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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث

لغينيا*

 -1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث لينننثا  )CCPR/C/GIN/3يف جلسثتناا 3534
ي ث ث ث ث ث  10و 11ش ث ث ث ث ثري ا و
و 3535انظث ث ث ث ثثر  CCPR/C/SR.3534و )3535املعق ث ث ث ث ث
أكت ث ث ر  .2018واعتمث ثثدت اللجن ثثة ظث ثثخلت املة ظ ثثات ا تا نث ثثة يف جلس ثثتاا  ،3557املعق ث ث ة
يف  26شري ا و أكت ر .2018

ألف -مقدمة
ر ثثا اللجنثثة تقثثدا تنننثثا قريرظثثا الثثدوري الثالث  ،وثال كثثاال يثثد ثثر ثثة وعش ثري
-2
سثثنة ،وعملعل ثثات الث ار ة تنث  .و عثثرن اللجنثثة عث قثثديرظا ل رلثثة ءديثثد ارظثثا ال نثثا ث وتثثد
الدولة الطثر رتنث املسثت ش شثلال التثدا الث اذثخلت ثة ال ثملة املشثم لة علتقريثر ث أجث
ن ن ثثخل أ ثثاد العا ثثد .و ع ثثرن اللجن ثثة ع ث ا تنا ثثا للدول ثثة الط ثثر مل ثثا يد ت ث ث ر و ت ثثة
 )CCPR/C/GIN/Q/3/Add.1على يائمثة املسثائ  ،)CCPR/C/GIN/Q/3وظث ر و اسثتم مل
ر و ش ية يد اا وتد الدولة الطر .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
ر ثثا اللجن ثثة علت ثثدا التشث ثريعنة واملاسس ثثنة الث ث اذ ثثخل ا الدول ثثة الط ثثر  ،وا س ثثنما
-3
ععتما الق ان التالنة:
الق ث ثثان ال ريث ث ث  ،L/2007/013/ANامل ث ثثار  29شث ث ثري ا و أكتث ث ث ر ،2007
أ)
واملتعلثثإب شنشثثا اللجنثثة اانتاا نثثة ال تننثثة املسثثتقلة ،ولثثة نا ا وع ث يتاا و نظنماثثا وأسثثالنا
عملاا؛
ن)
__________

*

يان ال الط الينين ري  ،L/2008/01/ANاملار  19آن أتسطس 2008؛

اعتمد ا اللجنة يف ور ا  8 124شري ا و أكت ر  2 -شري الثاين ن تمرب .)2018
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ج) الق ث ثثان ال ا ساس ث ث ث ري ث ث ث  ،L/08/CNT/2011امل ث ثثار  14مت ز ي لن ث ث ث ،2011
واملتعلإب تنظن املاسسة ال تننة املستقلة حلق ق اإلنساال وأبسالنا عملاا؛
) الق ث ثثان ال ا ساس ث ث ري ث ث  ،L/055/CNT/2013امل ث ثثار  17أاير ث ثثاي ،2013
واملتعلإب ع ية اجمللس ا على للق ا و نظنم وأسالنا عمل ؛
ه) الق ث ثثان ال ا ساس ث ث ث ريث ث ث  ،002/2017/ANامل ث ثثار  24ش ث ث ث ار ترباير ،2017
واملتعلإب قان ال اانتااعت.
 -4و ة ثثل اللجن ثثة عر ن ثثاا ان ثثماد الدول ثثة الط ثثر ث ا اين ثثة ق ث ق ا ش ثثااو وي
اإلعاية يف  8ش ار ترباير .2008

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ العهد وتطبيقه يف النظام القانوين الداخلي للدولة الطرف ويف إقليمها
ة ل اللجنة أال املا ة  151الدست ر نص على أسث قنة املعاظثدات علثى القث ان
-5
وأال أ ثثاد العاثثد عثثد جث ا ا يتجث أ ث التشثريعات ال تننثثة .تث أ ثثا عثثرن عث أس ث اا ال
احملاك ان را ا ط إب أ اد العاد أو مُيتج هبا أ ا اا املا ة .)2
 -6ينبغ ييي للدول يية الط ييرف أن تس ييتمر يف اف يياي ت ييداب ا ييدف توعي يية الق ييا وا ييام
واملدع العام أبحكام العهد مبا يكفل مراعا هيذ اأحكيام أميام ا ياام الوةنيية ومراعيا
ا اام هلذ اأحكام.

 -7وحتثثنل اللجنثثة علمثثا عملة ظثثات ال ث أ ثثداظا ال تثثد و ا ظثثا أال اجملتم ث الينثثين تم ث
حت م ا عرا والتقالند .ت أ ا عرن ع يلقاا ثزا املعل ات ال ند عدد ط نإب القان ال
ال ضع يف مجنث أرجثا ثيلثن الدولثة الطثر  .و عثرن اللجنثة عث يلقاثا جث ثاو ثزا رسث
ط نثثإب القثثان ال العثثريف يف عظ ث أرجثثا ثيلثثن الدولثثة الطثثر  ،وظ ث يثثان ال نثثايف ع ث أ ا ث
أ اد العاد ،مما ُيرد ج ا ك ا الس اال احلق ق ال ي لاا العاد املا ة .)2
 -8وفق يال لتعليييق اللجنيية العييام رقييم  )2004(31بشييأن ةبيعيية االت يقام القييانوين العييام
املفروض على الدول اأةراف يف العهد ،ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احلقوق املعرتف اا
يف العهييد جلمي ييا اأفي يراد املوج ييوديو يف إقليمه ييا وأن تتاييذ ي ييا الت ييداب املمكن يية ملواءم يية
تقاليدها وأعرافها ما العهد وتكفل بشكل منهجي اتساقها معه .وينبغيي هليا أي يال أن تكفيل
تدريب القعماء التقليدي على أسبقية أحكام العهد والقانون الوضعي على القانون العريف.
املؤسسة الوةنية املستقلة حلقوق اإلنسان
 -9ر ثثا اللجنثثة شنشثثا اسسثثة وتننثثة سثثتقلة حلق ث ق اإلنسثثاال عمثثة علقثثان ال ا ساس ث
املار  14مت ز ي لن  ،2011ت أ ا ا ا شثعر علقلثإب ال ظثخلت املاسسثة ا متلث املث ار املا يثة
الةز ثثة لتم نناثثا ث أ ا عملاثثا عالنثثة و ث ااضثثطةع ايتاثثا .و شثثعر اللجنثثة علقلثثإب أي ثثا ثزا
املعل ات ال ند عف عرتة الس اال ج اللجنة وعلعم الخلي ا ي املا ة .)2
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 -10ينبغييي للدوليية الطييرف أن فنييا للجنيية الوةنييية املسييتقلة حلقييوق اإلنسييان ميقانييية
املدرب الثابت لتمكينها مو ااضطالع بوايتها على
اافية وتقودها مبا يكفي مو املوظف
َّ
أاميل وجييه وفقيال للمبييادل املتعلقية مبراييق املؤسسيات الوةنييية لتعقييق وساييية حقيوق اإلنسييان
(مبييادل ابرييي .).وينبغييي للدوليية الطييرف أي يال أن تنظيير يف تقييدىل ةلييب اعتميياد إ اللجنيية
الفرعييية للتلييالف العيياملي للمؤسسييات الوةنييية حلقييوق اإلنسييان ،وأن تتاييذ يييا التييداب
الكفيلة إبيااء وعي السكان بواية هذ املؤسسة ومبا تؤديه مو عمل.
مكافلة الفساد
 -11حتثثنل اللجنثثة علمثثا ععتمثثا يثثان ال اتحثثة ال سثثا يف  7مت ز ي لن ث  ،2017وش راج
دأ الش اتنة يف نح ا تنازات التعدي يف يان ال التعدي لعثاد  ،2013وشنشثا ال كالثة ال تننثة
مل اتحثثة ال سثثا و ع يث احل ث الرشثثند يف عثثاد  .2004تث أال اللجنثثة ة ثثل قلثثإب أال ثثاظرة
ال سا ا زال ستشرية يف ثيلن الدولة الطر  ،مما يا ي ث ثضعا سثنا ة القثان ال وانتاثا
أ ث ثثاد العاث ثثد .و عث ثثرن اللجنث ثثة ع ث ث أس ث ث اا ج ث ث ث ثثاو للمعل ث ثثات ال ث ث نث ثثد ث ثثا يل ث ث :
أ) استشثرا ال سثثا يف وائثثر الدولثثة الطثثر ؛ ن) عثثدد وجث لث ائح ن نخليثثة للقثثان ال املثثار 7
مت ز ي لن ث 2017؛ ج) اتتقثثار ال كالثثة ال تننثثة مل اتحثثة ال سثثا و ع ي ث احل ث الرشثثند للم ث ار
الةز ثثة .و عثثرن اللجنثثة عث أسث اا لقلثثة عثثد التحقنقثثات واملة قثثات الق ثثائنة اجملثراة وأ ثثاد
اإل انة الصا رة يف ثتار اتحثة ال سثا  ،رتث ث راج عريثف ألث لل سثا وعقث عت أشثد علنث
َّ
املعد يف عاد  2016امل ا  2و 14و.)25
يف القان ال اجلنائ
 -12ينبغ ييي للدول يية الط ييرف أن تق ييوم مب ييا يل يييأ (أ) تعقي ييق جهوده ييا الرامي يية إ مكافل يية
الفساد وما يرتتب عليه مو إفالت مو العقيا ،،وا سييما ميو خيالل اعتمياد ليوائي تنفيذيية
للق ييانون امل ييؤر  7متوز/يولي ييه 2017؛ ( )،ض ييمان أن تك ييون الواال يية الوةني يية ملكافل يية
الفسي ياد وتعقي ييق احلك ييم الرئ يييد هي يية مس ييتقلة اس ييتقالال حمي يال وفعال يية يف مكافل يية الفس يياد؛
(ج) وضا سياسة صارمة يف التعامل ما أفعيال الفسياد يف اليدوائر العامية ،وت يمينها تيداب
وقائية وعالجية؛ (د) التلقيق ما املسؤول عيو أفعيال الفسياد ،مبيو فييهم ميو يتوليون أرفيا
املناصييب يف الدول ية الطييرف ،ومالحقييتهم أمييام الق يياء يف إةييار اامييات ييرتم ال ييما ت
اأساسية املننوص عليها يف املاد  14مو العهد.
حالة الطوارل
 -13عثثرن اللجن ثثة ع ث يلقا ثثا ثزا ثثا ور ث عل ثثات يثثة ن ثثد عثثدد ا ثملاد ال ثثماانت
املنص و علناا يف املا ة  4ث العاثد ثعال ثاات احلصثار والطث ار الث تمرضث يف أعث اد 2007
و 2010و ،2014و عرن ع أس اا لعدد اذا دا حلماية قث ق عننثة ا جيث ز للدولثة الطثر
ا روج عناا ،وا سنما ناا احلإب يف احلناة .و ة ل اللجنثة أي ثا قلثإب اا عثا ات الث نثد ثر
ينث رتثثة علثثى ريثثة التع ث و ريثثة التجمث السثثلم ثعال ثثاات احلصثثار والطث ار امل ث ا  4و6
و 19و.)21
 -14ينبغييي للدوليية الطييرف أن تتاييذ يييا التييداب الالزميية ل ييمان اتسيياق تش يريعا ا
املتعلقيية حباليية احلنييار والطييوارل اتسيياقال حم يال مييا أحكييام امليياد  4مييو العهييد وتطبيييق تل ي
التشريعات مبا يتفق متامال وأحكام هذ املاد .
GE.18-21084
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انتهااات حقوق اإلنسان اليت ارتُكبت يف املاضي ،ومكافلة اإلفالت مو العقيا ،،و قييق
املناحلة الوةنية
 -15عثثرن اللجنثثة عث يلقاثثا ثزا اانتااكثثات اجلسثثنمة حلقث ق اإلنسثثاال الث ار ث علثثى
وج ث ث ث ث ا صث ث ث ث ث و يف ك ث ث ث ثثان ال الثاين ين ث ث ث ثثاير وش ث ث ث ث ار ترباير  ،2007وأيل سث ث ث ث ث تمرب ،2009
وآن أتسثثطس  ،2012ومت ز ي لن ث  ،2013وأيل س ث تمرب  .2014و ة ثثل اللجنثثة أبسثثف
ثثل التقثثدد احملثثرز يف التحقنثثإب يف ظثثخلت اانتااكثثات ،ويلثثة عثثد املة قثثات اجلنائنثثة والعق ث عت
الصثثا رة يف ثثإب ر ناثثا ،وظ ث أ ث ر سثثا كلاثثا ة ث ا ثثر ال اي ث يف الثثة اإلتثثةت ث
العقث ثثان الس ث ثثائدة ،وا س ث ثنما تنم ث ثثا ح ث ثثص ا ث ثثداب ال ث ث ش ث ثثادظا لع ث ثثا ك ث ث انكري يف 28
أيل س تمرب  .2009ويف ظخلا الصد  ،حتنل اللجنة علما عنتاا التحقنقات الق ائنة يف ل
ا ثثداب ،وشنشثثا جلنثثة جنانثثة ،يف ننسثثاال أ ري  ،2018و لن اثثا تنظثثن ةاكمثثة ثثر
احمل مة اجلنائنة الدولنثة يف ثتثار التحقنثإب ا و يف
ل اانتااكات ،و تعاوال الدولة الطر
ال يائ  .ت أ ا عرن ع أس اا لتل ر ثجرا احملاكمة كثث ا وعث يلقاثا الشثديد ثزا املعل ثات
ال ند أبال عد ا ث ا شثااو املتث رت يف لث ا ثداب ثا زالث ا يشثيل ال نالثا ظا ثة
ث نالثثا لثثن الق ثرار .و عثثرن اللجنثثة ع ث أس ث اا علثثى وج ث ا ص ث و ملثثا يل ث  :أ) عثثدد
ص ال حااي أو أترا أسرظ ىت اآلال علثى عث ي عمثا ار ثا يف قاث ث انتااكثات؛
ن) عدد قدا الدولثة الطثر عل ثات عث التثدا املتاثخلة لت ضثنح صث ضثحااي اا ت ثا
القسثثري والشثثروع يف حتديثثد اي ث املقثثا ر اجلماعنثثة ويف اسثثتاراج اجلث ث  .وأ ث ا ،حتثثنل اللجنثثة
علمثثا س ث ة شثثروع يثثان ال ثنشثثا جلنثثة احلقنقثثة والعدالثثة واملصثثاحلة ،ت ث أ ثثا عثثرن ع ث يلقاثثا
لعدد ثنشا اللجنة املخلك رة ىت اآلال امل ا  2و 6و 7و.)16
 -16ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يليأ (أ) افاي تداب فورية لتسيريا وتي التلقييق
يف انتهاا ييات حق ييوق اإلنس ييان ال يييت ارتُكب ييت يف املاض ييي ،وا س يييما أح ييدا  28أيل ييول/
سبتمرب  ،2009و اامة مرتكبيها ومعاقبتهم؛ ( )،ضمان وقف ييا اأئيااص املشيتبه
يف ارتكيياام انتهااييات جسيييمة ،مبييو فيييهم أع يياء احلكوميية ،عييو العمييل ةيليية فييرت التلقيييق
معهييم و يياامتهم؛ (ج) افاليية حنييول يييا ال ييلاس وأف يراد أسييرهم علييى تعييوي اامييل
عما ارتكيب يف حقهيم ميو انتهاايات؛ (د) ضيمان إةيالع أسير املفقيوديو وضيلاس عملييات
اإلعدام على احلقيقة ،بسبل منها استاراج اجلثث مو املقابر اجلماعية والتعرف عليى رفيات
أصلااا بوسائل علمية؛ (ه) افالية إنشياء جلنية احلقيقية والعدالية واملنياحلة يف أقير ،وقيت
ممكو وتقويدها مبا يكفي مو املوارد لتمكينها مو أداء وايتها بفعالية.
مناه ة التمييق
 -17حتنل اللجنة علما تعريف التمنن وءرمي املنص و علناما يف املا ة  313وامل ا التالنة
هلا القان ال اجلنائ  .ت أ ا عرن ع أسث اا لعثدد قثدا أي شث ش متننث ثىت اآلال ،رتث
وضث ظثثخلا اإلتثثار القثثان ين اجلديثثد ،ولعثثدد قثثدا الدولثثة الطثثر عل ثثات عث سث اانتصثثا
املدننثثة واإل اريثثة ال عالثثة املتا ثثة لل ثثحااي .و عثثرن اللجنثثة عث أسث اا جث ثثاو ل قثثا علثثى
املا ة  274القان ال اجلنائ  ،ال ءرد سل ا شثااو علثى أسثاي ثنلا اجلنسث  ،و اكثد
على ا تس أ اد ظخلت املثا ة ث تثا متننث ي .و عثرن اللجنثة عث يلقاثا أي ثا ثزا أتعثا
ث وي
التمنن وال ل والعنف ال ستاد ا شااو املصا عملاثإب وا شثااو املصثا
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نقص املناعثة ال شثرية اإليدز ،وثزا يلثة التثدا املتاثخلة ل ثماال عثدد التمننث يف املمارسثة العملنثة
ضد ا شااو وي اإلعاية املا اتال  2و.)26
 -18ينبغييي للدوليية الطييرف أن تتاييذ اافيية التييداب الالزميية ملييا يليييأ (أ) ضييمان تعريييف
يا ضلاس التمييق بسبل اانتناف املدنية واإلدارية الفعالية املتاحية ومتكيينهم ميو اللجيوء
إليهييا ،وضييمان حنييول ال ييلاس علييى جييرب ملييا أصيياام مييو ضييرر؛ ( )،الشييروع يف عملييية
إللغيياء امليياد  274مييو القييانون اجلنييائي؛ (ج) تييوف احلماييية الفعاليية لائييااص املنيياب
ابملهق واملناب بف وس نقا املناعة البشرية/اإليدز ،وضمان حقوقهم اأساسيية؛ وضيمان
النظيير علييى النلييو الواجييب يف يييا حيياات التمييييق ،وإج يراء قيقييات منهجييية يف يييا
ح يياات العن ييف ومقاض ييا املس ييؤول عنه ييا وإدان ييتهم وتع ييوي ض ييلاسها تعوي ي يال مناس ييبال؛
(د) اعتميياد إةييار قييانوين يت ييمو أهييدافال ييدد وإلقامييية بشييأن تيس ي حنييول اأئييااص
يوي اإلعاقة على اخلدمات.
التمييق ب الرجل واملرأ واملساوا بينهما
 -19حتثثنل اللجنثثة علمثثا عملعل ثثات ال ث نثثد أبال احمل مثثة الدسثثت رية أعلن ث عثثدد سثثت رية
صة املرشثحات يف كث يائمثة ث يث ائ املرشثح لةنتاثاعت التشثريعنة واحمللنثة ال اليثة  30يف
املائة واحملد ة جا القان ال املار  24شث ار ترباير  .2017و عثرن اللجنثة عث يلقاثا ث أال
يثثا ي رت ث ظثثخلا التثثد  ،عثثةوة علثثى ظنمنثثة التنمثثنل اجلنسثثاين علثثى اجملتم ث  ،ث ثثدظ ر الثثة
متثن املرأة يف احلناة السناسنة والعا ة ،ال عن ة ألة ،ا يف ل على أعلى ست ايت احل ة
ويف سل الق ا  .و عرن اللجنة ع أس اا ال الدولة الطثر م قثدد أي ث صثا ات يف ظثخلا
الصد امل ا  3و 25و.)26
 -20ينبغييي للدوليية الطييرف أن تتاييذ التييداب الالزميية ل ييمان عييدم التمييييق ضييد امل يرأ ،
ق ييانو ل وممارسي يةل ،وزسد مش يياراتها يف احلي ييا العام يية ،وافال يية متثيله ييا عل ييى أعل ييى املس ييتوست
احلكومي يية ويف س ييل الق يياء .وينبغ ييي هل ييا أي ي يال أن تع ييقز اجله ييود الرامي يية إ توعي يية عام يية
اجلمهور مبكافلة التنميط اجلنساين يف اأسر واجملتما.
 -21و ة ثثل اللجنثثة قلثثإب أال يثثان ال ا سثثرة مين ث ضثثد امل ثرأة ،وا سثثنما تنمثثا يتعلثثإب سثثائ
امل ث اب ،وا تنثثار ة ث اإليا ثثة ،و ثثانة ا ت ثثا  ،واحلريثثة يف العم ث  ،والطثثةق ،وال ث ان ،و عثثد
ال وج ثثات .وحت ثثنل اللجن ثثة علم ثثا عاعملاض ثثات العدي ثثدة عل ثثى ش ثثروع الق ثثان ال امل ثثدين اجلدي ثثد،
وا سنما تنما يتعلإب ةظثر عثد ال وجثات ،احملظث ر ألثة قت ثى القثان ال السثاري رتث انتشثارت
علثثى نطثثاق واسث يف الدولثثة الطثثر  ،تث أ ثثا عثثرن عث أسث اا لتثثل ر اعتمثثا شثثروع القثثان ال
املدين نخل عاد  2002امل ا  3و 17و.)26
 -22ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إ اعتماد قانون مدين جديد يلغي
يا اأحكام التمييقية ضد املرأ املننوص عليها يف قانون اأسر  ،يف أقر ،وقيت ممكيو.
وينبغييي هلييا أن تكفييل علييى وجييه اخلنييوص اإلبقيياء علييى حظيير تعييدد القوجييات يف مشييروع
القييانون املييدين واعتميياد مييو قبييل السييلطة التش يريعية ،وأن تتاييذ ،يف ييون يل ي  ،اافيية
التداب الرامية إ إيااء وعي السكان ابلطابا التمييقي هلذ املمارسة.
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العنف ضد املرأ واملمارسات ال ار اا
 -23ر ا اللجنة ا خللث الدولثة الطثر ث جاث ملنث العنثف ضثد املثرأة والق ثا علنث ،
تث أ ثثا عثثرن عث يلقاثثا املسثثتمر ثزا انتشثثار العنثثف ضثثد املثرأة وي لث علثثى نطثثاق واسث وعث
أسث اا لعثثدد ءثثرا ااتتصثثان ال وج ث يف القثثان ال اجلنثثائ اجلديثثد لعثثاد  .2016و عثثرن اللجنثثة
أي ا ع يلقاا ال الغ ثزا انتشار املمارسات ال ارة عملرأة واستمرارظا ،وا سثنما الث واج القسثري
وامل ثثر و ش ث ي ا ع ثثا التناسثثلنة ا نث يثثة .ويف ظثثخلا الصثثد  ،ورت ث ث راج أ ثثاد حتظثثر ظثثخلت
املمارسات يف القان ال اجلنائ اجلديثد ،عثرن اللجنثة عث يلقاثا جث ثاو ثزا املعل ثات الث
ند قلة عد التحقنقات واملة قات اجلنائنة اجملراة يف ظثخلت املمارسثات والعقث عت الصثا رة يف
إب ر ناا امل ا  3و 7و 17و 23و.)26
 -24ينبغيي للدوليية الطيرف أن تقييوم مبيا يليييأ (أ) مواصيلة جهودهييا الراميية إ منييا يييا
أئكال العنف ضد املرأ ومكافلتهيا ،وا سييما بتجيرىل اا تنيا ،القوجيي؛ ( )،مواصيلة
جهوده ييا الرامي يية إ من ييا ومكافل يية ممارس ييات ال ييقواج القس ييري ،وال ييقواج املبك يير ،وتش ييويه
اأع يياء التناس ييلية اأنثوي يية؛ (ج) ض ييمان إجي يراء قيق ييات ئ يياملة يف ي ييا احل يياات ال يييت
تنطوي على ممارسات ضار ابملرأ  ،ومالحقة اجلنيا ق يائيال ومعياقبتهم بعقيوابت مناسيبة ،إن
ثبتت إدانتهم ،وتعوي ال لاس عما أصااو مو ضرر.
اإلهناء الطوعي لللمل والوفيات النفاسية
 -25عرن اللجنة عث يلقاثا ثزا اسثتمرار ار ثاع عثدات ال تنثات الن اسثنة ووتنثات الرضث
يف الدولة الطر  ،كمثا عثرن عث يلقاثا جث ثاو ال عملنثات اإلجاثا اجملثراة يف ثرو
ت ث ل نثثة ظ ث أ ثثد ا س ث ان الرئنسثثنة لل تنثثات الن اسثثنة .و شثثعر اللجنثثة علقلثثإب ال عظ ث
النسا الل ايت يلجلال ث عملنات ثجاا ت ل نة عثر نثا ولثحتا للاطثر يقثد
علثثى ل ث ث تا ث ول ث اجملتم ث هل ث علعثثار ،ونقثثص املعل ثثات املتا ثثة ،والشثثرور املرظقثثة
امل روضة على اإلجاا القان ين جا املا ة  265القان ال ،أي احلص على صريح ث
تريإب ا ت ا ا صائن امل ا  3و 6و 7و 17و.)26
 -26ينبغيي للدوليية الطييرف أن سييو سييبل حنييول امليرأ علييى العييالج والرعاييية يف ييال
النلة اجلنسية واإلجنابية مو أجل اتقاء الوفيات النفاسية ومكافلتها .وينبغي هليا أن تعي لدل
تشيريعا ا مبييا يكفييل إمكانييية اإلجهيياض املييأمون والقييانوين والفعييال عنييدما تكييون حيييا امل يرأ
أو الفتييا احلامييل أو صييلتهما يف خطيير ،أو عنييدما متمييل أن تسييبب مواصييلة احلمييل ح ي
هنايتييه أمل يال أو معييا ئييديديو للم يرأ أو الفتييا  ،وا سيييما عنييدما يكييون احلمييل يال عييو
ا تنيا ،أو سييفاحم ييارم أو عنييدما يكييون بقيياء اجلني علييى قيييد احليييا ي تمييل .وينبغييي
للدولة الطرف أي ال أن تقوم مبا يليأ (أ) منا وصم النساء والفتيات الرا بات يف اإلجهاض
وضمان عدم تطبيق عقوابت جنائية عليهو وا على َمو يقدم هلو خدمات ةبية ملسياعد و
يف يل ؛ ( )،ضمان حنول النساء والرجال ،وا سيما الفتيات والفتيان ،عليى معلوميات
مسييتند إ حقييائق وأدليية ،وتثقيييفهم ابلنييلة اجلنسييية واإلجنابييية ،وتييوف ةائفيية واسييعة مييو
وسائل منا احلمل هلم أبسعار معقولة.
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عقوبة اإلعدام
 -27ر ثثا اللجنثثة سثثحا عق ثثة اإلعثثداد ث القثثان ال اجلنثثائ اجلديثثد لعثثاد  2016و ث
يان ال الق ا العس ري اجلديد لعاد  .2017ت أ ا عرن ع أسث اا ال العقث عت الصثا رة
يف ثثإب ا شثثااو الثثخلي م ث علثثنا عإلعثثداد ي ث ظثثخلت التعثثديةت التشثريعنة م مذ ثثف ثثىت
اآلال املا ة .)6
 -28ينبغي للدولة الطرف أن تتاذ يف أقير ،وقيت ممكيو ييا التيداب الالزمية ل يمان
ففيييف العقييوابت النييادر يف حييق اأئييااص الييذيو ا ييقال كوميال عليييهم ابإلعييدام ،وأن
تشرع يف عملية اان مام إ الربوتوايول ااختيياري الثياين امللليق ابلعهيد والراميي إ إلغياء
عقوبة اإلعدام.
القناص الشعيب
 -29عثرن اللجنثثة عث يلقاثثا ث سثثلل القصثثاو الشثثع واإلعثثداد ثثارج نطثثاق القثان ال.
و عرن اللجنة ع أس اا لقلة ا أمجري حتقنقات و ة قثات جنائنثة و ثا لثدر ث ث اانت
يف إب اجلناة امل ا  2و 6و.)7
 -30ينبغ ييي للدول يية الطي ييرف أن تتا ييذ اافي يية الت ييداب الالزم يية للق ي يياء عل ييى ممارسي ييات
القني يياص الشي ييعيب واإلعي ييدام خي ييارج نطي يياق القي ييانون والتلقيي ييق فيهي ييا ومالحقي يية املتهم ي ي
ومعاقبتهم ،إن ثبتت إدانتهم ،ابلعقوابت املناسبة.
سلوك موظفي إنفاي القانون واستادامهم املفرط للقو
 -31ر ثثا اللجن ثثة ق ثثان ال ثثل النظ ثثاد الع ثثاد ريث ث  ،L/2015/009/ANامل ثثار  4يث ثراال
ي ننث ث  ،2015ال ثثخلي ي ثثر اس ثثتاداد ا س ثثلحة تث ث ال تاك ثثة يف ثثل النظ ثثاد الع ثثاد ويقصث ثر
اسثثتاداد ا سثثلحة الناريثثة علثثى ثثال الثثدتاع عث الثثن س وال ثثرورة القص ث ش .ت ث أ ثثا ا ث ا
ثن ثا القثان ال كثث ا
شعر علقلإب ثزا املعل ات امل ية ال أكدظا ال تثد والث نثد أبال ث
ثثا يسثثتاد ال القث ة اسثثتادا ا رتثثا ،وا سثثنما أ نثثا املظثثاظرات ،ممثثا يسث ر عث ويث ع وتنثثات
ثن ثثا القثثان ال ا ُيثثاكم ال علثثى ظثثخلت ا تعثثا
وثلثثاعت .ويسثثاور اللجنثثة يلثثإب علثثغ ال ث
ثا تنما ندر ،مما جيع اإلتةت العقان سائدا ة ا ثر ال ايث  .و عثرن اللجنثة أي ثا عث
امل ل ث شن ثثا القثثان ال أتعثثا ثثا وذريثثا
يلقاثثا ثزا املعل ثثات الث نثثد عر ثثان املث
للمناز ا الة أ نا عملنات الت تنش امل ا  6و 7و 9و 17و.)21
 -32ينبغييي للدوليية الطييرف أن تقييوم مبييا يليييأ (أ) افاليية تقي ي لد موظفيهييا املكلف ي إبنفيياي
القييانون تقيييدال صييارمال أبحكييام القييانون املييؤر  4حقيران/يونيييه  ،2015مييو خييالل تعقيييق
ت ييدريبهم عل ييى اس ييتادام الق ييو وتوعي يية الق ييا وامل ييدع الع ييام وا ييام ا ييذ املس ييألة؛
( )،ضييمان إج يراء قيقييات مسييتقلة يف يييا حيياات ااسييتادام املفييرط للقييو ومقاضييا
اجلنا ومعاقبتهم بعقوابت تتناسب وجسامة جرائمهم ،وتعوي ال لاس؛ (ج) افالة تطبيق
املييوظف املكلفي إبنفيياي القييانون تطبيقيال صييارمال أحكييام قييانون اإلجيراءات اجلنائييية املتعلقيية
بعمليييات التفتيييم ،ومعيياقبتهم بشييكل منهجييي ،عنييد ااقت يياء ،علييى أي تقن ي يف تطبيييق
تل اأحكام.
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التعذيب و

مو ضرو ،املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 -33ر ا اللجنة تنقنح يان ال العق عت وث راجث أ ا ثا عثر التعثخليا وءر ث ععت ثارت
جرمية يائمثة ثخلا ا .تث أال اللجنثة عثرن عث أسث اا ال أ ثاد ال قثرة  2ث املثا ة  232ث
القثثان ال املثثخلك ر صثثنف عثثد ا عننثثا ث ا تعثثا  ،ثث الصثثعإب عل اثثرع أو احلثثرق ،وظث أتعثثا
عثثخليا يف واي ث ا ثثر ،يف تاثثة املعا لثثة القاسثثنة أو الةثنسثثاننة وا ثثر عق ث عت ةثثد ة علثثى
ار اهب ثثا .و ع ثثرن اللجن ثثة عث ث يلقا ثثا أي ثثا ال ممارس ثثة التع ثثخليا ،الث ث م يع ثثد يملج ثثل ثلنا ثثا يف
السثثج ال ،ا ث ا سثثائدة ،وا سثثنما يف راكث اا تجثثاز تثرا انتث اع ااعملاتثثات واملعل ثثات
املا اتال  7و.)9
 -34ينبغييي للدوليية الطييرف أن تقييوم مبييا يليييأ (أ) ييديث إةارهييا التش يريعي مبييا يكفييل
تننيف اأفعيال املننيوص عليهيا يف الفقير  2ميو املياد  232ميو القيانون اجلنيائي يف ف ية
أفع ييال التعي ييذيب ،ومعاقبي يية مرتكبيهي ييا بعق ييوابت تتناسي ييب وجسي ييامتها؛ ( )،ضي ييمان إج ي يراء
قيقي ييات ئي يياملة يف حي يياات التعي ييذيب وسي ييوء املعاملي يية املقعومي يية ،وافالي يية مقاضي ييا اجلني ييا
ومعيياقبتهم بعقييوابت مناسييبة ،إن ثبتييت إدانييتهم ،وتعييوي ال ييلاس؛ (ج) إنشيياء يلييية وةنييية
ملنا التعذيب ويلية مستقلة مكلفة ابلتلقيق يف يا ادعاءات التعيذيب و ي ميو ضيرو،
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
ظروف ااحتجاز
 -35شثعر اللجنثة علقلثإب ثزا املعل ثات الث نثثد عكتظثاو السثج ال ،وظث وضث ي يثد ث
ايمث العثثد اهلائث ث احملتجث ي رظث احملاكمثثة ،و ظثثرو اا تجثاز القاسثثنة لليايثثة ،وا سثثنما
تنمثثا يتعلثثإب عحلص ث علثثى اليثثخلا و ثثد ات النظاتثثة الصثثحنة والرعايثثة الصثثحنة .و شثثعر اللجنثثة
القصر وال الي و املدان واحمل س ا تناتنا يف ع السج ال
علقلإب ثزا عدد ال ص
امل ا  7و 9و.)10
 -36ينبغييي للدوليية الطييرف أن تقييوم مبييا يليييأ (أ) تكثيييف جهودهييا لتلسي ظييروف عيييم
ا تج يقيو ومعيياملتهم؛ ( )،تعقيييق التييداب الرامييية إ معاجليية مشييكلة ااتظيياا السييجون وفق يال
لقواعد اأمم املتلد النمويجية الدنيا ملعاملة السيجناء (قواعيد نيلسيون مانيديال)؛ (ج) افياي
التداب الالزمة للفنل ب ا تجقيو حبسب السو والنوع اجلنساين ونظام ااحتجاز.
ااحتجاز رهو ا اامة
 -37حتنل اللجنة علما شنشا جلنة تا عة اات اا تجاز رظ احملاكمة يف عاد .2016
تث أ ثثا ا ث ا شثثعر علقلثثإب ثزا املعل ثثات الث نثثد لجث ي ثثاة التحقنثثإب جلث ا ناجنثثا ث
اا تجثثاز رظ ث احملاكمثثة ،و ث  ،ج ث عثثد ظائث ث ا شثثااو احملتج ث ي رظث احملاكمثثة،
الثثخلي ميثل ث ال ثثا ث  60يف املائثثة ث  80يف املائثثة ث م ث ع احملتج ث ي والثثخلي ث ع ثثا
ةتج ا ل ملة يد على عشر سن ات .و عرن اللجنثة عث أسث اا لعثدد وجث عل ثات عث عثد
ا شااو الخلي است ا وا د جلنة تا عثة ثاات اا تجثاز السثا إب للمحاكمثة لتقصث
دة ا تجازظ أو ثتةق سرا ا املا اتال  7و.)9
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 -38ينبغييي للدوليية الطييرف أن تقييوم مب يا يل يييأ (أ) افيياي اافيية التييداب الالزميية ل ييمان
أا يلج ييأ ق ييا التلقي ييق إ ااحتج يياز ره ييو ا اام يية إا يف الظ ييروف ااس ييتثنائية ،وتعقي ييق
التييداب البديليية لسييلب احلرييية؛ ( )،التطبيييق النييارم أحكييام قييانون اإلج يراءات اجلنائييية
اجلديد اليت تفرض جقاءات على الق ا الذيو يبقون املتهم تجقيو رهيو ا اامية بيدون
جتديي ييد أوامي يير احلي ييب .املنتهيي يية صي ييالحيتها؛ (ج) ضي ييمان إةي ييالق س ي يراحم يي ييا اأئي ييااص
ا تجقيو لفرتات ةويلة رهو اامتهم ،وتعوي هم ،عند ااقت اء.
ااجتار ابأئااص والعمل القسري
 -39حتثثنل اللجنثثة علمثثا شنشثثا اللجنثثة ال تننثثة مل اتحثثة ااءثثار ع شثثااو و ثثا ميا لث ث
ممارسات ،كما حتنل علما شنشا ال ثدة ال تننثة مل اتحثة ااءثار ع شثااو .تث أ ثا عثرن
اتحة ااءار ع شااو ا زال يلنلثة و ت اضثعة .و عثرن اللجنثة عث
ع يلقاا ال جا
أس ث اا علثثى وج ث ا ص ث و لقلثثة عثثد الش ث اوش املسثثجلة والتحقنقثثات واملة قثثات الق ثثائنة
اجملراة تناا واإل اانت الصا رة يف إب اجلناة .و عرن اللجنثة كثخلل عث يلقاثا ممثا يلث  :أ) ةنثة
املاثثاجري اليننن ث يف لن نثثا؛ ن) ةنثثة ا ت ثثا وال تنثثات والنسثثا الث ايع حت ث ن ث ااسثثملياق
املن ث ث ويف ي ثثة ش ث ث ات ال ثثدعارة يف ال لث ثثداال ا جن ن ثثة ،وا س ثثنما يف ل ثثا أتريقن ثثا والشث ثثرق
ا وسل؛ ج) املعل ات ال ند أبال ا يقرن نصف ا ت ا يعملث ال يف الدولثة الطثر ،
وأال ع ا يعمل ال يسرا وجيربوال على التس امل ا  7و 8و.)24
 -40ينبغييي للدوليية الطييرف أن تقييوم مبييا يليييأ (أ) تنفيييذ اإلةييار القييانوين الييوة املتعلييق
مبكافليية ااجتييار ابأئييااص تنفيييذال اييامالل ،وافاليية تقويييد املؤسسييات املعنييية مبكافليية هييذ
الظيياهر ابملييوارد الالزميية لالضييطالع بواس ييا بفعالييية؛ ( )،ضييمان التلقيييق يف ادعيياءات
ااجتار ابأئااص ومقاضا اجلنيا ومعياقبتهم بعقيوابت تتناسيب وجسيامة جيرائمهم ،وتنفييذ
تل ي العق ييوابت تنفيييذال فعليي يال؛ (ج) افيياي ي ييا التييداب املمكن يية لكفاليية ع ييود امله يياجريو
الغينيي املسييتغل واملسييرتقل يف البلييدان اأجنبييية ،وإعيياد إدميياجهم يف اجملتمييا؛ (د) افيياي
يييا التييداب الالزميية للق يياء علييى عمييل اأةفييال ،وا سيييما عملهييم القسييري ،وضييمان
مقاضا مرتكيب هذ اأفعال وإدانتهم إدانة صارمة.
استقالل السلطة الق ائية وإقامة العدل
 -41ر ثثا اللجنثثة ثثا خللث الدولثثة الطثثر ث جاث يف ثثا ثلثثةا الق ثثا  ،وا سثثنما
ق ثثان ال نظث ثثن الق ثثا  ،املث ثثار  13آن أتس ثثطس  ،2015وخبطث ثثة أول ث ث ايت العم ث ث يف ث ثثا
ثلةا الق ا لل ملة  .2019-2015ت أ ا ا ا شعر علقلإب ثزا ذصنص نس ة ضانلة
ث املن اننثثة لث زارة العثثد وثزا ثثاات التثثل يف ثيا ثة العثثد  ،الث عث ش علثثى وجث ا صث و
واملراتثإب ،ممثا يثا ي ث انعثداد قثة السث اال عم ثا يف سثل الق ثا .
ث نقص املث ار واملث
و عثثرن اللجنثثة عث أسث اا لعثثدد لقث ر و ةثد ة شثثلال التثثدا الرا نثثة ث عنث حت يث مجنث
الصثثلح ث ةثثاك ا تدائنثثة ،و شثثلال ثنشثثا ة مثثة العثثد العلنثثا جثثا املثثا ة  117ث
ةثثاك م
الدسثثت ر .و شثثعر اللجنثثة علقلثثإب أي ثثا ثزا املعل ثثات ال ث نثثد عثثدد اسثثتقة سثثل الق ثثا
و ش ال سا تن املا ة .)14
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 -42ينبغي ييي للدولي يية الطي ييرف أن تقي ييوم مبي ييا يلي يييأ (أ) زسد ميقانيي يية وزار العي ييدل ملعاجلي يية
التيأخ ات الشيديد يف إقاميية العيدل؛ ( )،افيياي ييا التييداب الالزمية لتفعيييل وييل يييا
يياام النييلي إ يياام ابتدائييية؛ (ج) تفعيييل كميية العييدل العليييا ابعتميياد ائليية تنفيذييية
ييدد أسيياليب عملهييا؛ (د) تعقيييق اسييتقالل سييل الق يياء ،وا سيييما ب ييمان تعيي الق ييا
واملييدع العييام اسييتنادال إ معيياي موضييوعية وئييفافة وتعقيييق صييالحيات اسييتقالل اجملليي.
اأعلي ييى للق ي يياء؛ (ه) مواصي ييلة وتكثيي ييف جهودهي ييا الراميي يية إ الق ي يياء علي ييى الفسي يياد يف
سل الق اء.
حرية التعب وساية النلفي واملدافع عو حقوق اإلنسان
 -43عرن اللجنة ع يلقاثا ثزا اإل قثا علثى ا ثاد الث قنثد ريثة التع ث يف شثريعات
الدولة الطر  ،وا سنما ا اد التالنة :أ) املا ة  363يان ال العق عت ال ءرد التشثا
عإل ارات العا ة ،واهلناات التشريعنة ،واجلنش ،واحملاك  ،واهلناات الق ائنة؛ ن) املا ة 31
يثثان ال اجلرميثثة اإلل ملوننثثة املثثار  28مت ز ي لن ث  ،2016ال ث ءثثرد ،نثثا علثثى عثثاي ت اضثثة،
ثنتثثاج ال نثثاانت ال ث يثثد ذ ث علنظثثاد وا ث العثثاد ونشثثرظا والسثثماا عحلص ث علناثثا .و شثثعر
اللجنثثة علقلثثإب أي ثثا ثزا اا عثثا ات الث أكثثدظا ال تثثد والث نثثد شتثثةق وسثثائ ثعثثةد الثثة
ووي اثثا ش ث عس ث ع ث العم ث وويثثف ث ثرا ج اعلنثثة واعتقثثا لثثح ن س ث ا نشثثر
ش ثثائعات عث ث رئ ثثنس ال ل ثثد .وأ ث ث ا ،ع ثثرن اللجن ثثة عث ث أسث ث اا للمعل ثثات الث ث ن ثثد تع ثثر
داتع ع ق ق اإلنساال للتاديد واا تجاز واإليخلا ال دين امل ا  9و 7و.)19
 -44يف ضييوء تعليييق اللجنيية العييام رقييم  )2011(34بشييأن حرييية اليرأي وحرييية التعبي ،
ينبغي للدولية الطيرف أن تقيوم مبيا يلييأ (أ) افالية امتثيال ييا أحكيام قوانينهيا للمياد 19
م ييو العه ييد ،ويف ييون يلي ي  ،ض ييمان ع ييدم س ييجو أي ئ يياا بس ييبب أفع ييال تش ييه ؛
( )،ضمان امتثال أي قيود تفرض على ممارسة النلافة ووسائط اإلعالم أنشيطتها امتثياال
صارمال أحكام الفقر  3مو املاد  19مو العهد؛ (ج) افاي يا التداب الالزمية ل يمان
ساييية املييدافع عييو حقييوق اإلنسييان مييو التهديييد والتاويييف ،وا سيييما مييو خييالل اعتميياد
قانون دد وفعال يكفل سايتهم.
حرية التجما السلمي وتكويو اجلمعيات
 -45شثثعر اللجنثثة علقلثثإب ثزا املعل ثثات ال ث نثثد ةظثثر التظثثاظر ظ ثرا عس ث نا ،وا سثثنما
علنس ث ة لا ث ان املعارض ثثة ،وة ثثاات اعتق ثثا مج ثثاع ثثة املظ ثثاظرات .و ع ثثرن اللجن ثثة عث ث
أسث ث اا أي ثثا لع ثثدد ا ث ثملاد أ ثثاد ي ثثان ال نظ ثثن اجلمعن ثثات ،امل ثثار  4مت ز ي لنث ث  ،2005يف
املمارسثثة العملنثثة ،وا سثثنما تنمثثا يتعلثثإب شثثرور ثثنح ثرا نص ث ي اجلمعنثثات وءديثثد ظثثخلت
الملا ثثنص ،وظ ث ممارسثثة روضثثة ثثة أي أسثثاي يثثان ين .وأ ث ا ،عثثرن اللجنثثة ع ث يلقاثثا ثزا
املعل ثثات ال ث نثثد ثثا يل ث  :أ) تثثر شثثرور يان ننثثة قنثثد ثنشثثا النقثثاعت العمالنثثة و نظثثن
اإلضراعت؛ ن) اعتقا النقا ن ة اإلضراعت امل ا  9و 19و 21و.)22
 -46ينبغي للدولة الطيرف أن تقيوم مبيا يلييأ (أ) ضيمان رفيا ييا ميا هيو مفيروض عليى
املظيياهرات الس ييلمية مييو قي ييود ي ي متناسييبة ا متليه ييا ال ييرور القنييوح يف ض ييوء أحك ييام
امليياد  21مييو العهييد؛ ( )،مراجعيية إةارهييا القييانوين مبييا يكفييل ساييية احلييق يف حرييية تكييويو
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اجلمعيات ،مبيا يف يلي احليق يف اان يمام إ النقياابت العماليية واحليق يف اإلضيرا ،،سايية
فعاليية ،واامتنيياع عييو ممارسيية أي فعييل مييو أفعييال الرتهيييب ضييد احلراييات النقابييية وأع يياء
النقاابت العمالية.
ضما ت إجراء انتااابت حر ونقيهة
 -47عرن اللجنة ع يلقاثا ثزا ثا يلث  :أ) املعل ثات الث أكثدظا ال تثد والث نثد عثدد
ا ثملاد السثثلطات اإل اريثثة واج ثثا الن اظثثة واحلنثثا أ نثثا اانتا ثثاعت ال ث ءثثرش يف ثيلثثن الدول ثثة
الطر ؛ ن) املعل ات الث نثد ةثدوب أعمثا عنثف واسثعة النطثاق يف أعقثان اانتاثاعت
احمللنثثة الث جثثرت يف شث ار ترباير  ،2018ممثثا أسث ر عث ويث ع وتنثثات وثلثثاعت .و ث اإلشثثارة
جث ثاو ث اانتاثثاعت املق لثة ،عثرن اللجنثثة عث يلقاثا ثزا عثثدد ن نثخل اا ثاق السناسث
املربد يف  12شري ا و أكت ر  2016ن نخلا كا ة ىت اآلال امل ا  6و 7و.)25
 -48ينبغييي للدوليية الطييرف أن تقييوم مبييا يليييأ (أ) افيياي يييا التييداب الالزميية ل ييمان
احي يرتام الس ييلطات اإلداري يية واج ييب النقاه يية واحلي يياد أثن يياء اانتا يياابت؛ ( )،التلقي ييق يف
اأفعال اليت أدت إ وقوع وفيات وإصاابت نتيجة أعميال العنيف الييت انيدلعت يف أعقيا،
انتااابت ئباط/فرباير  ،2018ومقاضا مرتكبيها وإدانتهم ،وتقدىل ضيما ت بعيدم تكيرار
هييذ اأعم ييال؛ (ج) افيياي ي ييا الت ييداب الالزميية لتنفي ييذ ااتفيياق السياس ييي امل ييربم يف 12
تشريو اأول/أاتوبر  2016تنفيذال فيورسل وايامالل؛ (د) افياي ييا التيداب الالزمية ل يمان
فعالية اللجنة اانتاابية الوةنية املستقلة واستقالهلا الكامل.
حق السكان يف املشاراة يف إدار املوارد الطبيعية
 -49حتثثنل اللجنثثة علمثثا تن نثثخل سناسثثة احملت ث ش احمللث و نق ث الصثثة نات ا ر ث عشثثرة ال ث
كان ممن ة للاناك الة رك يثة ث احل ثات احمللنثة .تث أ ثا عثرن عث أسث اا ال شثاركة
الس ث اال يف عملنثثات اذثثا الق ثرارات املتعلقثثة شثثاري ااسثثتثمار ال ث ثثا ر علثثى اجملتم ث وال ناثثة
ويف ث ارة امل ار الط نعنة ا زال ةدو ة للياية يف املمارسة العملنة املا اتال  6و.)25
 -50ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إ ضمان مشاراة السكان وإجيراء
مشاورات لية فعلية معهم لللنول على موافقتهم احلر واملسبقة واملستن قبل إبرام أي
عقود تتنل إبدار املوارد الطبيعية أو تؤثر على اجملتما والبي ة.

دال -النشر واملتابعة
 -51ينبغييي للدوليية الطييرف أن تنشيير علييى نطيياق واسييا نييا العهييد وتقريرهييا الييدوري
الثالث وردودها املكتوبية عليى قائمية املسيائل ا الية ميو اللجنية وهيذ املالحظيات اخلتاميية،
ادف إيااء وعي السيلطات الق يائية والتشيريعية واإلداريية واجملتميا امليدين واملنظميات ي
احلكومية العاملة يف البلد وعامة اجلمهور ابحلقوق املكرسة يف العهد .وينبغي للدولية الطيرف
أن تكفل تر ة تقريرها وردودها املكتوبة وهذ املالحظات اخلتامية إ لغا ا الرمسية.
 -52ووفقي يال للفق يير  5م ييو امل يياد  71م ييو النظ ييام ال ييداخلي للجن يية ،يُطل ييب إ الدول يية
الطييرف أن تقييدم ،يف ييون عييام مييو حريي اعتميياد هييذ املالحظييات اخلتامييية ،أي يف 2
تشي يريو الث يياين/نوفمرب  ،2020معلوم ييات ع ييو تنفي ييذ التوص يييات ال ييوارد يف الفقي يرات 12
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(مكافليية الفسيياد) ،و( 16انتهااييات حقييوق اإلنسييان اليييت ارتُكبييت يف املاضييي ،ومكافليية
اإلفالت مو العقا ،،و قيق املناحلة الوةنية) ،و( 34التعذيب و مو ضرو ،املعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة).
 -53وتطلب اللجنة إ الدولة الطرف أن تقدم تقريرهيا اليدوري املقبيل حبليول  2تشيريو
الثاين/نوفمرب  2022وتدرج فيه معلومات دد ومستوفا عو تنفيذ التوصيات الوارد يف
هذ املالحظيات اخلتاميية وعيو تنفييذ العهيد اكيل .وتطليب اللجنية أي يال إ الدولية الطيرف
أن تعقييد ،يف سييياق إعييداد تقريرهييا ،مشيياورات واسييعة النطيياق مييا منظمييات اجملتمييا املييدين
واملنظمييات ي احلكومييية العامليية يف البلييد .ووفق يال لق يرار اجلمعييية العاميية  ،268/68جيييب
أا يتجيياوز عييدد المييات التقرييير  21 200الميية .وميكييو للدوليية الطييرف أي يال أن تبل ي
اللجنة ،قبل حلول يوم  2تشريو الثاين/نوفمرب  ،2019مبوافقتها على إعداد تقريرهيا وفقيال
إلجيراء اللجنية املبسيط لتقيدىل التقيارير ،اليذي ييل اللجنية مبوجبيه قائمية مسيائل إ الدولية
الطييرف قبييل أن تقييدم تقريرهييا .وسيشييكل رد الدوليية الطييرف علييى قائميية املسييائل تقريرهييا
الدوري املقبل املقرر تقدميه مبوجب املاد  40مو العهد.
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