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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

ملنغوليا*

 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الادس مل غنليل دس  )CCPR/C/MNG/6يف جلادت اس 3380
ر CCPR/C/SR.3380 338١ر ،)CCPR/C/SR.3381اغعقددي يف يف  ٦ر ٧متيز/ييل د .٢0١٧
راعتموت يف جلاتاس  ،3404اغعقي ة يف  ٢4متيز/ييل  ،٢0١٧هذه اغالحظست اخلتسم ة.

ألف -مقدمة
رحددا اللجنددة ميتقددور التقريددر الددوري الاددس مل غنليل ددس ردغعليمددست الدياي ة د  .ر عددر
-٢
عددت قددويرهس ل ردددة وويددو حيايهددس الدنددسو مددل ر ددو الورلددة ال ددر الر ددل اغاددتيب مي د ن التددوامي
اغتخ ددذة ددالة ال ددةة اغ ددميلة دلتقري ددر م ددت جد د ن ددذ ح ددس العا ددو .رحتد د ل اللجن ددة علم ددس
مب ددس قومتد د الورل ددة ال ددر م ددت ي ر تسمي ددة  )CCPR/C/MNG/Q/6/Add.1عل ددا قس م ددة اغا ددس
 ،)CCPR/C/MNG/Q/6اليت است ملت دلر ر ال يية اليت قوماس الي و.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

رحا اللجنة دلتوامي الت ريع ة التسل ة اليت اختذهتس الورلة ال ر :

)
ييل ٢0١٧؛
)
ج)
رباير .٢0١٦
-4

مي ددوو ن ددسن الق ددسنين اون ددس إل اغ ددنقن رق ددسنين ا ج د دراوات اونس ددة ،يف  ١مت دديز/
ميوو ن سن القسنين اغنقن اغتعلق دلعنف اغنزيل ،يف  ١شدسط /رباير ٢0١٧؛
اعتمددس القددسنين اغددنقن اغتعلددق فقدديا ال د رقددسنين شسيددة ال د  ،يف شدددسط/

رحا اللجنة ميتصويق الورلة ال ر علا الص يك الورل ة التسل ة ر دنضمسماس إل اس:

الربر ي ددية اي ت ددسي الل ددسل اغلا ددق دلعا ددو ال ددوريل اخل ددس
)
رالا سس ة ،اهلس إىل إللسو عقيمية ا عوا  ،يف  ١3آناي/مسيمل ٢0١٢؛

__________

*

اعتموهتس اللجنة يف ريهتس اغس ة رالع ريت  ٢8-3متيز/ييل .)٢0١٧
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) اي سق ددة الورل د ددة مسي ددة ا د ددل األش ددخس
شدسط /رباير ٢0١٥؛

مد ددت اي ت ددسو القاد ددر  ،يف ١٢

ج) الربر ي ددية اي ت ددسي ي سق ددة منسهضددة التعددذيا را د ه مددت ددرر اغعسملددة
ر العقيمية القسس ة ر الالإناسن ة ر اغا نة ،يف  ١٢شدسط /رباير ٢0١٥؛
) الربر ي ددية اي ت ددسي ي سق ددة حقدديا ال د اغتعلددق رجدراو قددور الدالاددست،
يف  ٢8يلية/سدتمرب .٢0١٥

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ العهد واآلراء املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري
 -٥ياسري اللجنة القلق مي ن عو د ق احملس م احملل ة ألح س العاو .رإن الحظ اللجنة
ن ميالادس راحددوا قددل قددو إل اددس مبيجددا الربر ي ددية اي ت ددسي األرة ،ددعر دلقلددق يضدس لعددو
متت ددل احمل ددسميف رالقض ددسة راغ ددوعيف الع ددسميف راوما دديي عسم ددة دل دديعإل ال ددسيف دلعا ددو رالربر ي ددية
اي ت سي األرة .رأتسف اللجنة يضس لعو ي ر معليمست عت ن ذ آياو اللجنة اغس ة .)٢
 -٦ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجنت تشنجيحمل امناكم املينة علنق تطبينق
أحكام العهد تطبيقاً فعاالً ،بطرق منها توفري التدريب املؤسسني للحانامو واملندعو العنامو
والقضاة بشأن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ،ورفحمل مستوى الوعي بو اجلحهنور عامنة
وينبغي هلا أيضاً أن تنشئ آليات لتسهيت تنفيذ آراء اللجنة ،لكي تكفت احلق يف االنتصناف
الفعال ،علق الناو املنصوص عليه يف املادة  )3(٢م العهد
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -٧حت ل اللجنة علمس مييجي م ررع قسنين مدت شد ن ن ييسدل ن دسا رييدة اللجندة الي ن دة
قد دديا ا ناد ددسن ،مبد ددس يف نل د د ع ناد ددس دعتدسيهد ددس اال د ددة اليقس د ددة الي ن د ددة مبيجد ددا الربر ي د ددية
اي ت سي ي سق ة منسهضة التعذيا را ه مت رر اغعسملة ر العقيمية القسس ة ر الالإنادسن ة
ر اغا نددة ،ل ناددس ي دزاة ددعر دلقلددق لعددو ددي ر اغدياي اغسل ددة رالد درية ال س ددة لتم دديف اللجنددة
مت او ريهس مي عسل ة اغس ة .)٢
 -8ينبغنني للدولننة الطننرف أن تكفننت اجننطالل اللجنننة الوطنيننة حلقننوق اإلنسننان بنندورها
ابسننتقاللية واننفافية وفعاليننة ،يف القننانون ويف املحارسننة علننق حنند سننواء ،وأن نندها ابملننوارد
املالية والبشرية الكافية لتحكينها م إجناز مجيحمل املهام املوكلة إليها
املساواة وعدم التحييز
 -٩حت د ل اللجنددة علمددس دعتمددس ايس دةا ج ة ر ددة العم د اغتعلقتدديف ميتن ددذ قددسنين عزيددز
اغا ددسراة مي دديف اونا دديف ،ل نا ددس ي د دزاة ددعر دلقل ددق يط ددسل متل د د اغ ددر ة يف الق ددسعيف الع ددس
راخلدس  ،ري سد مس يف اغنسددا ا اييدة العل دس .ر رحدا اللجندة ميتضدميف القدسنين اوندس إل اوويدو
ح مس حيظر ع مت عدسة التم دز القدس م علدا سدسمل اوناد ة ،ر اغاندة ،ر اغعتقدو الدوي
ر الددر ر التعل د م ر اغ د اوناددإل ر اهلييددة اوناددسن ة ر الظددرر الصددا ة .مي ددو ددس ددعر
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دلقلددق لعددو ا شددسية إىل األسدددس األ ددرب الدديت حيظددر العاددو التم ددز علددا سسسدداس .ري دزاة
اللجنددة ددعر دلقلددق لعددو رجددي دريل شددسم غ س اددة التم ددز رعددو سيددة التددوامي اغتخددذة
للتصو للممسيسست التم زية اغيا  ٢ر 3ر.)٢٦
 -١0ينبغنني للدولننة الطننرف أن تكدننف جهودهننا م ن أجننت ز دة ديننت امل نرأة يف القطنناعو
العام واخلاص ،وال سيحا يف املناصب اإلدارية العليا وينبغني هلنا أيضناً أن تضنح اإلانارة يف
تشنريعا،ا ،علننق فننو يفنني ابلغننرا ،إا مجيننحمل ارسننباي الننى أظننر التحييننز علننق أساسننها يف
املننادة  ٢٦من العهنند وعننالوة علننق غلننل ،ينبغنني للدولننة الطننرف أن تعتحنند تشنريعاً اننامالً
ملكافاة التحييز يعاجل مشكلة التحييز يف اجملالو العام واخلاص علنق حند سنواء ،مبنا يف غلنل
التحييننز املبااننر واننري املبااننر ،وينننف علننق سننبت انتصنناف فعالننة يف اإلج نراءات القضننائية
واإلدارية
التحييز علق أساس امليت اجلنسي واهلوية اجلنسانية
 -١١يادسري اللجنددة القلددق لدديير قددسيير عددت عدرل اغلل ددست راغلل دديف رمز رجددإل اغ د اوناددإل
رملددسير اهلييددة اوناددسن ة رحددسملإل د د ست اوناددإل للعنددف رالتاددرا رايعتددواو ،رعددت قددسع
الورلددة ال ددر عددت التاق ددق يف هددذه ايعتددواوات رمقس ددسة مر د اددس رمعددسقدتام ،ددس ي د ل قس ددة
ا ددالت مددت العقددس  ،رعددت انت ددسي مياقددف التاسمد رالتم ددز علددا سددسمل اغ د اوناددإل راهلييدة
اونا ددسن ة .ريا ددسري اللجن ددة القل ددق يض ددس ليج ددي عقد ددست ديزة متن ددل األش ددخس اغنتم دديف إىل ددة
اغلل ست راغلل يف رمز رجإل اغ اونادإل رملدسير اهلييدة اونادسن ة رحدسملإل دد ست اوناديف مدت
سيسددة حريددة التجمددل ،ددس ي ددسقم لددر حسلددة الضددعف الدديت يعسني ددس يف ا تمددل اغنلددييل .رأتسددف
اللجنددة يضدس لعددو اعدةا القددسنين دألزراج مددت ن د اوددن رشددسيتام اغديا  ٢ر ٦ر ٧ر١٩
ر ٢١ر ٢٢ر.)٢٦
 -١٢ينبغ نني للدول ننة الط ننرف أن تكد ننف جهوده ننا من ن أج ننت مكافا ننة التنح نني اجلنس ننا
ومواقف التاامت جند املدلينات واملدلينو ومزدوجني املينت اجلنسني ومغنايري اهلوينة اجلنسنانية
وحنناملي صننفات اجلنسننو ،وجننحان التاقيننق يف أعحننال التحييننز والعنننف الننى تسننتهدفهم،
ومقاجناة اجلننناة وإننزال العقننوابت املناسننبة أننم يف حنال أندينننوا ،وجننحان جننرب جننرر الضنناا
جننرباً كننامالً وينبغنني للدولننة الطننرف أيضناً أن تعننزز حريننة املدليننات واملدليننو ومزدوجنني امليننت
اجلنسنني ومغننايري اهلويننة اجلنسننانية وحنناملي صننفات اجلنسننو يف التعبننري وتكننوي اجلحعيننات
والتجححمل السلحي ،وتضح هلم هذه احلرية ،وينبغي هلا أن تنحمل ع أي تدخت ال لزوم لنه يف
ممارسة هذه احلقوق ،وأن تضح ااني أي قينود تفنرا منحمل املقتضنيات الصنارمة املنصنوص
عليهننا يف املننواد  ١٩و ٢١و ٢٢من العهنند ،وعنندم تطبيقهننا بطريقننة ييزيننة وينبغنني للدولننة
الطرف أن تنظر يف االعرتاف ابرزواج م نفس اجلنس ومحايتهم مبوجب القانون
اراخاص غوو اإلعاقة
 -١3ياددسري اللجنددة القلددق لدديير قددسيير عددت سيسددة التم ددز ددو األشددخس نر ا عسقددة يف
العمد رالتعلد م ،ري ددم نلد ا دياجز الدديت ع ددق إم سن ددة اليدددية إىل اغددوايمل ،رنقد ال تددا
اغويس د ة ،راي تقددسي إىل اغعلمدديف اغتخصصدديف يف ددويي األ ددسة نر ا عسقددة ر ور يددة سددد
اليدية إىل اغدسل العسمة راستخوا رسس النق اغيا  ٢ر ٢4ر.)٢٦
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 -١4ينبغني للدولننة الطننرف أن تكدنف جهودهننا من أجنت محايننة ارانخاص غوي اإلعاقننة
من التحييننز أ ً كنان نوعننه ،وأن تضنح إمكانيننة حصنوهلم علننق التعلنيم والعحننت والوصننول إا
وسائت النقت العام واملبا  ،ابلكامت
حاالت الطوارئ
ددري اللجنددة يد د سهتس الا دسميقة  )CCPR/C/MNG/CO/5ر عددر عددت قلقاددس ألن عددو ا
-١٥
ور ا قل مت األح س الياي ة يف اغس ة  4مت العاو عترب ،يف القدسنين ريف اغمسيسدة علدا حدو
سياو ،ا قسميلة للتق و يف حسيت ال يايئ اغس ة .)4
 -١٦ينبغ نني للدول ننة الط ننرف أن تنظ ننر يف تع ننديت امل ننادة  )٢(١٩من ن الدس ننتور وق ننانون
حالة الطوارئ لكي تضح حظنر القنانون النوطد عندم التقيند حكنام العهند النى تعتنرب انري
قابلة للتقييد
العنف جد النساء وارطفال ،مبا يف غلل العنف املنزيل
 -١٧رحا اللجنة مي رل عقيمية جنس ة يف حسيت العنف اغنزيل ،مدت دالة القدسنين اغدنقن
اغتعلددق دلعنددف اغنددزيل ،ل ناددس ددعر دلقلددق لدديير قددسيير عددت عددرل الناددسو راأل ددسة للعنددف،
مبددس يف نل د العنددف اغنددزيل ،الددذ ي يدزاة منت ددرا علددا ن ددسا راسددل يف الورلددة ال ددر  .رياددسري
اللجنة القلق يضس ألن القدسنين حيظدر سيسدة العقيميدة الدون دة يف حدق األ دسة يف ا دل األمدس ت،
رمل نلد ي دزاة هدذه العقيميدة ادتخو علدا ن دسا راسدل يف اغندزة راغويسدة اغديا  ٢ر 3ر٦
ر ٧ر ٢4ر.)٢٦
 -١8ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً م اجلهود م أجت مننحمل ممارسنة العننف املننزيل
جد النساء والقضاء علق هذه الظاهرة ،مبا يف غلل ع طريق تنفينذ القنانون املننقمل املتعلنق
ابلعن ننف املن ننزيل ،وج ننحان اإلب ننالع عن ن مجي ننحمل االدع نناءات املتعلق ننة ابلعن ننف املن ننزيل وإجن نراء
حتقيقننات س نريعة وانناملة وفعالننة بشننأغا وينبغنني هلننا أيض ناً أن تضننح مقاجنناة اجلننناة وإن نزال
العقوابت املناسبة أم يف حال أندينوا ،وحصول الضاا علق سبت االنتصاف الفعالة واجلنرب
الكامننت وس ننبت احلحاي ننة وينبغ نني للدول ننة الط ننرف أن ت ننوفر الت نندريب للح ننو فو احلك ننوميو،
وال سننيحا للحسننؤولو ع ن إنفنناغ القننانون والقضنناة واملنندعو العننامو ،لضننحان كنننهم م ن
التعامت بسرعة وفعالية محمل حاالت العنف املنزيل وينبغي هلا أن تضح التنفيذ الفعنال حلظنر
ممارسننة العقوبننة البدنيننة يف حننق ارطفننال يف مجيننحمل ارمنناك  ،مبننا يف غلننل ع ن طريننق ب نرام
التدقيف والتوعية
احلق يف احلياة وحظر التعذيب واريه م جروي املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -١٩رحددا اللجنددة رللددسو عقيميددة ا عددوا يف قددسنين ا جدراوات اونس ددة اوويددو ردغعليمددست
ال دديت ددو ن ح ددس ا ع ددوا الص ددس ية يف ح ددق  34س ددج نس ق ددو ددت إىل عقيمي ددة الا ددجت
غوة  30عسمس .مي دو دس دعر دلقلدق ألن الادجيف يندلدإل ن يقضدإل  ١0سدنيات مدت مدوة هدذه
العقيمية يف ا د اين را اغيا  ٢ر ٦ر.)٧
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 -٢0ينبغنني للدولننة الطننرف أن تضننح عنندم اللجننوء إا تنندابري احلننبس االنف نرادي إال يف
الظننروف االسننتدنائية القصننوى ولف نرتات زمنيننة ينندودة للغايننة ،وفق ناً للعهنند ولقواعنند ارمننم
املتادة النحوغجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)
 -٢١ي زاة اللجندة دعر دلقلدق ألن عريدف التعدذيا يف القدسنين اوندس إل اوويدو ي ي دم
عمددسة التعددذيا الدديت ير داددس األشددخس العددس يين ،ردلتددسيل ي يتيا ددق متددس التيا ددق مددل ح ددس
العا دو رمددل عل ددق اللجنددة العددس يقددم  )١٩٩٢ ٢0مي د ن حظددر التعددذيا ر ا د ه مددت ددرر
اغعسمل ددة القسسد د ة ر الالإنا ددسن ة ر اغا ن ددة .ريا ددسريهس القل ددق يضد دس ألن معسقد ددة م ددر عم ددسة
التعددذيا ميعقيميددة قصدديب ي تعددوب الاددجت غددوة ت د سددنيات ي يتنسسددا مددل دديية اور ددة.
ر د ددعر اللجن د ددة دلقل د ددق د ددذل ل د دديير قد د دسيير د ددو ن التع د ددذيا ي يد د دزاة يا د ددتخو ينتد د دزاع
ايعةا ددست ،رألن حسل ددة ا ددالت م ددت العق ددس ع ددت ا ع ددسوات التع ددذيا ي د دزاة س ددس وة .ره ددإل
ي زاة عر دلقلق ي تقسي شعدة التاق قست يف ا اية العسمة لل ر ة راهل دة اغادتقلة غ س ادة
ال اس إىل ايستقالل ة يف التاق ق يف ا عسوات التعذيا اغس اتن  ٢ر.)٧
 -٢٢ينبغنني للدولننة الطننرف أن تعنندل تش نريعا،ا لكنني تتضننح تعريف ناً للتعننذيب يتواف ننق
ابلكامت محمل املعنايري الدولينة ،وعقنوابت تتناسنب منحمل خطنورة اجلرننة وينبغني للدولنة الطنرف
أن تكفننت إج نراء حتقيننق س نريحمل واننامت بشننأن مجيننحمل االدعنناءات والشننكاوى املتعلقننة عحننال
التعنذيب وسننوء املعاملنة ،ومقاجنناة اجلنناة املزعننومو ،وإننزال العقننوابت املناسنبة أننم يف حننال
أندينننوا ،وتننوفري سننبت جننرب الضننرر للضنناا  ،مبننا يف غلننل حصننوهلم علننق التعننوي الكامننت
وينبغنني للدولننة الطننرف أيض ناً أن تننوفر التنندريب الكننايف ملننو في إنفنناغ القننانون علننق كشننف
أعحال التعذيب والتاقيق فيها ،وتدرج فيه دليت التقصي والتوثينق الفعنالو للتعنذيب وانريه
م ن ج ننروي املعامل ننة أو العقوبننة القاس ننية أو الالإنس ننانية أو املهينننة (بروتوك ننول اس ننطنبول)
وينبغنني للدولننة الطننرف أن تكفننت اسننتقاللية مجيننحمل اآلليننات املعنيننة ابلتاقيننق يف ادعنناءات
التعذيب يف أداء عحلها
حرية الفرد وارمان علق اخصه ،ومعاملة اراخاص امرومو م حريتهم
 -٢3حت ل اللجنة علمس جباي الورلة ال در الرام دة إىل اللجديو إىل ميدوا ايحتجدسز ،ل نادس
ددعر دلقل ددق ل دديير ق ددسيير ع ددت شد د يع اس ددتخوا ايحتج ددسز الاد دسميق للماس م ددة ،مب ددس يف نلد د
ايحتجدسز ل دةات ييلددة تجددسرز ح ددس  30شددارا .ر دعر اللجنددة دلقلددق يضددس لدديير ا عددسوات
عت عو إميالغ األشخس احملررميف مت حريتام فقيقام ظة يق ام مس يندلإل ،رعو إاتحة
ال ردددة هلددم ددييا لالسددتعسنة مددومست ددس ر د ددا ر لال صددسة سددرهم ،رعددت عددو صددم مددوة
ايحتجددسز الادسميق للماس مددة مددت مددوة العقيميددة .ر ددعر اللجنددة دلقلددق ددذل لعددو التاق ددق يف
ال سرب اغتعلقة دنتاسك حقيا احملتجزيت نسو التيق ف رايحتجسز اغيا  ٧ر ٩ر.)١0
 -٢4ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي:
اس ننتعراا م نندة االحتج نناز الس ننابق للحااكح ننة دور ً لتادي نند م ننا إغا ك ننان
)
جرور ً وما إغا كان يكفت احلق يف اماكحة يف اضون فرتة زمنية معقولة؛
وتطبيقها؛
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ج) ج ننحان إب ننالع ارا ننخاص ام ننرومو من ن حن نريتهم حبق ننوقهم عن نند ت ننوقيفهم
و نتعهم محيننحمل الضنحاألت ارساسننية ،مبننا يف غلنل إ حننة اإلمكانيننة هلنم يف الوقننا املناسننب،
لالستعانة خبدمات يام وطبيب وتوفري الوسائت هلم ليبلغوا فنوراً أسنرهم أو أي انخف آخنر
خيتنناروه ابعتبنناره جهننة االتصننال ،مننر سننجنهم ،وبنننقلهم إا مؤسسننة أخننرى أو ي مننرا
أو إصابة خطرية تلم أم؛
)

جحان احتساي مدة االحتجاز السابق للحااكحة لدى حتديد العقوبة؛

هد) التاقي ننق الس ننليم يف الش ننكاوى املتعلق ننة ابنته ننال احلق ننوق أثن نناء التوقي ننف
واالحتجاز ،مبا يف غلل جتاوز احلد يف مدة االحتجاز السابق للحااكحة؛
ر) االنتظام يف مجحمل البياألت ع عدد امتجزي ابنتظار اماكحة ،وعندد وطبيعنة
الش ننكاوى املتعلق ننة بط ننول م نندة االحتج نناز الس ننابق للحااكح ننة أو االنتهاك ننات غات الص ننلة
وما آلا إليه هذه الشكاوى ،أدف مواءمة ممارسا،ا محمل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -٢٥رح ددا اللجن ددة جبا ددي الورل ددة ال ددر الرام ددة إىل حتا دديف ددرر ايحتج ددسز رالتص ددو
غ لة ا تظسظ الاجين ،مي را مناس اللجيو إىل التوامي ا ايحتجسزيدة ،ل نادس ي دزاة دعر
دلقلق ليير قسيير عت سيو رر ايحتجدسز راي تظدسظ يف ميعدم مدس ت ايحتجدسز اغديا ٧
ر ٩ر.)١0
 -٢٦ينبغني للدولنة الطنرف أن تواصنت جهودهنا لكني تضنح توافنق الظنروف السننائدة يف
أماك االحتجاز محمل املعايري الدولية حلقنوق اإلنسنان ،مبنا يف غلنل ارمنم املتاندة النحوغجينة
النندنيا ملعاملننة السننجناء (قواعنند نيلسننون مانننديال) ،وتعنناجل حالننة االكتظننا وتضننح التنفيننذ
الفعال للوائمل املتصلة ابلتدابري البديلة للارمان م احلرية
االجتار ابلبشر وعحالة ارطفال
 -٢٧عد ددر اللجن د ددة ع د ددت ق د ددويرهس يز ع د ددو ح د ددسيت مقس د ددسة م د ددر جر د ددة ايو د ددسي
دألشخس  ،ل ناس عر دلقلق لعو حتويدو هييدة الضداس ررير قدسيير عدت يق دف راحتجدسز
الضداس ميادددا األ عددسة اغر ددة نت جددة مدسشددرة لالودسي لددم .ر ددعر اللجندة دلقلددق يضدس لعددو
سية التميي اغقو مت الورلة ال ر لتقور اخلومست للضاس ر ي اغالجئ هلدم .ريادسريهس
القلق ذل يستمراي ل األ دسة يف عمدسة درة ،ملد الزياعدة ،رالتعدويت ،ري دي اخل د
اغس اتن  8ر.)٢4
 -٢8ينبغي للدولة الطرف أن تعزز اآللينات القائحنة لتاديند هوينة الضناا  ،وتكنف عن
توجيه اال،ام لضاا االجتار بسبب ارفعال املرتكبة كنتيجنة مباانرة لالجتنار أنم ،وأن تنوفر
للضاا ما يكفي م الرعاية الطبية واملساعدة االجتحاعية والقانونية وجرب الضرر ،ويشنحت
غلل إعادة التأهيت ،وأن تضح توافر املالجئ الكافية للضاا وينبغي هلا أن تتخذ تدابري
للقضاء علق عحالة ارطفال ،مبا يف غلل تدابري حتظر تشغيت ارطفال كخيالة
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العحت اجلربي
 -٢٩رحددا اللجنددة ميتجددرر العم د اوددرب يف القددسنين اونددس إل اوويددو ،ل ناددس ددعر دلقلددق
ليير ا عدسوات مي د ن دل اغادسجريت اليا دويت مدت الصديف راايييدة ديي ال دعد ة الو قرا دة
يف رر ص إىل حو العم اورب  ،يف جمسيت التعويت رالدندسو رالق سعدست األ درب .ر دعر
اللجن ددة دلقل ددق يضد دس ل دديير ق ددسيير ع ددت رج ددي ع ددو ددور م ددت اغ ت دديف ،ر ور ي ددة التمييد د ،
راط سل ماتيب اليعإل العس الذ يامن مبعسوة هذه اغا لة علا حني عسة اغس ة .)8
 -30ينبغنني للدولننة الطننرف أن تبننذل مزيننداً م ن اجلهننود م ن أج نت إنفنناغ احلظننر املفننروا
علننق العحننت اجلننربي وتننوفري احلحايننة للعحننال املهنناجري  ،مبننا يف غلننل ع ن طريننق ز دة عنندد
مفتشي العحت وتعزيز قدرا،م ،وتدريب املو فو احلكوميو ،وختصيف ما يكفني من املنوارد
املالية لتحويت جهود مكافاة العحت اجلربي
احلق يف ياكحة عادلة واستقالل القضاء
 -3١رح ددا اللجن ددة دلتع ددويالت ال دديت لتا ددس الورل ددة ال ددر عل ددا ق ددسنين إن ددسو احمل ددس م
مبس يضمت إم سن ة اليددية إىل العوالدة يف ا دل س ظدست الدلدو ،ر عدر عدت قدويرهس للخ ديات
الدديت اختددذهتس الورلددة ال ددر مددت ج د ددي األجددر ال ددسيف راألمددت الددي إل للعددسمليف يف جاددسز
القضسو ،رالتاق دق يف ا عدسوات ال ادس ا د هدذا اوادسز .مي دو دس ي دزاة دعر دلقلدق لديير
قسيير عت استمراي م لة ال اس ا جاسز القضسو ،رهي مس يقديل اسدتقالل ة القضدسة ر قدة
النسمل يف نظس العوالة اغس ة .)١4
 -3٢ينبغنني للدولننة الطننرف أن تواصننت اختنناغ اخلطننوات الالزمننة حلحايننة اسننتقالل القضنناء
ونزاهتننه بش ننكت كام ننت ،وج ننحان حري ننة ه ننذا اجله نناز يف العح ننت من ن دون ت نندخالت وج ننحان
الشننفافية والنزاهننة يف عحليننات التعيننو يف جهنناز القضنناء وينبغنني للدولننة الطننرف أن تواصننت
جهودهنا من أجننت مكافاننة الفسنناد وأن تضننح ورود أحكننام يف القننانون حتنندد ،علننق الناننو
الواجب ،اإلجراءات التأديبية والعقوابت املطبقة علق القضاة واملدعو العامو
 -33ي دزاة اللجن ددة ددعر دلقل ددق لع ددو رج ددي نظ ددس ش ددسم للعوال ددة اونس ددة ل ح ددوا يف
الورلة ال ر  ،مبس يف نلد احملدس م اغتخصصدة يف قضدس األحدوا  .ر دعر اللجندة دلقلدق يضدس
لدديير ا عددسوات عددت عددو ص د األ ددسة احملددررميف مددت ح دريتام عددت ال دددسي يف ا ددل ا ددسيت
اغس اتن  ١4ر.)٢4
 -34ينبغي للدولة الطرف أن تكدف جهودها م أجنت وجنحمل نظنام انامت وفعنال لقضناء
ارحننداي يراعنني س ن ارطفننال املخننالفو للقننانون واحتياجننا،م اخلاصننة وجننعفهم وعننالوة
علق غلل ،ينبغي هلا أن تضح إ حة املساعدة القانونينة املناسنبة لدحنداي ،وعندم اللجنوء
إا االحتجاز واحلبس إال كحالغ أخري ورقصر فرتة زمنية ممكنة ،وأن تضنح فصنت ارطفنال
امتجزي ع السجناء البالغو
احلق يف اخلصوصية واحلياة ارسرية
ددعر اللجنددة دلقلددق لدديير قددسيير عددت ددر التجويددو ا ضددر يف ريندددساتي علددا حددق
-3٥
الا سن يف اخلصيد ة را سة األسرية ر عر ام خل ر ا الو القار اغس ة .)١٧
GE.17-14375
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 -3٦ينبغنني للدولننة الطننرف أن تضننحمل مننا يكفنني م ن الضننحاألت القانونيننة الننى حتحنني م ن
اإلخالء القسري وأن تضح توفري مساك بديلة لداخاص املتضرري
حرية التعبري والتجححمل السلحي وتكوي اجلحعيات
 -3٧ياددسري اللجنددة القلددق ل ددرل ق ددي قسنين ددة راسددعة الن ددسا علددا رسددس ل ا عددال  ،مبددس يف
نل د د رسد ددس ل ا عد ددال ا ل ةرن د ددة ،ر ق د ددو إم سن د ددة اليدد ددية إىل اغعليمد ددست مياد دددا ا د د
الاددل ست ل ح ددس اغتعلقددة دلا درية ،ا د ا راسددعس .رحت د ل اللجن ددة علمددس رللددسو ا ددم الع ددس
اغتعلددق دلت ددا مددت القددسنين اونددس إل ،ل ناددس ي دزاة ددعر دلقلددق مي د ن مددس دقددا مددت ح ددس
الت ددا يف القددسنين اونددس إل ررير قددسيير عددت زايددو اسددتخوا ح ددس الت ددا الدياي ة يف القددسنين
اغول ،رهذا األمر ل ٌر يا ع مدت شد ن ن حيدو ،ميلد حدق ،مدت سيسدة حريدة التعدد  .ريادسريهس
القل ددق يضد دس ل دديير ق ددسيير ع ددت ع ددرل الص ددا يف رالع ددسمليف يف رس ددس ل ا ع ددال لالعت ددواوات
راغضسيقست اغيا  ١٩ر ٢١ر ٢٢ر.)٢٦
 -38ينبغي للدولة الطرف ،يف جنوء تعلينق اللجننة العنام رقنم  )٢0١١(3٤بشنأن حرينة
الرأي وحرية التعبري ،أن تضح االمتدال ،يف أينة قينود تنفنرا علنق أنشنطة وسنائ اإلعنالم،
امتداالً صارماً رحكام املادة  )3(١٩م العهد وينبغي هلنا أن تنظنر يف إلغناء جتنرت التشنهري
كلياً وتكفت أال يعنرا التشنهري صناحبه للارمنان من احلرينة وأال تسنتخدم القنوانو املتعلقنة
ابلتشهري ،اجلنائية واملدنينة علنق حند سنواء ،لكبنا حرينة التعبنري وينبغني هلنا أيضناً أن حتحني
الص ننافيو والع نناملو يف وس ننائ اإلع ننالم من ن التع ننرا ري ا ننكت من ن أا ننكال املض ننايقة
والتهدينند ،وإج نراء حتقيننق س نريحمل بشننأن مجيننحمل هننذه االعتننداءات ،وتقنندت املسننؤولو عنهننا إا
العدالة ليلقوا العقوبة املناسبة
احلق يف املشاركة يف احلياة العامة
 -3٩ياددسري اللجنددة القلددق ل ددرل ق ددي ا د متنسسدددة مبيجددا قددسنين اينتخددس لعددس ٢0١٥
علا مس يلإل ) :ا دق يف الةشدن لالنتخدسدت  -مبدس يف نلد إسدقسط األهل دة عدت اغرشدن الدذ
يت ر يف اويو الويين ر يف ل الضرا ا ،ر الذ ي ي م موة اخلومة العاد رية ا لزام دة
ر الذ ل سياميق جنس ة ميلم النظر عت اور ة اغر دة ،رإلزا مي ف اخلومدة اغون دة الدذ يندي
الةشدن لالنتخدسدت ديسددتقسلة مدت منصدد قدد اتييد  3١ددسنين اللسل/يندسير مدت الاددنة الديت وددر
اس اينتخسدت؛ ) حق شخ يقضدإل عقيميدة دلادجت يف التصدييت؛ ر ج) حريدة نظد م
شلة انتخسمي ة ميادا دالح ة اغ تا الي غراجعة ا اسدت اليت ختيل عو اغيا قدة علدا الق دس
عمسة و ة يف إ سي ا ملة اينتخسمي ة اغيا  ١٩ر ٢١ر ٢٢ر.)٢٥
 -40ينبغنني للدولننة الطننرف أن تلغنني القيننود املفروجننة علننق احلننق يف املشنناركة يف احلينناة
العامة ،مبا يف غلل احلنق يف الرتانمل لالنتخناابت ،واحلنق يف التصنويا وحرينة تنظنيم محنالت
انتخابي ننة ،وأن ت ننوائم تشن نريعا،ا املتعلق ننة ابالنتخ نناابت وممارس ننا،ا يف ه ننذا اجمل ننال م ننحمل أحك ننام
العهد ،مبا يف غلل املادة ٢٥
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النشر واملتابعة
 -4١يندلددإل للورلددة ال ددر ن ن ددر علددا ن ددسا راسددل ن د العاددو رميرر ي يل د اي ت ددسيييف،
ر قريره ددس الد ددوري الا ددس مل ،رالد ددر ر ال تسمي ددة علد ددا قس مد ددة اغا ددس احملسلد ددة م ددت اللجند ددة ،رهد ددذه
اغالحظددست اخلتسم ددة لددو التيع ددة د قدديا اغ رسددة يف العاددو يف رسددسط الاددل ست القضددس ة
رالت دريع ة را اييددة را تمددل اغددول راغنظمددست ا د ا يم ددة العسملددة يف الدلددو رعسمددة اومادديي.
ريندلإل للورلة ال ر ن ضمت راة التقرير رقس مدة اغادس رالدر ر ال تسمي دة رهدذه اغالحظدست
اخلتسم ة إىل الللة الرمس ة للورلة ال ر .
 -4٢رر قس لل قرة  ٥مت اغس ة  ٧١مت النظس الوا لإل للجنة ،يتعديف علدا الورلدة ال در ن
ق ددو  ،يف اض ددين س ددنة راح ددوة م ددت اعتمد دس ه ددذه اغالحظ ددست اخلتسم ددة ،معليم ددست ع ددت ن ددذ
التيد د د ست ال دديت ق ددومتاس اللجند ددة يف ال ق د درات  ١٢التم ددز عل ددا سد ددسمل اغ د د اونا ددإل راهلييد ددة
اوناسن ة) ر ١8العنف و الناسو راأل سة ،مبس يف نل العنف اغنزيل) ر ٢٢ا ق يف ا سة
رحظر التعذيا را ه مت رر اغعسملة ر العقيمية القسس ة ر الالإناسن ة ر اغا نة) عاله.
 -43ر ل ددا اللجن ددة إىل الورل ددة ال ددر ن قد ددو قريره ددس ال ددوري اغقد د د فل ددية  ٢8متد دديز/
ييل د  ٢0٢٢ر ن ددويج د معليمددست عددت ن ددذ التيد د ست الدياي ة يف هددذه اغالحظددست اخلتسم ددة.
ر لا اللجنة يضس إىل الورلة ال ر  ،يف سد سا إعدوا التقريدر ،ن ت دسري علدا ن دسا راسدل مدل
ا تمددل اغددول راغنظمددست ا د ا يم ددة العسملددة يف الدلددو .رر قددس لق دراي اومع ددة العسمددة ،٢٦8/٦8
يدلغ ا دو األقصدا لعدو لمدست التقريدر  ٢١ ٢00لمدة .ر ددوي عدت نلد  ،دوعي اللجندة الورلدة
ال د ددر إىل ن يا د ددق ،فلد ددية  ٢8متيز/ييل د د  ،٢0١8علد ددا اسد ددتخوا إجرا اد ددس اغداد ددل لتقد ددور
التقد ددسيير ،الد ددذ حت د د اللجند ددة مبيجد د د قس مد ددة ماد ددس إىل الورلد ددة ال د ددر قد د د ن قد ددو قريرهد ددس.
رس د ي الورلدة ال در علدا قس مددة اغادس قريرهدس الدوري اغقدد الدذ يتعديف قو د مبيجددا
اغس ة  40مت العاو.
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