الالزم وتعوي

شخص احتجز بطريقة مخالفة للقانون؛

أي

(ج)

ضدددددددمان التحقيق فا جميع حا،ت ا،حتجاز التعسدددددددفا أو ا،حتجاز لمدة أطو م

(د)

كفددالددة تمتع المحتجزي بجميع ال دددددددددمددانددات القددانونيددة وفقددا للمواد  9و 10و14

(ها)

ضددددددمان درة المحاكم الوطنية على اللجوء إلى التدابير البديلة لالحتجاز بعد اعتماد

الالزم وتأديب المسنولي عنها و/أو مقاضاتهم؛
م العهد؛

انون اإلجراءات الجنائية الجديد.

أوضاع السجون وحا،ت الوفاة أتناء ا،حتجاز
-33

رحاائ اللجنااة بااالااال ا ر الار ا تااذ ااا الاالخلااة الطرف لمعااالجااة خ ا ا ا ا ا ا اال المحاجزون ع ناااء جااامحااة
ر عن ا لعر بالقل إزاء غا يلر:

دوق ل.19-

ر المالممة قر غؤساساات الساجول الاابعة لللخلة الطرف ،خال سايما

(ع)

ظرخف االحاجاز

(ب)

خاخد ادعاءات ل ا ا ا ر إلى خقوع حاالت خقاة ع ناء االحاجاز ،ير با غعظم ا بالظرخف

(ج)

ن السا ا ا ااجناء الما م ن خالمحدو عل ر بسا ا ا ااائ اداظاظ

اا فاع غعل اداظاظ السجول لجملة غن ا/سباب غن ا نسبة ا/شتاص المحاجزون اهن المحادمة؛
الصحية

ر المالممة؛

عل الاق ل عموغا ،بالفصا ا ا ا

السجول (المواد  6خ 9خ.)10
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ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)

م اعفة الجهود لتحسي الظروأ المعيشية للمحتجزي ومعاملتهم وضمان الفص

(ب)

اتخدال تددابير عداجلدة ل ددددددد دمدان إجراء تحقيق شدددددددددامد ونزيده فا جميع حدا،ت الوفاة

بي المحتجزي وفقا لنظام ا،حتجاز عمال بقواعد اطمم المتحدة النمولجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
أتناء ا،حتجاز؛
(ج)

مواصدلة جهوداا الرامية إلى معالجة مشدكلة اكتظاا السدجون بما فا للر م لال

وضع سياسة فعالة ،ستخدام تدابير وعقوتات بديلة للحرمان م الحرية.
المعونة الق ائية
-35

الحا اللجنة بقل عل القانول اقر  010-2013بلااالل المعونة القلااامية قر و و ال يطا  ،قر

ظ عل خجود غرساو نف ذم ،خهو غا غن شاالنو عل يؤ ر على قلاة ا/شاتاص المعوزون عخ اللاعفاء على
الوصا ااو إلى العلالة .نما لا ااعر اللجنة بالقل إزاء خاخد قااور لا ا ر إلى

ا ااعف خعر السا اادال بلغدانية

الحصو على المساعلة القانونية لقاميا خقلة اسافاد ر غن ا حاى اآلل (الفوات  2خ 9خ 10خ.)24
-36

فور إلى تعدديد القدانون ر م  010-2013ونشدددددددددر المراسددددددددديم
ينبغا للددولدة الطرأ أن تبدادر ا

واطوامر المتعلقة بتنفيذد ليا ت ددددددم عمليا حصددددددو أي متقاضددددددا  ،يملر موارد كافية على المعونة

الق دائية .وينبغا لها أي دا أن تيثف جهوداا ل دمان توفير المعلومات للسدكان بشدأن تقديم المسداعدة

القانونية تلقائيا وزمكانية ا،ستفادة منها.
إ امة العد
-37

على الر ر غن اإليل ا ا ا اااحات الار قلغا ا اللخلة الطرف ،ل ا ا ا ااعر اللجنة بالقل إزاء خاخد قااور

لا ا ا ر إلى المحاخالت الماكراة للج ات الفاعلة العاغة خالتاص ا ااة الال

قر عم القل ا اااء خالنيابة العاغة.

خ ل ااعر اللجنة بالقل عيلا اا إزاء عل اس اااقال النيابة العاغة الار ابل لوزور العل خققا للقانول خالاس االسا ا

ال رغر .خ ذنر اللجناة اعليق اا العاا اقر  )2007(32بلا ا ا ا ا ا ااالل الح قر المسا ا ا ا ا ا اااخاة عغا المحاادر خال واات

القل ا ا ا ا ا ا ااامياة خقر غحاادماة عاادلاة ،الاذم ينص على عل نا خ ا ا ا ا ا ا اال ال يم ز سياو و ا ا ا ا ا ا ااوا ن خظاامف
خا اص ا اااص ا ااات الس ا االطا ن القل ا ااامية خالانف ذية عخ امدن سيو الس ا االطة الانف ذية غن الس ا اايطرة على الس ا االطة

القلامية عخ وج
-38

ا ،هو خ ل ال ياس غل غالع اساقال ال وة القلامية (الماد ال  14خ.)25

فور إلى اتخال إجراءات بما فا للر إجراءات تشريعية لحماية
ينبغا للدولة الطرأ أن تبادر ا

ا،سددتقال الذاتا التام للق دداة وأع دداء الهيئة الق ددائية والمدعي العامي وكذا اسددتقالليتهم وحيادام

وأمنهم بشددددك كام ؛ وينبغا لها أي دد دا أن ت ددددم عدم تعرضددددهم طي نوع م أنواع ال ددددغط والتدل

غير المبرر م ايئات ألر

بما فا للر السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛

معاملة الالجئي وطالبا اللجوء
-39

رحئ اللجنة الء نفا القانول اقر  021-2016الماعل

و ا ا ا ا ا اال الالجو ن قر و و خإنل ا ا ا ا ا اااء

اللجنة الوطنية لل ااؤخل الالجو ن خلجنة الطعول ،إال عن ا ل ااعر بالقل إزاء عل وقر غعلوغات عن طا

هااذا القااانول خعن عما ال وا ن المنل ا ا ا ا ا ا ااال ن بموجبااو .خ الحا اللجنااة عل المعلوغااات الار قاالغا ااا الاالخلااة
الطرف ؤنل عل طالار اللجوء يجوز ل ر قلير طعن إلى المحدمة،

ر عن ا عرب عن عس ا ا ا ااف ا لعل وقر

غعلوغات خ يانات غلموسااة ساامل اق ير غلر غمااسااا ر ل ذا الح قعليا خغا إ ا نال سااا

لو ع ر إيقاقر (المواد  7خ 9خ 12خ.)13
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ينبغا للدولة الطرأ أن تقدم مزيدا م المعلومات ع تطبيق القانون ر م  021-2016وأترد

وكذا ع سددددددير عم اللجنتي المنشددددددأتي بموجبه مع تحديد اإلجراءات والطرائق المعمو بها لتمكي

طالب اللجوء م تقديم طع إلى المحكمة وما إلا كان سبي ا،نتصاأ اذا له أتر إيقافا.
حرية الدي وتيوي الجمعيات
-41

عرب اللجنة عن قلق ا إزاء غا يلر:
(ع)

خاخد قاااور ف ال باالل الجمعياات ،بماا ق اا الجمعياات الالينياة ،واجاو عقباات نا رة قر

(ب)

عل خجود قاعلة حلد ا/ج الزغنر لحص ااو الجمعيات على إيص ااا الاس ااج  ،خهو

(ج)

المنظمات اللينية

الاسج  ،حاى إل بعض المنظمات اللينية غنعت غن الاسج ؛
عغر يارك لاقلير السلطات اإلدااوة؛

المعاي ر الغاغل ا ا ا ا ا ااة المس ا ا ا ا ا اااتلغة قر ق ير طلبات س ا ا ا ا ا ااج

(الم واد  18خ  22خ .)26
-42

ينبغا للددولدة الطرأ أن تيفد حريدة الددي وحريدة تيوي الجمعيدات وأن تمتنع ع اتخدال أي

إجراءات م شدددأنها تقييد ااتي الحريتي غير القيود التا تجيزاا المادتان  18و 22م العهد؛ وينبغا

للدولة الطرأ أن تعج باعتماد مشدددروع القانون الجديد المتعلق بحرية ال دددمير والدي وكذلر مشدددروع
انون حرية تيوي الجمعيات بمشاركة نشطة م المجتمع المدنا على نحو يتفق تماما مع العهد.

حرية التعبير
-43

عرب اللجنة عن قلق ا إزاء غا يلر:
(ع)

خجود علد غن ا/حدا الال اروعية الار لاال ق ودا غفرطة على غحاور التطاب ،خال ساايما

غا خاد غن ا قر قانول ا/غن اللا لر ،خالقانول الماعل بالجرامر اإللكارخنية ،خقانول الصاحاقة خاال صاا  ،خ لاعر

اللجنة بالقل /ل مور هذه المعاي ر يقور على نحو

ر غاناسئ عحدا المادة  19غن الع ل.

(ب)

خاخد علد غن المواد قر قانول العقو ات جر عنلا ا ااطة ربا بممااسا ا ااة حروة الاعا ر ،غب

(ج)

خاخد ادعاءات لا ر إلى اسااتلا هذه ا/حدا الجنامية لف عرقلة نلاال الصاحف ن

(د)

خاخد غعلوغات عن عرر العليل غن الملاقع ن عن حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااال /عما الا ليل

(ها)

على غحطات

إطالق الصيحات خعناش ل اللغئ قر ا/غادن العاغة عخ االجاماعات العاغة ،خنلر ع باا نا بة عخ الال ر؛
عخ النقا ن عخ قادة الرعم عخ الملاقع ن عن حقوق اإلنسال خ ق ل حروا ر قر الاعا ر؛
خالاره ئ خالملايقة خاالعاقا الاعسفر؛

خاخد قااور ل ا ا ا ا ر إلى عل

ص ا ا ا االخا بعض ص ا ا ا ااحف عخ حظر الا

إ اعية ،قلااال عن الالااديك قر اساااقاللية ال وة العليا ل عال الساامعر البصاارم خاال صااا  ،غما يعر ا ا
لال

ال غارا لو ،خال سا اايما غن السا االطة الانف ذية ،خال يسا اامل اوق ر الحماية الكاسية للصا ااحف ن خخسا ااام

اإلعال (المواد  2خ 6خ 7خ 14خ 18خ 19خ 21خ.)22
-44

ينبغا للدولة الطرأ أن تقوم بما يلا:
(ع)
(ب)

تنقيج القواني المذكورة فا الفقرة  43أعالد لمواءمتها مع المادة  19م العهد؛
اليف ع تخوي

الصدحفيي والمدافعي والمدافعات ع حقوق اإلنسدان الذي يمارسدون

حقهم فا حرية التعبير وع م ايقتهم واعتقالهم واحتجازام ومالحقتهم على جرائم معرفة تعريفا غام ا؛
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(ج)

ضددمان إجراء تحقيقات شدداملة ونزيهة فا جميع ا،نتهاكات المرتيبة فا حق الصددحفيي

والمدافعي والمدافعات ع حقوق اإلنسددان فا أسددرع و ت ممك
بعقوتات تتناسب مع جسامة أفعالهم وجبر ضرر ال حايا؛
(د)

ومحاكمة المسددنولي ع ارتيابها ومعا بتهم

اتخال كافة التدابير الالزمة بما فا للر التدابير التشدريعية ل دمان ا،سدتقال التام

للهيئة العليا لإلعالم السمعا البصري وا،تصا .

حرية التجمع السلما وزفراط موظفا الدولة فا استخدام القوة
-45

عرب اللجنة عن قلق ا البالإ إزاء غا يلر:
(ع)

القاانول اقر  010-2019الص ا ا ا ا ا ا ااادا قر  12آب/ع سا ا ا ا ا ا ااطو  2019المعال للقاانول

اقر  ،010-2011الصا ااادا قر  16عياا/غايو  ،2011الذم يحلد شا اارخل غمااسا ااة حروة الاجمل خالاظاهر
سلميا ،خ فرر عحداغو ق ودا
(ب)

ر غاراة خ ر غاناسبة على غمااسة الح قر حروة الاجمل السلمر؛

خاخد ادعااءات ف ال باالل عقراد عج زة إنفاا القاانول عخ قوات ا/غن ،بماا قر لاك القوات

المسالحة ،يلجالخل قر ع لئ ا/حيال إلى قض المظاهرات باسااتلا القوة المفرطة غما عدر إلى ساقول العليل غن

القالى خالجرحى؛
(ج)

عل وقر غعلوغات عن الاحقيقات الار عجر ا النيابة العاغة بلالل هذه االدعاءات ،خنذلك

عن اللعاخر القلامية الار اقعت خعحدا اإلدانة خالعقو ات الار صلات (المواد  7خ 9خ 10خ 14خ 19خ.)21
-46

عمال بتعليق اللجنددة العددام ر م  )2020(37بشددددددددددأن الحق فا التجمع السدددددددددلما والمبددادأل

اطسدددددداسددددددية بشددددددأن اسددددددتخدام القوة واطسددددددلحة النارية م جانب الموظفي المكلفي ب نفال القواني

والتوجيهات المتعلقة بحقوق اإلنسدان الصدادرة ع اطمم المتحدة بشدأن اسدتخدام اطسدلحة اط

سياق إنفال القانون ينبغا للدولة الطرأ القيام بما يلا:

فتيا فا

(ع)

تنقيج القانون ر م  010-2019لمواءمته مع المادة  21م العهد؛

(ب)

ضددددددددمان تولا النيابة العامة إجراء تحقيقات نزيهة وشدددددددداملة م دون إبطاء فا جميع

ا،دعاءات التا تنسدب إلى موظفا الدولة اإلفراط فا اسددتخدام القوة أو عمليات اإلعدام لار نطاق الق دداء
أتناء المظاارات والحرا على مالحقة الجناة ومعا بتهم إلا تبتت إدانتهم وجبر ضرر ال حايا؛
(ج)

ضدددمان توافق اطحكام التشدددريعية والتنظيمية بشدددأن اسدددتخدام القوة مع المعايير الدولية

(د)

اتخال الخطوات الالزمة ل مان عدم مشاركة القوات المسلحة فا عمليات إنفال القانون.

والحرا على أن تطبق وات اطم تدابير غير عنيفة ب اللجوء إلى القوة عند مراقبة المظاارات؛

دا  -النشر والمتابعة
-47

ينبغا للدولة الطرأ أن تنشدددر على نطاق واسدددع نص العهد وتقريراا الدوري الخامس واذد

المالحظات الختامية بهدأ التوفية بالحقوق المكرسددة فا العهد فا أوسدداط السددلطات الق ددائية والتشددريعية
واإلدارية والمجتمع المدنا والمنظمات غير الحكومية العاملة فا البلد وعامة الجمهور.

-48

ووفقدا للفقرة  1م المدادة  75م النظدام الدداللا للجندة يتعي على الددولدة الطرأ أن تقددم

فا موعد أ صدددددداد  23تموز/يوليه  2023معلومات ع اإلجراءات المتخذة بشددددددأن التوصدددددديات الواردة

فا الفقرات ( 12مكافحة الفسدددددددداد) و( 26التعذيب وغيرد م ضددددددددروب المعاملة أو العقوتة القاسددددددددية
أو الالإنسانية أو المهينة) و( 44حرية التعبير).
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ووفقا لدورة المراجعة المتو عة للجنة سدددددددوأ تتلقى الدولة الطرأ م اللجنة فا عام 2027

ائمة المسدددائ التا يجب معالجتها ب تقديم التقرير وسدددوأ يكون أمامها سدددنة واحدة لتقديم ردوداا

على ائمة المسدائ

التا سدوأ تشدك تقريراا الدوري السدادن .وتطلب اللجنة أي دا إلى الدولة الطرأ

أن تجري فا سدددددددياق إعداد تقريراا مشددددددداورات واسدددددددعة النطاق مع المجتمع المدنا والمنظمات غير
الحكوميدة العداملدة فا البلدد .وطبقدا لقرار الجمعيدة العدامدة  268/68يبلغ الحدد اط صدددددددددى لعددد كلمدات

التقرير  21 200كلمة .وسيجر الحوار البناء المقب مع الدولة الطرأ فا عام  2029فا جني .

GE.21-11659

13

