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اإلنسان*

أولا -مقدمة
ووة
 -1جيوولل نة ا ووي حبقاق ووي ان وولق لل ووة نووة نة ووة  )4(40م وول نقا وويل ن وويل
بةحلنلق حبيللقي نلقةسقي أ َّ
تقيل تنةرير متةبقي ستاة إىل خمتةف مل نقايل أحكةمه ذنك
حبلةعيل نيل ل ألطرف عةى نل وةء بةنتزمةهتوة ق وة يتقةوت بتنويلت نتنوةرير عويل أذع َّويل قوي نتنريور
ع ال بتةك حبة
يقوورا نتنريوور حبقةلمووةت نو تةنتاووة حبنوورر ةاووي حبقاقووي خلتةبقووي حبالح ووةت تةمقووي
-2
تنقق ةت نة اي ننررت ن عت يلهتة خالل رهتوة  118تور يقوا حبقةلموةت حبتةحوي عول
إج وورء حبتةبق ووي ن وويه س ووت يلمته نة ا ووي ما ووي رهت ووة  105حبقن وول و /للليلنق ووه  2012و
جيل ل ميكل الطالع عةقه و نصفحي نشوككقي http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_UCS_118_25489_E.pdf

تقييم الردود
ر لإجرء مرا
ألف

ر مرا إىل حيل ككري

باء 1

ختيت إجرء ت مة لسي نكل ال بيل مل تنيلت مقةلمةت إضة قي

باء 2

ختيت إجرء ت أ نقي نكل ال بيل مل ختةذ حبزييل مل نتيل بري تنيلت مقةلموةت
إضة قي

ر لإجرء مرا جزئقة

ر لإجرء غري مرا
جيم 1
جيم 2
__________

*

ر ر نكل جرء ت حبت ي ال تؤ ه إىل تافقي نتلاقي
ر ر نكاه ال يتقةت بةنتلاقي

عت يلته نة اي و رهتة  17( 118تشريل أل للأكتلبر  4 -تشريل نثةينللل رب )2016
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تقييم الردود
ال تقة ما نة اي
دال 1

مل يوور أه ر ضو ل جووةل أوويل
حميل

دال 2

مل ير أه ر بقيل إرسةل تيكري أ عيل رسةئل تيكرييي

أ مل يترو ل نتنريوور أه ر عةووى سووؤ ل

ختةذ تيل بري ختةنف تلاقةت نة اي
هاء

يتكني مل نر أ نتيل بري حبت ي ختةنف تلاقةت نة اي

ثانيا -تقييم معلومات المتابعة
الدورة ( 107آذار/مارس )2013
ألغلال
حبالح ةت تةمقي

نلثقني
2013

نفنرت ملضلع حبتةبقي

23 10 7

نر أل ل

 24حزير ليللقه 2014

تنققم نة اي

نفنو وور [ 23أل ف ففف ية و وزمي تنو وويلت مقةلم و ووةت إض و ووة قي ع و وول
نفنوورت [ 7جففيم [10 1بففاء [ 1بففاء [ 2جففيم 1
[جيم [ 23 1باء 1

نر نثةين

 23تشريل نثةينللل رب 2015

تنققم نة اي

نفنرت [ 7باء [ 10 2باء [ 1بفاء [ 2جفيم 1
[جف ففيم [ 23 1ألف ففف (س ووكت تنقق ا ووة ل وور نلثقن ووي
[ )CCPR/C/112/2باء 1

CCPR/C/AGO/CO/1

حبقت ويل و  27آذ رلموةر

الفقرة  :7ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون أمين المظالم لضمان تقيده بمبادئ
ب ففاري (قف فرار الجمعي ففة العام ففة  ،134/48المرف ففأ) أو أن تنمف ف منسس ففة و ني ففة جدي ففدة
لحقوق اإلنسان تُسند إليها ولية واسعة في مجال حقوق اإلنسان تماشي ا مع هفهه المبفادئ
ذاتها.
سنال المتابعة:
[جففيم  : 1يةوزمي تنوويلت مقةلمووةت إضووة قي ع ووة إذ كةلوور نيل نووي نحوورف تقتوزمي تانووق عووةلل أمووني
حب ةمل نر ة متثةنه نتوةمي مكوة ب بوةريو أ تقتوزمي إلشوةء مؤسلوي طاقوي جيليويل حلنولق للوة
/تثل مكة ب بةريو
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ألغلال
ملخص رد الدولة الطرف:
كو ووررت نيل نو ووي نحو وورف حبقةلمو ووةت حبنيلمو ووي و تنريرقو ووة أل ل عو وول حبتةبقو ووي ( ل و وور نلثقنو ووي
 CCPR/C/AGO/CO/1/Add.1نفن ورتني  )11 9بش و تل ووت أمةلووي حب ووةمل مووا مكووة ب بووةريو
أ ووة ت ب ووة تكحوون إمكةلقووي إلشووةء مؤسلووي طاقووي حلنوولق للووة /تثوول تةووك حبكووة ب جيووره
رسي عرتح يتقةت بتقيليل ضا أمني حب ةمل
تقييم اللجنة:
[باء  : 2حتقط نة اي عة ة بةحبقةلمةت حبنيلموي مول نيل نوي نحورف عول حبكوة ر نرمقوي إىل تقويليل
ضا أمني حب ةمل نكااة تحةب حبزييل مل حبقةلمةت عل نتنيلمي أرل و تافقوي قويا حبكوة ر عول
حمتل قة مة إذ كةلر مت ةشقي ما مكة ب بةريو تكرر نة اي طةكاة و قي صل
الفقرة  :10ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية و نية لمنع العنف الجنسفاني بجميفع
أشكاله ومظاهره والتصدي لهفها العنفف .وففي هفها الصفدد ،ينبغفي للدولفة الطفرف أن تجمفع
بيانات لتحديفد نطفاق الممفكلة وأسفبابها وآثارهفا للفا النسفاء .وينبغفي للدولفة الطفرف أيضفا
أن تعتمد تفدابير لضفمان التطبيفأ الفعلفي للقفانون  11/25المفنر  14تموز/يوليفه 2011
بم ففمن مكافح ففة العن ففف المنلل ففي م ففن قب ففو المح ففاام المحلي ففة والم ففو فين المكلف ففين ب نف ففاذ
القففانون .وينبغففي للدولففة الطففرف أيض فا أن تكفففو إج فراء تحقيقففات شففاملة فففي قضففايا العنففف
المنللي ،ومحاامة الجناة ،ومعاقبة مفن تببف إدانتفه لقابفا مناسفبا ،وتقفديم التعفويا الكفافي
للضحايا .وفضالا لن ذلك ينبغي للدولة الطرف تعليل تدابير الحماية والوقاية التي تتخفهها،
ل سففيما بليففادة لففدد أمففاان اإليففواء وتففوفير تففدمات إلففادة التمهيففو للضففحايا .وينبغففي لهففا
مواص ففلة حم ففالت تولي ففة الس ففكان بمس ففملة العن ففف المنلل ففي وبآث ففاره الس ففلبية لل ففا النس ففاء
والفتيات.
سنال المتابعة:
[بففاء ( : 1أ) تشووقيل نة اووي بو لغلال العت ة قووة توويل بري تشوريققي نةااوولا ا ةيووي نالووةء موول نقاووف خلووة
و ذنووك ضووا حووي نتافقييووي حبكة حووي نقاووف حباووز حبرس ولمي نرئةسوون نوويه يووا م ننووةلل 25ل11
بش مكة حي نقاف حباز نكااة تحةب مقةلمةت عل تافقي قيا نتيل بري نتشريققي أثرقة
[بففاء ( : 2ب) حتووقط نة اووي عة ووة بةحبقةلمووةت حصووةئقي حبنيلمووي نكااووة تحةووب مقةلمووةت إحصووةئقي
َّ
حميلث ووي ع وول ح ووةالت نقا ووف بةنال ووةء خل ووة و ذن ووك نقا ووف حبا ووز نتحنقن ووةت مالحن ووةت ا ووة
مقووةعكتام و ألعوولمي نثالثووي حبةضووقي ( )2014 2013 2012كووينك تحةووب نة اووي مزيوويل موول
حبقةلمو ووةت ع و وول نتن و وويلمي أ و وورل و نيلرس و ووي ةري و ووي حةنقو ووة نتحيلي و وويل ا و وون نقلم و وول نثنة ق و ووي نيلياق و ووي
الجت ةعقي ن تلةقم و نقاف حب ةر عةى نالةء يرجوى أيروة تنويلت مقةلموةت عول سوري ع ول
ر حبقاقي بةنقاف حباز حباش خل حبيليريي نلطاقي نةتحنقنةت اةئقي عل آثةر قي نق ل
[جيم ( : 1ج) ق ة يتقةت بتيل بري حل ةيي نلعةيي تالحو نة اوي عويلمي تنويلت مقةلموةت عول نتويل بري
حبت ي بقيل عت وة حبالح وةت تةمقوي نة اوي و  27آذ رلموةر  2013تحةوب نة اوي مزيويل مول
حبقةلمةت عول نتويل بري حبت وي أ حبتلخوة مول أجول حل ةيوي مول نقاوف الوةين ماقوه يرجوى تنويلت
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ألغلال
مقةلمووةت عوول عوويل حبالج و ن و أذلشووهر أ يذتوولخى إلشووةسقة نتوويل بري حبت ووي نتحلووني وويلمةت
حبنيلمي عة ت ققل نرحةية
[جف ففيم  ) ( : 1ق ووة يتقة ووت ا ووالت نتلعق ووي خلل و و ني نقا ووف حبا ووز تالحو و نة ا ووي ع وويلمي تن وويلت
مقةلم ووةت ع وول حل ووالت نو و لذف وويت بق وويل عت ووة حبالح ووةت تةمق ووي نة ا ووي و  27آذ رلم ووةر
 2013ية وزمي تنوويلت مقةلم ووةت إضووة قي عوول مك ووة ر ( UNITEناتحوويل) عوول أه رة ووي أخوور لذف وويت
بقيل  27آذ رلمةر 2013
ملخص رد الدولة الطرف:
(أ) أشةرت نيل ني نحرف إىل إلشةء اوي تناقوي متقويل ننحةعوةت نتافقوي تنقوقم راويل
حووي نتافقييووي حبكة حووي نقاووف حباووز ضووحةقر قوويا نة اووي بقوويل ألشووحي بوورم تيلريكقووي
بوذثَّوور لنةشووةت تةفزيللقووي إذ عقووي بش و نقاووف حباووز لتق ووي نووينك مكاوور حووي نتافقييووي
أل ر مل كلر حةجز نص ر بالغ اةالت نقاف؛
(ب) عوويلمر نيل نووي نحوورف مقةلمووةت إحصووةئقي حميلثووي عوول حووةالت نقاووف حب ووةر عةووى
نال و ووةء و ع و ووةمي  2014سو و و ةر ر حبقاق و ووي ب و ووةنقاف حبا و ووز نتةبق و ووي نة يليري و ووي نلطاق و ووي
نةتحنقنووةت اةئقووي  3 076حةنووي عاووف ماووز كووة مق ووم حلووةالت يتقةووت بووةنقاف لوويله
نافلن بة مهةل ألسره كة أغةب نرحةية مل نالةء ألطفةل؛
(ج) تافووي نيل نووي نحوورف عوويل مشووةريا نكاووةء مركووز نة شوولر ألسوريي ك ووة توول ر نتوويلريب
نألسر حبلتشةريل ننةلللقني يلجيل مثةلقي مالج مفتلحي مة عقيل نكاةء؛
( ) خبص وول ر ووالت نتلعق ووي أش ووةرت نيل ن ووي نح وورف إىل إط ووالق ع وويل ر ووالت مث وول
مكة ر "ناتحيل" رةي "عيلمي نتلةم " نرمقي إىل نتلعقي بةنقاف حباز
تقييم اللجنة:
[باء ( : 1أ) تقرب نة اي عل تنيليرقة نة قةلمةت حبنيلمي مل نيل ني نحرف بش تافقي تويل بري
تش وريققي نتحلووني رةيووي نالووةء موول نقاووف نكااووة تحةووب تلضووقحة بش و نتوويل بري حبت ووي بقوويل
عت ووة حبالح ووةت تةمقووي و  27آذ رلمووةر  2013ك ووة تحةووب مقةلمووةت عوول حبوول ر حبةنقووي
نكش وريي حب صص ووي نة ا ووي نتناق ووي حبتق وويل ننحةعووةت ع وة إذ كةل وور تة ووك حب وول ر كة ق ووي أل ء
ظةئفاة
[بففاء ( : 2ب) ترحووب نة اووي بةحبقةلمووةت حصووةئقي أيلثووي حبنيلمووي موول نيل نووي نحوورف بش و
ح ووةالت نقا ووف حب ووةر عة ووى نال ووةء بق وويل أ ووة تك وورر طة ووب مل ةهت ووة ب حص ووةء ت ع وول ع وويل
نتحنقنووةت حووةالت مالحنووي اووة مقووةعكتام و عرووةية نقاووف حباووز نتقليرووةت حبنيلمووي إىل
نر ووحةية و ألع وول مي نثالث وي حبةض ووقي مقةلم ووةت ع وول نيلرس ووي نرمق ووي إىل حتيلي وويل ا وون نقل م وول
نثنة قي نيلياقي الجت ةعقي ن تغيه نقاف حب ةر عةى نالةء تكرر أيروة طةكاوة حلصولل
عة ووى مقةلم ووةت بشو و س ووري ع وول ر حبقاق ووي ب ووةنقاف حبا ووز حباشو و خ وول حبيليري ووي نلطاق ووي
نةتحنقنةت اةئقي عل أثر تيلخالهتة
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ألغلال
[ج ففيم ( : 1ج) تقوورب نة ا ووي ع وول تن وويليرقة نة قةلم ووةت حبنيلم ووي بش و ع وويل حبالج و نكاا ووة
تحة و و ووب مقةلم و و ووةت ع و و وول حبالجو و و و حباشو و و و بق و و وويل عت و و ووة حبالح و و ووةت تةمق و و ووي و  27آذ رل
مةر  2013مقةلمةت حميلثوي عول حبة و عقويل نكاوةء مقةلموةت عول نتويل بري حبت وي نتحلوني
يلمةت حبنيلمي عة ت ققل نرحةية
[جيم  ) ( : 1ترحب نة اي بةحبقةلمةت حبنيلمي مل نيل ني نحرف عل مكوة ر "ناتحويل" "عويلمي
نتلووةم " نكااووة تكوورر طةكاووة حلصوولل عةووى حبزيوويل موول حبقةلمووةت بش و رووالت نتلعقووي َّ
حبافووي
بقيل  27آذ رلمةر 2013
الفقففرة  :23ينبغففي للدولففة الطففرف أن تسففتكمو التمففاد المرسففوت الجديففد المتعلففأ بمجانيففة
تسففجيو الففولدات لجميففع او فففال والبففالغين وتحسففين نظامهففا الرسففمي لتسففجيو الففولدات.
وينبغي لها أيض ا أن تطلأ حمالت تولية مجتمعية ب جراءات تسجيو الولدات ،ل سيما في
المنا أ الريفية.
سنال المتابعة:
[أل ففف  :ترح ووب نة ا ووي بةعت ووة حبرسو ولمي نرئةس وون 80ل 13حبرسو ولمي نتافق وويه 309ل 1بشو و
تل قل نلال ت جمةلة إاويل ر بحةعوةت قليوي جمةلقوي قوا ألطفوةل نكوةنغني ت مول أ يلوت ر
نق ل هبي نتيلبري بقيل  31كةلل أل لل يل رب 2016
[باء  : 1يةزمي تنيلت مقةلمةت إضة قي ع ة يةن
(أ) رالت نتلعقي حبتقةني ب جرء ت تل قل نلال ت َّ
حبافوي بقويل عت وة حبالح وةت
تةمقي نة اي؛
(ب) نتويل بري حبت وي نتحلووني نا وةمي نرسوون نتلو قل نولال ت ماووي عت وة حبالح ووةت
تةمقي نة اي
ملخص رد الدولة الطرف:
ر ت نيل ن و و ووي نح و و وورف ب و و ووةننلل إ بة و و وولغ أق و و وويل ف حبرسو و و ولمي نرئةس و و وون 80ل 13حبرسو و و ولمي
نتافقويه 309ل 13يتحةوب مااوة عت وة عويل موول نتويل بري مثول تلليوا كتقكوةت إعويل إعاللووةت
تةفزيللقووي إذ عقووي بش و تل و قل حلةنووي حبيللقووي عوويل رتفووا عوويل حووةالت نتل و قل إىل 5 000
حةنووي و عاصووةقةت جاوولب أ رينقووة لمكقووة لةمقكقووة لذ وور رووالت حموويل بش و نتل و قل و
سقةق بقثةت عاصةقي
/ثة وور حلص ووقةي يةنق ووي و إلش ووةء  19خيلم ووي تلو و قل جيلي وويل ض ووا ب وورم نت اق ووز
حبقةلمةت حصةء ت ةاي بتل قل نلال ت رتفا عيل أللغلنقني حلةمةني شواة موقال
بالكي تفلق  10و حبةئي
تقييم اللجنة:
[ألف  :ل ر نتنققم نلةبت نلثقني
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ألغلال
[بففاء  : 1ترحووب نة اووي بةنتحلووقاةت ن و أ خةتاووة نيل نووي نحوورف عةووى ل ووةمي تل و قل حبل نقوويل
نكااة تكرر طةب مل ةهتة خلقةلمةت عل نتيل بري حبت ي بقيل عت ة حبالح ةت تةمقوي ياكغون
أ تذكني نيل ني نحرف أيرة تةريخ إلشةء خيلمةت نتل قل يلييل نكةنغ عيل قة  19خيلمي
اإلج فراء الموصففا بففه :ياكغوون تلجقووه رسووةني إىل نيل نووي نحوورف بالغاووة بلعووف إجوورء ت حبتةبقووي
ياكغن إ رج حبقةلمةت حبحةلبي و نتنرير نيل ره حبنكل نةيل ني نحرف
التقرير الدوري المقبو 28 :آذ رلمةر 2017

مةكة نصني
حبالح ةت تةمقي

نلثقنو و و و و و و ووي
آذ رلمةر 2013

نفنرت ملضلع حبتةبقي

17 11 7

نر أل ل

 5لقلة لأبريل 2014

تنققم نة اي

ية وزمي تن وويلت مقةلم ووةت إض ووة قي بش و
[11جيم [17 1باء 2

الرد الباني:

 1شكةطل رب ير 2016

تقييم اللجنة:

يةو و وزمي تن و وويلت مقةلم و ووةت إض و ووة قي بشو و و
[11باء [17 2باء 2

CCPR/C/CHN-MAC/CO/1

حبقت و و و و و و و وويل و 27

نفن وورت [7ج ففيم ، 1

نفن و وورت [7ه ف ففاء

الفقففرة  :7ينبغففي أن تنظففر مااففاو ،الصففين ،فففي اتخففاذ جميففع التففدابير التمهيديففة للففا سففبيو
اوولوية من أجو إنماء نظات لالقتراع العات المتساوي وفقا للعهد .وينبغي لها أيضا أن تضفع
تطففة لمففو واوففحة وشففاملة وأن تحففدد أُ فرا زمنيففة للتحففول إلففا نظففات انتخففابي يقففوت للففا
القتراع العفات والمتسفاوي ،ويكففو تمتفع جميفع موا نيهفا بفالحأ ففي التصفوي وففي الترشف
لالنتخابات وفقا للمادة  25مفن العهفد ،مفع مرالفاة التعليفأ العفات للجنفة رقفم )1996(25
للففا النحففو الواجففص .وتوصففي اللجنففة بففمن تنظففر مااففاو ،الصففين ،فففي اتخففاذ تطففوات نحففو
سحص تحفظها للا المادة (25باء) من العهد.
سنال المتابعة:
[جيم  : 1مل تافي نتلاقي تكرر نة اي تلاقتاة
ملخص رد ماااو ،الصين:
أعة وور مةكووة نصووني نة اووي ب ووة ال /ةووك ر إضووة قة عةووى تلاووقي نة اووي بش و سووحب
ن ووتحف عة ووى حب ووة (25ب) م وول نقا وويل ك ووررت م ووة عيلمت ووه م وول مقةلم ووةت و ر ق ووة عة ووى متةبق ووي
حبالح ووةت تةمقووي خلووة و ذنووك إعووة نت كقوويل عةووى أ تلاووقي نة اووي ال تتفووت مووا نا ووةمي نلقةسوون
ننةئم و مةكة نصني ( ل ر نلثقني  CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1نفنر )1
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تقييم اللجنة:
[هاء  :تقرب نة اي عل أسفاة أل مةكوة نصوني مل تا ور و ختوةذ إجورء ت نتافقوي تلاوقةهتة
خل ووة و ذن ووك ض ووا خح ووي ع وول إط ووةر لم ووو ع وورر الع وورتع نق ووةمي حبتل ووة ه مل تا وور و خت ووةذ
خحل ت حنل سحب حتف اة عةى حبة (25ب) تكرر نة اي تلاقةهتة
الفقرة  :11تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث ماااو ،الصين ،للا مواصفلة المفاووفات
مع البر الصيني الرئيسي من أجو التوصو ،للا سبيو اوولوية ،إلا اتفاق صفارت بمفمن نقفو
المتهمين من ماااو ،الصين ،إلا البفر الصفيني الرئيسفي .وينبغفي لماافاو ،الصفين ،أن تضفمن
تماشي التفاق مع التلاماتها بموجص المادتين  6و 7من العهد.
سنال المتابعة:
[جيم  : 1مل تنيلمي مةكة نصني مقةلمةت حميل عل حلةني ناتوةئ نرقاوي نة فة ضوةت نو
ختلضوواة بةنفقوول مووا نوورب نصوواني نرئقلوون بش و ترتقووب حبلووةعيل ننةلللقووي و ننرووةية اةئقووي
مل تافي نتلاقي تحةب نة اي حبزييل مل حبقةلمةت عل حبفة ضوةت ةريوي بوني مةكوة نصوني
نرب نصقو نرئقلن بش لنل جملرمني
ملخص رد ماااو ،الصين:
أعة ر مةكة نصني نة اي ب حلكلمي عرضر عةى ققوي نتشوريققي مشور ع عوةلل
بش حبلةعيل ننةلللقي حبتقةني بةالست ل ب و ننرةية اةئقي قل مشر ع يواع عةوى مكوة ب
جوورء ت ننةلللقووي نقةمووي خلووة قاووة تلووةقم جملوورمني قووةربني تافقووي ننووررت اةئقووي
نتقووة
لنوول ألش و ة أك ولمي عةووقام لنوول جوورء ت و ننرووةية اةئقووي غووري ذنووك موول أشووكةل
نتقة ننةللين و ننروةية اةئقوي دويل مشور ع ننوةلل أيروة ألسوة ننةلللقوي نة لوةعيل و
ننرةية اةئقي بني مةكة نصني نلاليةت ننرةئقي ألخر نةصني
عوويل أجوورت حكلمووي مةكووة نصووني مفة ضووةت مووا وويل موول نصووني بش و ترتقووب تلووةقم
جملرمني قةربني تلاةر إىل تل ت أسةسن و رء سقلعا نحر ة قي نرتتقب عايلمة تلتلىف
يقا نشر ط
تقييم اللجنة:
[باء  : 2حتقط نة اي عة ة بةحبقةلمةت حبنيلمي مل مةكة نصوني نكااوة تحةوب مقةلموةت عول
حةني مشر ع عةلل حبلةعيل حبتقةني بةالست ل ب و ننرةية اةئقي خبصل حبفة ضوةت بوني
مةكة نصقو نرب نصقو نرئقلن ق ة يتقةت بانل جملورمني ترحوب نة اوي بةحبقةلموةت حبنيلموي
ع وول ترتق ووب تل ووةقم جمل وورمني ق ووةربني نكاا ووة تحة ووب مل ةهت ووة خلقةلم ووةت حم وويل ع وول حمت وول ق ووي
نرتتقووب خلووة و ذنووك موويل تل نووه مووا نتزمووةت نيل نووي خللجووب حبووة تني  7 6موول نقاوويل م و
تتلعا مةكة نصني ختتةمي حبفة ضةت تلعقا نرتتقب
لفقففرة  :17ينبغففي أن تعففلز مااففاو ،الصففين ،إجفراءات حمايففة حقففوق العمففال المهففاجرين مففن
التعسف والستغالل ،وأن تُنم آليات مقبولة التكلفة وفعالة لضمان مسفاءلة أربفا العمفو
أو واالت التمغيو المتعسفين.
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سنال المتابعة:
[باء  : 2تحةب نة اي حبزييل مل حبقةلمةت ع ة يةن
(أ) مووة إذ كةلوور مةكووة نصووني تنوويلمي حبشوولر ننةلللقووي جملةلقووي أ منكلنووي نتكةفووي إىل
نق ةل غري حبنق ني أربةب نق ول بو عالمام انولعام نتزموةهتم تويل بري روةيتام ننةبةوي نةتحكقوت
كقفقي عقةماة بينك؛
(ب) مقةلم ووةت إحص ووةئقي ع وول ع وويل ح ووةالت لتاةك ووةت حن وولق نق ووةل غ ووري حبنق ووني
ال سووق ة ق ووة يتصوول بقوويلمي إبوورمي عنوول رسقووي وورا كووةالت نتشووغقل رسوولمة بةق ووي ووا أجوولر
أ ىن نةق ةل أةقني حتنقت مةكة نصني و تةك حلةالت متةبقتاة؛
(ج) مقةلم ووةت إحص ووةئقي ع وول نش ووكة حبنيلم ووي م وول نق ووةل غ ووري حبنق ووني إىل مكت ووب
شؤ نق ل جرء ت نالحني حبت ي مل حبكتب أ غريا مل نلكةالت حلكلمقي؛
( ) تا قم كةالت نتشغقل نتيل بري ن ختيهتة مةكة
تةك نلكةالت نق ةل غري حبنق ني

نصني نر ة عيلمي سوتغالل

ملخص رد ماااو ،الصين:
(أ) أشةرت مةكة نصني إىل أ مكتوب شوؤ نق ول ينويلمي خويلمةت حبشولر جملةلقوي
إىل نق ةل أةقني نق ةل غري حبنق ني أربةب نق ل عالمام انلعام ض ةلةهتم نتزموةهتم
ك ة يل ر حبكتب "خيلمي إجةبوي اولتقي تفةعةقوي" "خحوة سوةخاة ويلمةت حبشولر حبتقةنوي بنوةلل
عالعةت نق ل" يتقحة نقةمي ناة طرح أسهةتام بةستق ةل قةتف
ع وويلمر م ووةكل نص ووني أير ووة أمثة ووي نكقفق ووي س ووت يل مي حبكت ووب خمتة ووف س ووةئط ع ووالمي
اووفحي شووككقي خةاووي بريوويل إنكرت لقووة خةاووة نةتقريووف بووةنكق موول أحكووةمي عوول لني نق وول نوور
عةى ألسهةي؛
(ب) عيلمر مةكوة نصوني مقةلموةت إحصوةئقي تغحون نفورت مول عوةمي  2010إىل تشوريل
نث ووةينللل رب  2015بشو و ع وويل حل ووةالت حبا وولر ع وويل نق ووةل حبشو و لنني لت ووةئ نش ووكة
حبتقةنووي خلاةلعووةت و نق وول إىل جةلووب مقةلمووةت حموويل عوول لتاةكووةت جووب إبوورمي عنوول ع وول
كتةبقي ما نق ةل غري حبنق ني عل را كةالت نتشغقل رسلمة عةى نق ةل غري حبنق وني ( ل ور
نوور نثووةين حبنوويلمي موول مةكووة نصووني بشو حبتةبقووي نصووفحتني  )5 4عوويلمر أيرووة مقةلمووةت
إحصووةئقي عوول حووةالت عوويلمي ووا أاووحةب نق وول أجوولر نق ووةل قوون مقةلمووةت تغحوون نفوورت موول
كةلل نثةينلياةير إىل تشريل نثةينللل رب  ( 2015حبرجا نلةبت نصفحتة )7 6؛
ك ووررت مةك ووة نص ووني حبقةلم ووةت حبنيلم ووي و ر ق ووة عة ووى متةبق ووي حبالح ووةت تةمق ووي
( ل وور نلثقن ووي  CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1نفن وور  )3خبص وول نة وول ئ حبتقةن ووي بقن وول
نق ل حبربمي ما نق ةل غري حبنق ني رةيي نق ةل غري حبنق ني نق ةل أةقني مكويلأ حبلوة
و ألجلر ( حبرجا نلةبت نفنرتة  )6 5ر مكتب حبل ر نكشريي و إعرر طةكةت تصةري
نق وول نقنلبووةت ن و يتقوورا قووة أربووةب نق وول نووييل يت ةفوول عوول ووا أجوولر نق ووةل غووري
حبنق ني كةمةي ك ة ياع عةقاة تصري نق ل ( حبرجا نلةبت نفنرتة )7 3؛
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(ج) عيلمر مةكة نصني مقةلمةت إحصةئقي عل تةنن مكتب شؤ نق ل شوكة
نق ةل غوري حبنق وني و نفورت مول عوةمي  2010إىل تشوريل نثوةينللل رب  ( 2015ل ور نور نثوةين
حبنوويلمي موول مةكووة نصووني بش و حبتةبقووي نصووفحي  )7شوورحر حبقةلمووةت حبنيلمووي و ر قووة
عةووى متةبقووي حبالح وةت تةمقووي ( ل وور نلثقنووي  CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1نفنوور )7
بش كقفقي تقةمل حبكتب ما نشكة حبنيلمي مل نق ةل غري حبنق ني؛
( ) ش وورحر مةك ووة نص ووني حبقةلم ووةت حبنيلم ووي و ر ق ووة عة ووى متةبق ووي حبالح ووةت
تةمق ووي ( ل وور نلثقن ووي  CCPR/C/CHN-MAC/CO/1/Add.1نفن وور  )4بش و و تا ووقم ك ووةالت
نتشو ووغقل أشو ووةرت إىل أ مرس و ولمي ننو ووةلل  32/94/Mيشو وورتط حصو وولل كو ووةالت نتشو ووغقل عةو ووى
ترخقع جيقز حبكتب شؤ نق ل سحب تةك نرت خقع و حةل حيل ث لتاةكةت عرضور
خمتةف أحكةمي مرسلمي ننةلل ذ ك ق ة يتقةوت خل تةوف ويلمةت حبتول ر نويل كوةالت نتشوغقل
أشووةرت مةكووة نصووني إىل أ حبووة (16ج) موول مشوور ع ننووةلل /اووا عقووةمي كووةالت نتشووغقل
بوويل ر نلسووةطي تلنقاووة ووا أجوولر نق ووةل أ ننووةلل يقةعووب عةووى تةووك أل قووةل بغرمووي يوورت ح
منيل رقة مل  10 000إىل  30 000بةتةكة مةكة يي عل كل عةمل
تقييم اللجنة:
[باء  : 2تقرب نة اي عل تنيليرقة نة ال ن بينتاة مةكة نصني نتنيلت مقةلموةت مفصوةي
عل رةيي حنلق نق ةل حباةجريل تحةب نة اي مقةلمةت حميل عل نتيل بري حبت وي نتحلوني
حلصوولل عة ووى حبل ووةعيل ننةلللق ووي حبنكلن ووي نتكةف ووي ماووي عت ووة حبالح ووةت تةمق ووي خل ووة يش و ل
إحصوةء ت عول عويل نق وةل حبلوتفقيليل موول حبلوةعيل بل سوحي خمتةوف نتويل بري حبقر ضوي ترحووب
نة ا ووي بةحبقةلم ووةت حص ووةئقي حبنيلم ووي نكاا ووة تحة ووب مل ةهت ووة خلقةلم ووةت ع وول ع وويل ننر ووةية أ
نشكة حبنيلمي ماي عت ة حبالح ةت تةمقي نكل لولع مول ألولع حلوةالت عول حتنقنوةت
مةكووة نصووني و تةووك ننرووةية تلووليتاة كووينك مقةلمووةت عوول نتوويل بري حبت ووي ماووي عت ووة
حبالح ةت تةمقي نر ة عيلمي ستغالل كةالت نتشغقل نق ةل غري حبنق ني
اإلجراء الموصا به :ياكغن تلجقه رسةني تقكو حتةقل نة اي
التقرير الدوري المقبو 30 :آذ رلمةر 2018

الدورة ( 109تمرين اوول/أاتوبر )2013
مللمكقت
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حبالح ةت تةمقي

نلثقن و و و و ووي
أل للأكتلبر 2013

نفنرت ملضلع حبتةبقي

15 14 13

نر أل ل

 24تشريل نثةينللل رب 2015

CCPR/C/MOZ/CO/1

حبقت و و و و وويل و  30تش و و و و وريل
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تنققم نة اي

ية و و وزمي تنو و وويلت مقةلمو و ووةت إض و و ووة قي عو و وول نفنو و وورت [ 13بف ف ف فاء2
[جيم [ 14 1باء [ 1باء [ 2بفاء [ 2جفيم [ 1دال
[ 15جيم [ 1جيم [ 1دال

حبا ةت غري حلكلمقي

Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Article 5
Initiative, Centro de Estudos Moçambicanos e
Internacionais, Centro de Aprendizagem e Capacitação
da Sociedade Civil, Centro de Estudos e Promoção de
Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente, Centro
de Estudos de Democracia e Desenvolvimento,
Associação Moçambicana para Defesa das Minorias
Sexuais, Ordem dos Advogados de Moçambique,
Associação Centro de Direitos Humanos, Fórum Mulher
and Governance Development Institute

الفقرة  :13ينبغي للدولة الطرف أن تتخه التدابير المناسبة لضفمان لفدت تعفري أي شفخص
تاو ففع لوليته ففا لالحتج ففاز أو اللتق ففال التعس فففيين وتمت ففع اوش ففخاص المحتجف فلين بجمي ففع
الضمانات القانونيفة ،وفقف ا للمفادتين  9و 14مفن العهفد .وينبغفي لهفا أن تكففو إ فالع الفهين
سففلب ح فريتهم بمففكو مناسففص للففا حقففوقهم بغيففة تمكيففنهم مففن ممارسففة حقهففم فففي السففتفادة
لمليا من سبو النتصاف القضائية وتلقي التعويضات وتوقيع العقوبات المناسبة للا الجناة.
ملخص رد الدولة الطرف:

كررت نيل ني نحرف حبقةلمةت نول ر و تنريرقوة أل ( ل ور نلثقنوي
نفنوور  )112بش و توويلريب نشوورطي و ر قووة عةووى عةئ ووي حبلووةئل حبنيلمووي موول نة اووي ( ل وور
نلثقن ووي  CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2نفن وورت  )56-53بشو و مقا وويل حبل ووةعيل نت ثق وول نن ووةلللقني
اليته أ ة ت ب ة تت ي نتيل بري نتصحقحقي حباةسكي عاويل حويل ث لتاوةك بو حبقاويل ينويلمي بةلت وةمي
ملةعيل عةلللقي إىل أت زيل نكل حلصلل عةى تةك حبلةعيل مة لل يقيل مشكةي
CCPR/C/MOZ/1

و إط ووةر نش و وركي م ووا ما ووةت جملت ووا حب وويلين ياف ووي لر نق وويلل نش و وؤ نيلس ووتلريي
نيلياقووي ئوور نل و ل نلطاقووي حبيليريووي نلطاقووي حلنوولق للووة حبل طاووي مقاوويل حبلووةعيل
نت ثقل ننةلللقني برم تثنقف ميلين عةللين و مر ت الحت ةل
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية:
و أيةلللسكت رب  2013عت ويل جملةوو نيلسوتلره عورر ترتكور عةقوه تغقوريت ما وي ق وة يتقةوت
بةالحت ووةل نتقلووفن بوويلأ لفووةذ عووةلل جاووةئن جيليوويل و حزير ليللقووه 2015؛ قوول يترو ل أحكةمووة
/اا نتلعقف نتقلفن
كثفر نيل ني تيلريكةهتة حبنيلمي إىل ملظفن نشرطي نل ل و جمةل حنلق للة
يل ووت ر تلعق ووف حب وولطاني حت ووةلقم تقل ووفة ألس ووكةب ماا ووة م ووثال ع ووزقم ع وول ووا رسو ولمي
نتنةضن ال تاع نتشريقةت ننةئ ي عةى إطةر ض نةتقولي و حوةالت الحت وةل غوري ننوةللين
مق ووم ألش و ة حبلعوول ني أ أت وزيل ال يقة وول بلوورعي بةننوويلر نكووةو انوولعام أ ح و بووةنتام
حبلجاي إنقام
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تقييم اللجنة:
[بفاء  : 2حتووقط نة اووي عة ووة بنوورر جملةووو نيلسووتلره  4/CC/2013بلوول ننووةلل اووةئن عةووى
حنل مة أ ة به جملت ا حبيلين تحةوب مل ةهتوة بةحبزيويل مول حبقةلموةت عول حمتول تافقوي أه تويل بري
رةئق ووي جيلي وويل متقةن ووي ب ووةنتلعقف الحت ووةل نتقل ووفقني لة ووي ع وول تة ووك نت وويل بري ما ووي عت ووة
حبالح ةت تةمقي و  30تشريل أل للأكتلبر )CCPR/C/MOZ/CO/1( 2013
[ج ففيم  : 1حت ووقط نة ا ووي عة ووة ب وورب م نتثنق ووف حب وويلين نن ووةللين حباف ووي و مر ووت الحت ووةل
نويل رت نتيلريكقووي حبتةحووي حبولظفن نشوورطي نلو ل نكااوة تحةووب مل ةهتووة خلقةلموةت عوول عوويل
تةووك ن وويل رت حمتل قووة ع وويل ألش و ة حبوويلربني ما ووي عت ووة حبالح ووةت تةمق ووي تالح و
نة اووي أيرووة عوورت ف نيل نووي نحوورف ب و حلصوولل عةووى حبلووةعيل ننةلللقووي مووة لل يقوويل مشووكةي
تحةوب مل ةهتووة خلقةلموةت عوول نتويل بري حبت ووي ماوي عت ووة حبالح وةت تةمقووي نرو ة إمكةلقووي
تصوةل يقووا أت وزيل خلحو بوةمي تحةووب نة اوي مقةلمووةت عوول نتحنقنووةت و حووةالت نتلعقووف أ
الحت ووةل نتقل ووفن حبالحن ووةت نقنلبو ووةت حبفر ض ووي عة ووى م وول ثكو وور ت وولرطام ما ووي عت و ووة
حبالح ةت تةمقي مقةلمةت عل نتقليرةت حبنيلمي إىل نرحةية تكرر نة اي تلاقتاة
الفقرة  :14ينبغي للدولة الطرف أن تتخه تدابير لاجلة إلنمفاء نظفات رصفد منفتظم ومسفتقو
ومفاان الحتجفاز وللحففد مفن الاتظففاو وتحسفين فروف الحتجففاز ،بمفا فففي ذلفك احتجففاز
المجرمين من اوحداث ،بما يتفأ مع أحكات العهد وقوالد اومم المتحدة النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء .وفي هها الصفدد ،ينبغفي للدولفة الطفرف أن تنظفر ففي بنفاء سفجون جديفدة
وأن تفكففر أيض فا فففي تنفيففه لقوبففات بديلففة لففن لقوبففة السففجن االكفالففة واإلقامففة الجبريففة
واوحكف ففات التف ففي ل تقضف ففي بالحتجف ففاز ااوحكف ففات مف ففع وقف ففف التنفيف ففه واإلف ف فرا الممف ففرو
والخدمات المجتمعية .وينبغي لها أن تجري تحقيق ا سريع ا في حالت الوفاة أثناء الحتجاز
ومقاواة المسنولين لنها وتوفير التعويا المناسص لعائالت الضفحايا .وينبغفي لهفا أيضفا أن
تضمن احتفرات مبفدأ فصفو اوحفداث المحتجفلين لفن البفالغين ففي مراففأ الحتجفاز وإ فالق
سراح السجناء فور استكمالهم مدة لقوبتهم.
ملخص رد الدولة الطرف:
ر ت نيل ني نحرف عةئةي إ ننةلل 3ل 2013حبتقةوت ب لشوةء ئور نلو ل نلطاقوي ذعوزل
و كو ووةلل أل لل يل و و رب  2013بةحبرسو وولمني  64 63نةو ووييل نو ووة عةو ووى نا و ووةمي ألسةسو وون
حبصةحي نل ل نلطاقي نل ئ ملظفقاة تا ق اة نيل خةن
و ناص ووف أل ل م وول ع ووةمي  2015ذس و و ةر و مر ووت ا ووالح  40خمةنف ووي ت يكق ووي
أ رر قيا حب ةنفةت إىل  8تاكقاةت  25إجرء ت يكقة  7عررت صل
أذ رجوور بوويل ئل نل و ل و ننووةلل اووةئن يليوويل حبقت وويل و كووةلل أل لل يل و رب 2014
نكو وول تافقو وويا يتلعو ووف عةو ووى حبل نو ووي عةو ووى عو ووةلل جو وورء ت اةئقو ووي عو ووةلل تافقو ووي نقنلبو ووةت
االحقي مل حبتلعا أ خيفف الكت ةظ بكاةء س ل إضة قي عت ة بيل ئل نل ل
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اوويلعر نيل نووي عةووى
حبقةمةووي أ نقنلبووي ننةسووقي أ
آنقي رايل لتق ي نينك ذس

نرب تلكوولل الختقووةره التفةعقووي ماةقرووي نتقووييب غووريا موول ضوور ب
نالإللووةلقي أ حباقاووي جقةوور موول نة اووي نلطاقووي حلنوولق للووة
ل حتلل ككري و أ ضةع أمةكل الحت ةل

مل تل و و ل نيل ن ووي نحو وورف أه ح ووةالت حت و ووةل أ وور بق وويل لتاو ووةء م وويل عنلبو ووةهتم إذ
ذس ةر أه حةني مل قي ننكقل لقحةل ألمر إىل نلةحي ننرةئقي
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية:
او وويلعر مللمكقو ووت عةو ووى نرب تلكو وولل الختقو ووةره التفةعقو ووي ماةقرو ووي نتقو ووييب و / 1و ووللل
يلنقووه  2014نووقو بةسووتحةعي نة اووي نلطاقووي حلنوولق للووة أ تلووتلو عةووى ناحوول حباةسووب
متحةكةت آنقي عةئقي طاقي قةني حبة كة القة إىل مر ت الحت ةل نيل نشرطي حميل
أعوور ننووةلل اووةئن حبقت وويل و كووةلل أل لل يل و رب  2014بوويل ئل عوول الحت ووةل رقوول
أةك ي عنلبةت غري حكلقي
ذسو و ل بقو و نتحل وول و ظ وور ف الحت ووةل نك وول الكت ووةظ ي وول مش ووكةي مل تاف ووي
بةنكةمل مشةريا باةء نل ل يلييل
ذس ةر لية و ك قي ألغييي حتلل و مر ت نصرف نصوحن حلصولل عةوى حبقوةا و
نل ل نكل أش ةاة كثرييل ينكقل و الحت ةل حبحلل رقل أةك ي
مل تل َّ ل تغقري ت مةحلظي ق ة يتصل بةنتحنقت و حةالت نل ة و حلكو
مل تل َّ ل تغقري ت مةحلظي ق ة يتقةت بةنفصل بني نككةر ألحيل ث و حلكو
تقييم اللجنة:
[باء  : 1ترحب نة اي بةنتصيليت عةى نرب تلكلل الختقةره التفةعقوي ماةقروي نتقوييب بتققوني
نة اي نلطاقي حلنلق للة آنقي عةئقي طاقي تحةب نة اي مزيويل مول حبقةلموةت عول نتويل بري
حبزما ختةذقوة نرو ة /كوني نة اوي نلطاقوي حلنولق للوة مول إجورء ليوةرت مات وي ةئقوي
و كاف الستنالل نتةمي إىل يقا أمةكل الحت ةل و نيل ني نحرف خلة قاة مركز نشرطي
[بفاء  : 2ترحووب نة اووي بةعت ووة تشوريقةت توويل بري جيليوويل موول أجوول حتلووني ظوور ف الحت ووةل
ختفقف الكت ةظ نكااة تحةب مل ةهتة خلقةلمةت عل حمتل تةك نتويل بري آثةرقوة خلوة و ذنوك
نقاةار نتةنقي
(أ)

ملتليةت الكت ةظ حلةنقي مصافي الب حبر ت؛

(ب) حمتل نتشريقةت يلييل حبتقةني بةنتيل بري نكيليةي عل الحت ةل
نتافقي تةك نتيل بري؛

حل ت حبت وي

(ج) خحط باةء مر ت س ل جيلييل نتنيلمي أرل و تافقي تةك حط
[باء  : 2ترحب نة اي بةحبقةلمةت حبتقنةي بةحب ةنفةت نت يكقي حبل ةي نكااة تحةب حبزييل مل
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حبقةلمو ووةت عو وول ألو وولع حب ةنفو ووةت حبرتككو ووي نقنلبو ووةت حبفر ضو ووي تكو وورر طةكاو ووة حلصو وولل عةو ووى
مقةلمةت بش نتحنقوت و حوةالت نل وة و حلوكو اول نرمقوي إىل مالحنوي حبلوؤ نني عااوة
تنيلت تقليرةت ماةسكي إىل أسر نرحةية
[ج فيم  : 1حتووقط نة اووي عة ووة بتص وري نيل نووي نحوورف ب ووة مل تل و ل أه حةنووي حت ووةل بقوويل
لتاووةء موويل نقنلبووي تحةووب مقةلمووةت عوول نتوويل بري حبت ووي حباووا ذنووك الحت ووةل ورب نروورر
ناةجم عاه
[دال  :تق وورب نة ا ووي ع وول أس ووفاة نق وويلمي تن وويلت مقةلم ووةت ع وول نفص وول ب ووني ألح وويل ث نكك ووةر
تكرر نة اي تلاقتاة
تحةب مل ةهتة خلقةلمةت و قي صل
الفق ففرة  :15ينبغ ففي للدول ففة الط ففرف أن تواص ففو لل ففا وج ففه الس ففرلة زي ففادة ل ففدد الم ففو فين
القضففائيين المففنهلين والمففدربين مهني فا ،وأن تسففتمر فففي بففهل الجهففود الراميففة إلففا تقلففيص
التمتير في اإلجفراءات وتبسفيا العمليفة التفي تحسفص مفن تاللهفا الرسفوت القضفائية وإوففاء
قدر من المفافية لليها وومان توفير المسالدة القانونيفة ففي جميفع القضفايا التفي تسفتدلي
فيهففا مصففلحة العدالففة تففوفير هففهه المسففالدة .وينبغففي لهففا أيض ف ا وففمان لمففو نظففات المحففاام
المحليففة بطريقففة تتماشففا مففع المففادة  14والفقففرة  24مففن التعليففأ العففات رقففم )2007(32
بمفمن الحفأ فففي المسفاواة أمففات المحفاام والمحفاام المتخصصففة والحفأ فففي محاامفة لادلففة
ولففدت تعففاري الق فرارات الصففادرة لففن هففهه الهيلففات مففع التلامففات الدولففة الطففرف بموجففص
العهد.
ملخص رد الدولة الطرف:
أ ة ت نيل ني نحرف ب اةل ننرةئن خرا االحةت ككري خلة قاوة ضوا إطوةر عوةللين
مؤسلن تلسقا نشوككي ننروةئقي إلشوةء تكةقوف حموةكم سوتهاةف أعةوى رجوي سوت فف قويا
نتحلقاةت نقبء نلعوا عةوى كةقول أوةكم و إلفوةذ ننوررت ذسوقر أيروة شوككي أوةكم ريوي
أةق ووي ت ووؤ ه نة ا ووي نلطاق ووي حلن وولق لل ووة ظةئفا ووة ( ل وور نلثقن ووي CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2
نفنرت مل  53إىل  )56ألشهر مركز نةلسةطي نتحكقم و حباةلعةت
لذنحر ميل لي رسلمي أةكم هبيلف حتلني جرء ت ننرةئقي

كووررت نيل نووي نحوورف حبقةلمووةت حبنيلمووي و ر قووة عةووى عةئ ووي ملووةئل نة اووي ( ل وور نلثقنووي
 CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2نفنو و ورتني  )55 54بشو و و نت ثق و وول نن و ووةللين إلش و ووةء حبقا و وويل ن و وولطو
نة لةعيل نت ثقل ننوةلللقني قوي حبقاويل مكةتوب و  11منةطقوي بفرول حبقاويل لتفوا بةحبلوةعيل
ننةلللقي نت ثقل ننةللين  462 059مل حبلطاني أر مني عتصة ية و نفرت 2014-2010
المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية:
تلجوويل خحووط نتقزيووز توويلريب ننرووة حبوويلعني نقووةمني وويل نكوول موول غووري حبزمووا ليووة
عيل قم ال يلجيل سل  288عةضقة لةشحة  374ميلعقة عةمة و نكةويل يول ر حبركوز حلكولمن
نلحقوويل نتوويلريب ننرووة حبوويلعني نقووةمني مووة متلسووحه  60طةنكووة جيليوويل و نلوواي ماووي عت ووة
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حبالح ووةت تةمق ووي تةن وور حبا ووةت غ ووري حلكلمق ووي ش ووكة
ق ة يتقةت بتيلين للعقي نا ةمي ننرةئن

متق وويل م وول أا ووحةب حلن وولق

تكنووى مل و ني رس ولمي نتنةضوون مشووكةي محر حووي عةووى نوورغم موول عت ووة مرس ولمي و تش وريل
نثووةينللل رب  2014ذع وويلنر خللجك ووه ثالث ووي م وول أحك ووةمي حبيل ل ووي نلطاق ووي نرس ولمي نتنةض وون ت وول
ع ةقووي حلووةب رسولمي نتنةضوون غةمرووي عووال عةووى ذنووك تورتكط رسولمي نتنةضوون بو جلر ننرووة
حبوويلعني نقووةمني اقوون يغوويل نةنرووة مصووةحي ش صووقي و ر و شوواة ت نفنوور شوورت ط ووا
نرس ولمي /قوول أووةكم إىل إ لووي أل وور حبقلوولريل مووة موور أحكووةمي نوورب ء تقفوون موول ووا رس ولمي
نتنةضن
مل تت ي نيل ني نحرف خحل ت و سكقل حتلني سري ع ل أةكم جملت ققي بةعتكةرقة مل
مصة ر لتاةكةت حنلق للة ال سق ة ألحكةمي ن ميكل أ تاتاوك حنولق حبورأ تشو ا
نت ققووز ألحكووةمي نو تفوورا و بقو ألحقووة نقنووةب نكوويلين حوورق حب تةكووةت أ نافوون موول
جملت ا
تفتنر مق م أةكم جملت ققي إىل حبر ت حباةسكي يقيل ستنالقة نلقةسن مصيلر عةت
تقييم اللجنة:
[ج ففيم  : 1حت ووقط نة ا ووي عة ووة بةحبقةلم ووةت حبنيلم ووي بشو و نت وويل بري نرمق ووي إىل إا ووالح نا ووةمي
ننر ووةئن نكاا ووة تحة ووب مل ةهت ووة خلقةلم ووةت ع وول ج وورء ت حبت ووي بق وويل عت ووة حبالح ووةت
تةمقي نة اي و  30تشوريل أل للأكتولبر  )CCPR/C/MOZ/CO/1( 2013خلوة يشو ل نتويل بري
نرمقي إىل لية عيل حبلظفني ننرةئقني
[جففيم  : 1تالح و نة اووي عت ووة حبرس ولمي رعووم 67ل 2014نوويه عوويلل حبيل لووي نلطاقووي نرس ولمي
نتنةضوون عةووى حنوول مووة أ ووة بووه جملت ووا حبوويلين تحةووب مل ةهتووة خلقةلمووةت عوول (أ) حمتوول قووي
حبرسولمي خلووة و ذنووك نتقوويليالت حبيلخةووي عةووى حلووةب رسولمي نتنةضوون خحووط إاووالح حبا لمووي
بغقي نتصيله نةت وة لت تكلوقط جورء ت إضوفةء نشوفة قي؛ (ب) حول ت حبت وي نرو ة
تل ري حبلةعيل ننةلللقي ماي عت ة حبالح ةت تةمقي
[دال  :ت سووف نة اووي أل نيل نووي نحوورف مل تنوويلمي مقةلمووةت بش و أووةكم جملت ققووي نتوويل بري
حبة لسووي حبت ووي نقووةت حباش و ماووي عت ووة حبالح ووةت تةمقووي هبوويلف ض و ة تشووغقل تةووك
أووةكم عةووى حنوول يت ةشووى أحكووةمي حبووة  14موول نقاوويل ت سووف نة اووي أيرووة نقوويلمي تنوويلت أه
مقةلمووةت عوول ليووة عوويل أل وور نقووةمةني و اووةل ننرووةئن تكوورر نة اووي تلاووقةهتة و قووي
نصيل
اإلجف فراء الموص ففا ب ففه :ياكغوون تلجق ووه رس ووةني إىل نيل نووي نح وورف بالغا ووة بلعووف إج وورء حبتةبق ووي
ياكغن إ رج حبقةلمةت حبحةلبي و نتنرير نيل ره حبنكل نةيل ني نحرف
التقرير الدوري المقبو 1 :تشريل نثةينللل رب 2017
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الدورة ( 112تمرين اوول/أاتوبر )2014
قةي
حبالح ةت تةمقي

نلثقن و و و و ووي
أل للأكتلبر 2014

نرت حبتةبقي

20 19 10 7

نر أل ل

 4شكةطل رب ير 2016

تنققم نة اي

يةزمي تنيلت حبزييل مل حبقةلموةت بشو نفنورت [7جفيم 1
[ 10باء [ 19 2جيم [ 20 1باء 2

حبا ةت غري حلكلمقي

CCPR/C/HTI/CO/1

حبقت و و و و وويل و  27تشو و و و و وريل

La Coalition des Organisations Haïtiennes des Droits Humains
sousla Coordination des Défenseurs Plus

الفقرة  :7ينبغي للدولة الطرف مواصفلة التحقيفأ ففي قضفية دوفالييفه وتقفديم جميفع المسفنولين
لن النتهااات الخطيرة المرتكبة أثنفاء فتفرة رئاسفته إلفا العدالفة ،ومفن الضفحايا تعويضفا لفادلا
ومنصففف ا ،وذلففك للتصففدي بفعاليففة لافففالت مففن العقففا الففهي يعتففري إقامففة دولففة القففانون فففي
هففايتي .وينبغففي للدولففة الطففرف تنفيففه توصففيات اللجنففة الو نيففة للحقيقففة والعدالففة فففي مسففملة
النتهاا ففات الخطي ففرة المرتكب ففة ف ففي الفت ففرة م ففا ب ففين ل ففامي  1991و .1994وت ففه اار اللجن ففة
بواجص الدولة الطرف تحريك دلاوى جنائية في جميع النتهااات الخطيرة لحقوق اإلنسان.
ملخص رد الدولة الطرف:
خبصل عرقي ةنققه أ ضحر نيل ني نحرف أ عةضن حتنقت أك ي البتيل ئقي نكلرت
أ بو ورياو أح ووةل إىل أك ووي ا ووالحقي بو و مر م ووؤر  30ك ووةلل نثةينليا ووةير  2012ننر ووقي
حبر لع ووي عة ووى نل ووقيل ةنقق ووه ب ووتام الخ ووتال ر و هت ووي رتك ووةب ج وورئم و ح ووت لل ووةلقي
سو و ووت لف حبو و وويلعن بو و ووةحلت حبو و وويلين ذ ك ننو و وورر و  20شو و ووكةطل رب ير  2014أيو و وويلت حمك و و ووي
الستهاةف ننرر حبتقةت بتا ي رئم حبةنقي ر رر تلجقه هت ي رتكةب جرئم و حت للوةلقي
إىل نلقيل ةنققه ذعني ب
عةا عة نا ر و ننرقي

طةب حبيلعن بةحلت حبيلين إىل حمك ي نان تاحقي ننةضن حبقوني كوة نحقول مقر ضوة عةوى
حمك ووي ن ووان عا وويلمة ت وولو نل ووقيل ةنقق ووه و  4تش وريل أل للأكت ولبر  2014ذس ووهل ك وول أط وورف
ننرقي مل يكشف ننةضن حبقو أه مقةلمةت عل تنيلمي نتحنقت ا ي سريي نتحنقنةت

خبصوول عرووقي ربلتوول أبحةوور حمك ووي نووان ننوورر نصووة ر و ننرووقي أ ووة ت نيل نووي
نح وورف ب ووة ت وويلرك  /ووةمي رك ض وور ر ض و ة نقيل ن ووي نةر ووحةية؛ بق وويل أ ننر ووقي تاح ووله عة ووى
اقلبةت مققاي بةنا ر إىل طلل نفرت نزماقوي حبانروقي ضوقف مكةلوةت ننروةئقي حبتةحوي حةنقوة
عة جرء ت أ ة ت كينك ب نا ةمي ننروةئن خيروا نق ةقوي إاوالح أ حلكلموي ت مول
أ يكل بةستحةعتاة نتصيله نة ل ني حةحبة تكةغ ع ةقي االح ملتل مققاة مل نارو و
أثا ووةء ذن ووك ترك ووز نيل ن ووي نح وورف ك وول طةعتا ووة عة ووى إلش ووةء آنق ووةت حبا ووا تك وورر تة ووك اللتاةك ووةت
لق ي حلنلق للة
GE.17-03855

15

CCPR/C/118/2

قةي
المعلومات المقدمة من المنظمة غير الحكومية:
ما و ووي و ووة ج و وول كة و وول ةنقق و ووه مل و وور أه حتنقن و ووةت ياكغ و وون ق و ووةي تز ي و وويل ننةض و وون
بة مكةلةت حباةسكي حبل اةي نتحنقنةت حن تري نق ةقي أخري تل ري حل ةيي نيلعم ننوةلللقني
حبة يني نافلقني نةرحةية
مل ر أه حمةك ةت خبصل اللتاةكةت حري حبرتككي و نفرت موة بوني عوةمن 1991
 1994تكقة نتلاقةت نة اي نلطاقي نةحنقني نقيل ني مة لل نتل ين و مكة حي الت مول
نقنةب عةى اللتاةكةت حري ملت ر
تقييم اللجنة:
[ج فيم  : 1حتووقط نة اووي عة ووة بةحبقةلمووةت ن و عوويلمتاة نيل نووي نحوورف حبا ووي غووري حلكلمقووي
نو تفقوويل بقوويلمي إجوورء أه حتنقنووةت ماووي ووة جوول كةوول ةنققووه تحةووب حبزيوويل موول حبقةلمووةت
أوويل عوول نتحنقنووةت ن و بلشوورت اوول ن و تكوويل موول أجوول منةضووة يقووا حبلووؤ نني عوول
اللتاةكةت حوري حبرتككوي خوالل ورت رئةسوي ةنققوه نتول ري ورب نقوة ل حباصوف نةروحةية
عل نتنيلمي أرل و قي حبر ةر ماي عت وة حبالح وةت تةمقوي تحةوب نة اوي أيروة مل ةهتوة
خلقةلم ووةت ع وول ا ووالح ووةره نة ا لم ووي ننةلللق ووي خل ووة و ذن ووك ط ووةر ن ووزمو العت ووة أه
إاووالحةت ترموون إىل مكة حووي ووالت موول نقنووةب ضو ة سووري جوورء ت اةئقووي سووري قووةال
عا وويل نا وور و أه لتاةك ووةت خح ووري حلن وولق لل ووة إىل جةل ووب حمت وول تة ووك ا ووالحةت
تحةووب نة اووي كووينك مقةلمووةت عوول نتوويل بري حبت ووي نتافقووي تلاووقةت نة اووي نلطاقووي نةحنقنووي
نقيل ني ق ة يتقةت بةاللتاةكةت حري حبرتككي و نفرت مة بني عوةمن  1994 1991تكورر
نة اي تلاقةهتة
الفقرة  :10ينبغي للدولة الطرف أن تعجو بالنظر ففي حفالت الوففاة الناجمفة لفن اسفتخدات
اوسلحة النارية من قبفو قفوات حففا النظفات ،وأن تحفرص للفا التحقيفأ فيهفا تحقيقف ا سفريع ا
وفع ففالا ،ومقاو ففاة المس ففنولين الملل ففومين ،وإذا م ففا ا ففانوا م ففهنبين ،توقي ففع لقوب ففات لل ففيهم
تتناسففص وتطففورة اوفعففال التففي ارتكبوهففا ،ومففن الضففحايا وأسففرهم تعويض فا مالئم فا .وينبغففي
للدول ففة الط ففرف أن تكف ففو ق ففدرة المفتم ففية العام ففة لم ففر ة ه ففايتي الو ني ففة لل ففا إجف فراء ه ففهه
التحقيقات بكو استقاللية ،وإصدار إحصاءات منهجية لن حالت القتو للا أيفدي قفوات
حف ففا النظ ففات ول ففن اس ففتخدات اوس ففلحة الناري ففة بص ففورة غي ففر قانوني ففة ،بحي ففث تم ففمو ه ففهه
اإلحصاءات التحقيقات والمالحقات القضائية المنففهة والعقوبفات التفي فرو /التعويضفات
التي منح  .وتمجع اللجنة الدولة الطرف للا مواصلة جهودها الراميفة إلفا تفدريص قفوات
حفا النظات للا حقوق اإلنسان وفقف ا للتلاماتهفا بموجفص العهفد ،ووفقف ا للمبفادئ اوساسفية
بمففمن اسففتخدات القففوة واوسففلحة الناريففة مففن جانففص المففو فين المكلفففين ب نفففاذ القففوانين،
وذلك من أجو الحد من حالت القتو واإلصابات الخطيرة باستخدات أسلحة نارية.
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قةي
ملخص رد الدولة الطرف:
أ ووة ت نيل ن ووي نح وورف ب و حبفتشووقي نقةم ووي نةش وورطي نلطاق ووي قووةي ل ت بن وويلر كك ووري ع وويل
نتحنقنووةت حبتقةنووي خلوولظفن إلفووةذ ننووةلل عوويلمر نيل نووي نحوورف مقةلمووةت إحصووةئقي عوول عوويل
ننرةية حبر لعي عةى ملظفني و نشرطي ن رسر أحقةر إىل حبيلعني نقةمني خالل نفرت مل
عةمي  2013إىل /للليلنقه 2015
اةر حلكلمي تز ييل ملظفن إلفوةذ ننوةلل بةنتويلريب حبالئوم و أكة ميقوي نشورطي خوالل
رت تيلريكقي تا اة حبفتشقي نقةمي نةشرطي
المعلومات المقدمة من المنظمة غير الحكومية:
أجرت حبفتشقي نقةمي نةشورطي نلطاقوي بقو نتحنقنوةت و عروةية تتقةوت بلولء سوةلك أ ور
و نش وورطي أذتقح وور تن ووةرير تة ووك نتحنقن ووةت و بقو و حل ووةالت نةق و ولمي بق وويل أ مق ووم تة ووك
ننرةية مل تف إىل عنلبةت جاةئقي إمنة ت يكقي
نتحنقنةت و سلء سةلك نشورطي غوري شوفة ي خلوة يكفون ةحبفتشوقي نقةموي نةشورطي نلطاقوي
قووةي نقلوور ققهووي ملووتنةي عوول نشوورطي يشووكل ذنووك عنكووي ككووري أمووةمي منةضووة موولظفن نشوورطي
حبلؤ نني عل رتكةب لتاةكةت يفرن إىل عيلمي تل ري رب نةرحةية
أتقحوور حبوولظفن إلفووةذ ننووةلل رت تيلريكقووي اقوون ميكوول نت كقوويل عةووى أ قووةي لفوويت
تلاووقي نة اووي و قووي نصوويل بق وويل ألووه ياكغوون قووةي تكثق ووف جال قووة و قووي جملووةل ال تن وويلمي
نيل رت نتيلريكقي و جمةل حنلق للة بصلر مات ي
تقييم اللجنة:
[ب ففاء  : 2حت ووقط نة ا ووي عة ووة بةحبقةلم ووةت حبنيلم ووي نكاا ووة تحة ووب مقةلم ووةت حم وويل ع وول نت وويل بري
حبت وي ماووي عت ووة حبالح وةت تةمقووي نة اووي و  27تشوريل أل للأكتوولبر  2014خلووة يشو ل
(أ) إحص ووةء ت حميلث ووي ع وول ع وويل نش ووكة حبنيلم ووي ض وويل م وولظفن إلف ووةذ نن ووةلل ع وول ت ألم وول
مو و ووة ترتو و ووب عةقاو و ووة مو و وول حتنقنو و ووةت مالحنو و ووةت إ ل و و وةت تقليرو و ووةت منيلمو و ووي إىل نرو و ووحةية؛
(ب) نتيلريب حبنيلمي مل حبفتشوقي نقةموي نةشورطي خلوة و ذنوك مقةلموةت عول حمتول قوي نتويلريب
عل عيل ألش ة حباتفقني به مة إذ كة يتاوة ل نتزموةت نيل نوي خللجوب نقاويل يت ةشوى موا
حبك ووة ب ألسةس ووقي حبتقةن ووي بةس ووت يل مي نن وول ألس ووةحي ناةري ووي م وول جةل ووب حب وولظفني حبكةف ووني ب لف ووةذ
ننووللني تحة ووب نة ا ووي أيرووة مل ةهت ووة خلقةلم ووةت عوول نت وويل بري حبت ووي نر و ة ع وويلر حبفتش ووقي نقةم ووي
نةشرطي نلطاقي عةى إجرء حتنقنةت ملتنةي و حةالت سلء سةلك نشرطي تكرر نة اي تلاقةهتة
الفق ففرة  :19ينبغ ففي للدول ففة الط ففرف اتخ ففاذ الت ففدابير الالزم ففة لحماي ففة الم ففدافعين ل ففن حق ففوق
اإلنسان والصحفيين ليتمكنوا من تنفيه أنمطتهم بحرية ااملة ودون أي قيود .وينبغي للدولة
الطرف التحقيأ فورا ففي جميفع اللتفداءات للفا حيفاة هفنلء اوشفخاص وافرامتهم ،وتقفديم
المهنبين إلا العدالة.
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قةي
ملخص رد الدولة الطرف:
أ ة ت نيل ني نحرف ب لر نقيلل ألمل نقةمي طةكر إىل لقةبي أك ي البتيل ئقوي نكولرت
ر نقةموي نةشورطي نلطاقووي قوةي ختوةذ نتويل بري ناللمووي نرو ة سوالمي حبويل قني عوول
أ بورياو
حنوولق للووة خلوول ووقام أووةمن مووةريل جلليووف نوويه عووى ألووه ضووحقي هتيليوويل ت و سووةئط
عووالمي و نفوورت مووة بووني تشوريل نثووةينللل رب  2014عووةمي  2015مل تلو ل أه شووكل و
حوت عول ت إلفوةذ ننووةلل حفو نا وةمي و حووت نلوةحةت نلقةسوقي ق ووة يتقةوت بتقورا حبوويل قني
عل حنلق للة نصحفقني أ ر حبقةرضي نتايلييل ت أ مرةينةت أ أع ةل ترققب
المعلومات المقدمة من المنظمة غير الحكومية:
مل تت ووي توويل بري حموويل حل ةيووي حبوويل قني عوول حنوولق للووة نصووحفقني بقوويل ألووه س و ل
خنفووةا و عوويل ق ووةت ن و تلووتايلف هبووة حلكلمووي قووؤالء أل وور ماووي ل وور نة اووي و تنريوور
نيل ني نحرف
بذلشوورت بق و نتحنقنووةت ال س ووق ة ق ووة يتقةووت بةغتق ووةل نووز جني رسووافقل و ش ووكةطل
رب ير  2014نكااة مل تف إىل لتق ي مل دةكم حبلؤ نل عل غتقوةل نوز جني أ يقوةعكل حو
مل ينيلمي إىل عةئةي نرحةية أه شكل مل أشكةل نيلعم
يل ا وول بقو و ألص ووةر حلكلم ووي ن ووتا م ش ووفلية عة ووى نص ووحفقني حب وويل قني ع وول حن وولق
للووة قةووى سووكقل حبثووةل عتوويل ن ورئقو مووةرتقةن شووفلية عةووى نصووحفقي نقةقووة بقووري بوولل عكوول
ق ي حبلةحي ن ستايل ر إذ عي كقلكقة و أثاةء نةقةي نفةاةي بوني  30تشوريل نثوةينللل رب
 1كةلل أل لل يل رب 2015
للة

مل تكةشوور نلووةحةت ننرووةئقي حو

متةبقووي نشووكة

حبنيلمووي موول حبوويل قني عوول حنوولق

تقييم اللجنة:
[جففيم  : 1حتووقط نة اووي عة ووة بةحبقةلمووةت حبنيلمووي موول نيل نووي نحوورف حبا ووةت غووري حلكلمقووي
تحةووب مل ةهتووة خلزيوويل موول حبقةلمووةت أوويل خبصوول نتوويل بري حبت ووي بقوويل عت ووة حبالح ووةت
تةمق ووي نة ا ووي و  27تش وريل أل للأكت وولبر  2014م وول أج وول رةي ووي نص ووحفقني حب وويل قني ع وول
حنوولق للووة كووينك حتووقط نة اووي عة ووة بةحبقةلمووةت حبنيلمووي موول نيل نووي نحوورف خبصوول عوويلمي
تل و قل أه شووكة و حووت عوول ت إلفووةذ ننووةلل و نفوورت مووة بووني تش وريل نثووةينللل رب 2014
عووةمي  2015بقوويل أ ووة تالح و كووينك أ نشووكة حبنيلمووي موول حبوويل قني عوول حنوولق للووة
مل يا وور قا ووة بق وويل عة ووى حن وول م ووة أ ووة ت ب ووه حبا ووي غ ووري حلكلمق ووي ن ووي تحة ووب نة ا ووي مل ةهت ووة
خلقةلمووةت عوول يقووا نتوويل بري حبت ووي ماووي عت ووة حبالح ووةت تةمقووي موول أجوول نتحنقووت و يقووا
العتيل ء ت عةى كرمي حقة حبيل قني عل حنلق للة نصحفقني خلة يش ل غتقةل نوز جني
رسافقل و شكةطل رب ير  2014تلةقم اة إىل نقيل ني تكرر نة اي تلاقةهتة
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قةي
الفقرة  :20ينبغي للدولة الطرف أن تتخه بصورة لاجلفة التفدابير الالزمفة لتنظفيم النتخابفات
التمريعية والبلدية التي اان من المفروي تنظيمها منه لات  2011من أجو ومان اإللمال
الفعلي لحقوق الموا نين بموجص المادة  25من العهد.
ملخص رد الدولة الطرف:
أ ووة ت نيل ن ووي نح وورف بتش ووكقل جمة ووو لت ووة مؤع وور و  23ك ووةلل نثةينليا ووةير  2015و
أعنةب نتلال إىل تل ت و رء بني ننل نلقةسوقي نكورب و نكةويل و  13آذ رلموةر 2015
لش و وور مرس و ولمي لت و ووة و  14أيةرلم و ووةيل  2015أعةا و وور عةئ و ووي حبرش و ووحني ن و ووييل عك و وول ترش و ووحام
ناللت ةبةت نتشريققي
را وويلت مقزلق ووي خلن وويل ر  38مةق وول الر نتا ووقم اللت ةب ووةت و  9آبلأغل ووحو 2015
ل ر لني أل ىل مل اللت ةبةت نتشريققي و  28أيةلللسكت رب  2015لشرت ناتةئ
و مرسلمي مؤر  3آذ رلمةر  2015أجةل نرئقو قوا مول د ةول بحةعوي لةخوب مانروقي
ألجوول أ يوويلنل ب اوولهتم بغقووي تلسووقا لحووةق حبشووةركي و اللت ةبووةت بةننوويلر ألعصووى عووال عةووى
ذنك تةنر ألحزب نلقةسقي ماحة نت كقااة مل حبشةركي ا لظ متلة يي و اللت ةبةت
العتكةرت تتقةت بةألمل نقةمي ختيت تويل بري نزيوة عويل مولظفن نشورطي و نكةويليةت خبةاوي
و حباةطت حللةسي عت يلت تيل بري ستثاةئقي نقلمي اللت ةبةت
اللت ةبةت نرئةسقي لني نثةلقوي ناللت ةبوةت نتشوريققي إعوة لنوي أل ىل
مل تا م ح
ناللت ةب ووةت نتشو وريققي و حبا ووةطت نو و أنغق وور قا ووة بل ووكب ح وويل ث ووة لت تن وورر إع ووة تا ق ا ووة
و  25تش و و و وريل أل للأكت و و و ولبر  2015سو و و وولف تاتاو و و وون نفو و و وورت اللت ةبقو و و ووي و  27كو و و ووةلل أل لل
يل رب  2015بتا قم جلني ثةلقي ناللت ةبةت نرئةسقي إ نزمي ألمر
المعلومات المقدمة من المنظمة غير الحكومية:
ب وويلأت نق ةق ووي اللت ةبق ووي و ع ووةمي  2015ال ت ووزل جةري ووي أجري وور اللت ةب ووةت نكةيلي ووي
نتشريققي و عةمي  2015شةبتاة ة لت خحري أذبةغ اةالت تز ير
رغ ووم إع ووال وويل ل ن ووزمو ناللت ةب ووةت مرجقت ووه بةلت ووةمي مل ت ووا م اللت ةب ووةت أةق ووي
نرئةسقي إىل غةيي  20أيةلللسكت رب  2016نة نة يل ل نوزمو يليويل ناللت ةبوةت مول حبنورر
تا قم اللت ةبةت أةقي لت ةبةت ثةن أعرةء جمةو نشقل اللت ةبةت نرئةسوقي اللت ةبوةت
و حباووةطت ن و أنغقوور قاووة لت ةبووةت  25تش وريل أل للأكتوولبر  2015بلووكب تفشوون حووةالت
نتز ير نت ة لت حري
ال يلجوويل عووةلل أسةسوون يووا م جملةووو اللت ووة حبؤعوور مل ياش و بقوويل جملةووو اللت ووة
نيل ئم حباصل عةقه و ستلر قةي
تقييم اللجنة:
[باء  : 2تالح نة اي أ اللت ةبةت نكةيليي
GE.17-03855
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خح و وول ت أخ و وور ع و وويل خت و وويت نك و وول اللت ةب و ووةت نرئةس و ووقي نتشو و وريققي حبن و وورر نش و وواره تشو و وريل
أل للأكت وولبر ك ووةلل أل لل يلو و رب  2015مل ت ووا م بق وويل تحة ووب نة ا ووي مل ةهت ووة بةحبزي وويل م وول
حبقةلمةت أيلثي خبصل اللت ةبةت نرئةسقي لنوي نثةلقوي ناللت ةبوةت نتشوريققي إعوة لنوي
تا ووقم لن ووي أل ىل
أل ىل ناللت ةبووةت نتش وريققي خبصوول ألس ووكةب أوويل ن و حةنوور
ناللت ةبووةت نتشوريققي و بقو حباووةطت تحةووب نة اووي أيرووة مقةلمووةت عوول نتوويل بري حبت ووي موول
أجوول نتصوويله حبووة أذبةووغ عاووه موول حوول ث نقاووف نت ووة لت اللت ةبقووي و اللت ةبووةت ألخووري
نت وويل بري ن و و تاو ووله نيل ن ووي نح وورف ختةذقو ووة حبا ووا ح وويل ث و ووة لت لت ةبق ووي أع ووةل عاو ووف و
اللت ةبووةت حبنكةووي كووينك تحةووب نة اووي مقةلمووةت عوول أه خحووط لشووةء جمةووو لت ووة ئووم
عةى ناحل حباصل عةقه و نيلستلر
اإلجراء الموصا به :ياكغن تلجقه رسةني تقكو حتةقل نة اي
التقرير الدوري المقبو 31 :تشريل أل للأكتلبر 2018

الدورة ( 113آذار/مارس )2015
كر تقة
حبالح ةت تةمقي

نلثقن و و و و و و و و و ووي
مةر 2015

نرت حبتةبقي

23 13 11

نر أل ل

 20لقلة لأبريل 2016

تنققم نة اي

ية و و وزمي تن و و وويلت مزي و و وويل م و و وول حبقةلم و و ووةت بش و و و نفن و و وورت 11
[جف ف ففيم [ 1بف ف ففاء [ 13 2بف ف ففاء [ 2بف ف ففاء 23 1
[باء [ 2جيم 2

CCPR/C/HRV/CO/3

حبقت و و و و و و و و و وويل و  31آذ رل

الفقرة :11يتعين للا الدولة الطرف اإلسراع بالمالحقة القضائية ففي قضفايا جفرائم الحفر
والجرائم المرتكبة وفد اإلنسفانية ووفمان مقاوفاة الجنفاة ففي جميفع تلفك القضفايا بمسفلو
غيففر تمييففلي ،بصففرف النظففر لففن النتمففاء اإلثنففي للجففاني .وينبغففي أيض فا للدولففة الطففرف أن
تضمن حصول جميع الضحايا وأسرهم للا الجبر المالئم لن تلك النتهااات.
ملخص رد الدولة الطرف:
(أ) خبصل مة أعربر عاه نة اي مل عةت بش ختقةر عرةية ملجاي عةوى حنول غوري
متاةس و ووب إىل أ و وور ثاق و ووي نصو و وربقي أش و ووةرت نيل ن و ووي نح و وورف إىل أ ناقةب و ووي نقةم و ووي ال حت و ووتف
ب حص ووةء ت ع وول ج وورئم حل وورب ن ووة ال ووقي ا ووة أ نر ووحةية ما ووي ع ووةمي  1991بلش وورت
إج وورء ت و ح ووت  3 553ش ص ووة هت ووم  2 002م وواام أ ي وول  589م وواام بقا ووة تل ووت ر
جوورء ت اةئقووي حبت ووي و حووت  642ش صووة و نيلرجووي أل ىل بلشوورت مالحنووي م ورتك
جوورئم حلوورب عةووى أسووة مقووةيري ضووحي ملضوولعقي تن ولمي حصوور عةووى مكوويلأ نشوورعقي نازقووي
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نيه يكفةه طةر نتشريقن نيه ياش أربا ئر مت صصي و جرئم حلرب
شرحر نيل ني حبقةلمةت حبنيلمي و ر قة عةوى عةئ وي حبلوةئل بشو حبكوة ب نتلجقاقوي
أوويل ن و يتكقاووة ناوول ب نقووةمل نر و ة تحكق ووت مقووةيري حبالحنووي عةووى جوورئم حلوورب تحكقن ووة
ملح و وويل ( ل و وور نلثقن و ووي  CCPR/C/HRV/3نفن و وور  )159ش و وورحر أير و ووة الس و وورت تق قي نو و و
عت يلهتة لر نقيلل بش نتزمةت بق نلةحةت خبصل نتحنقت و جورئم حلورب حبرتككوي
خالل نفرت موة بوني عوةمن  1995 1991مالحنوي مرتككقاوة ( حبرجوا نلوةبت نفنور )142
حتيل قيا السرت تق قي أل نليةت ننيلرت أللشحي حبنكةي
(ب) خبصوول تنوويلت نتقليرووةت إىل ضووحةية لتاةكووةت حنوولق للووة خووالل ناووزع
وورت نيل ن ووي رةي ووي خةا ووي نر ووحةية أع ووةل نقا ووف ال وون و أثا ووةء حل وورب يذكف وول تن وويلت
نتقليروةت غوري ذنوك موول أشوكةل نرعةيوي خللجووب عوةلل حنولق ضووحةية أع وةل نقاوف الوون
حبرتكك ووي أثا ووةء العت وويل ء حبل ووة عة ووى يالري ووي كر تق ووة خ ووالل حل وورب ألقةق ووي نرعةي ووي نل ووكاقي
مكفلني نةرحةية جيره تشققيل حبكةين
كررت نيل نوي نحورف حبقةلموةت حبنيلموي و ر قوة عةوى عةئ وي حبلوةئل نو تشوري إىل أ
نتقليرةت تنيلمي نة ننةلل رةيي حبقلعني نقلكريني حبيللقني عوةلل ملوؤ نقي يالريوي كر تقوة
عل ألضرر ن تلكب قاوة أ ور ننول ت حبلوةحي نكر تقوي خوالل حلورب ألقةقوي ( ل ور نلثقنوي
 CCPR/C/HRV/3نفنر )157
تقييم اللجنة:
[جففيم ( : 1أ) حتووقط نة اووي عة ووة بةحبقةلمووةت ن و عوويلمتاة نيل نووي نحوورف عوول نتوويل بري حبت ووي
حبالحنووي حبتوولرطني و عرووةية جوور ئم حلوورب نكااووة تحةووب مل ةهتووة خلقةلمووةت عوول نتوويل بري حبت ووي
بقيل عت ة حبالح ةت تةمقوي نة اوي و  31آذ رلموةر  2015مول أجول سورع و مالحنوي
حبت وولرطني و عر ووةية ج وورئم حل وورب وورئم حبرتكك ووي و ح ووت لل ووةلقي ض و ة س ووري حبالحن ووةت
ب سةلب غري /ققزه تحةب نة اي أيروة تلضوق حصوةء ت حبنيلموي مول نيل نوي نحورف بشو
نتحنقنةت حبالحنةت بقة حبنصل بقكةر "تةريخ حميل " عةى جه صل تحةب نة اي
تنوويلت مقةلمووةت عوول عوويل حبالحنووةت نو بلشوورت أ ختت وور بقوويل عت ووة حبالح ووةت تةمقووي
نة اي
[باء ( : 2ب) ترحب نة اي بةعت ة عةلل حنلق ضحةية أع ةل نقاف الن حبرتككوي أثاوةء
العتيل ء حبلة عةى يالريوي كر تقوة خوالل حلورب ألقةقوي بقويل أ وة تحةوب حبزيويل مول حبقةلموةت
عول نتوويل بري حبت وي ماووي عت وة حبالح ووةت تةمقوي موول أجول حصوولل نروحةية عووةئالهتم عةووى
رب نكةو خلة يش ل مقةلمةت عل نرعةيي نلكاقي تشققيل مكة خمصصي نرحةية جرئم حلرب
الفقرة  :13تكرر اللجنة توصيتها السفابقة انظفر (الوثيقفة  ،CCPR/C/HRV/CO/2الفقفرة )6
وتوصففي بففمن تعجففو الدولففة الطففرف جهودهففا الراميففة إلففا إلففادة تففو ين الالجلففين ولففودتهم
وإلادة تو ين العائدين والممردين داتليا.
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ملخص رد الدولة الطرف:
أ و و و و ووة ت نيل نو و و و ووي نحو و و و وورف بتل و و و و و قل  238مشو و و و وور  140الجهو و و و ووة  51عةئو و و و وويل أه
مة جم لعه  429حةني و ةيي عةمي  2015ستفة  323ش صة مل قؤالء مل ترتقكةت نلكل
حبا ي
خبصوول نرعةيووي نلووكاقي ألاووحةب حنوولق حلقووةل ننوويلمةء عذوويلمي  4 375طةكووة إىل غةيووي
ع ووةمي  2015س ووله ماا ووة  1 077طةك ووة و نق ووةمي ذ ت ووه خل ووة و ذن ووك  236تل ووليي إجيةبق ووي و
عةمي  2015لنل حبكتب حلكلمن عة نكاةء نرعةيي نلكاقي  121أسر مل أاحةب حنولق
حلقةل ننيلمةء إىل حيل ت سكاقي خل حباةطت حبش لني بةنرعةيي حلكلمقي ةاي خةرجاة
خبصل حةالت موة يلو ى نشورء ت حبوز ر إعوة حبةكقوي السوتث ةرت غوري حبورخع
قووة أشووةرت نيل نووي نحوورف إىل حبووة  5موول ننووةلل حبتقةووت بتقوويليالت عووةلل حباووةطت حبش و لني
بةنرعةيووي حلكلمقووي ةاووي  -نوويه أتووةح إجيووة تلووليةت مقنلنووي مالئ ووي متاةسووكي مووا اووةحب
مكىن أذعقيل إنقه ذنك حبكىن نة نربلةم عل حبشر يل نالجهني رعةيتام أ ة ت نيل ني ب 4
تل ووليةت أذبرم وور و ع ووةمي  2015م ووا أا ووحةب تةك ووةت غ ووري مانلن ووي ن ووة ن ووينك نن ووةلل و
حةالت ستث ةرت غري مرخع قة مل حبزما تلليي  6حةالت و عةمي 2016
كووررت نيل نووي نحوورف حبقةلمووةت حبنيلمووي و تنريرقووة نوويل ره بشو إجوورء ت إعووة نكاووةء
عةق وون ( ل وور نلثقن ووي  CCPR/C/HRV/3نفن وور  )201تافق ووي برل ووةم س ووكة
نتق ووة
عةق وون ( حبرج ووا لفل ووه نفن وور  )215أش ووةرت إىل أ  28أسوور م وول أس وور أا ووحةب حن وولق
حلقووةل ننوويلمةء حصووةر عةووى رعةيووي سووكاقي و عووةمي  2015و كلرياقتشووة ألووه عوويل بوويلأ تشووققيل
ع و ووةرتني و كا و ووني و تشو و وريل نث و ووةينللل رب  2015إع و ووة با و ووةء ر نة ل و وواني و غةقا و ووة و
أيةلللسووكت رب  2015أ نيل نووي شوورتت  54حوويل سووكاقي موول أاوول  101حوويل موول حبزمووا
ش وورسقة نت وول ري نرعةي ووي نل ووكاقي ألا ووحةب حن وولق حلق ووةل نن وويلمةء حبنق ووني و مر ووت نل ووكل
حبا ي أضة ر أ مل حبنرر شرء نشنت نثالث ألربقني حبتكنقي و عوةمي  2016أ تفوةق
حبا حب صصي نكاةء ع ةر و باكل ةتش عيل ذعا و عةمي 2015
خبصل أل ر حبنق ني و مر ت نلكل حبا ي يقحن حبكتب حلكلمن عة نكاةء
نرعةيي نلكاقي أل نليي و قي جملةل نألش ة حبنق ني و مر ت نلكل حبا ي يق ل جبيل
عة ووى حتر ووري ت إغ ووالق يق ووا مر ووت نل ووكل حبا ووي أذغة ووت مر ووت "ترمقتش ووة" و ع ووةمي 2015
خنف و عوويل حباتفقووني بووةحبر ت ألخوور ت جوول ملضوولع ملووتلطاي مالغلريتشووة يوول ء حبشوور يل
بلكب نلعر نحليل نيه ستغرعته ع ةقي إايل ر شاة سكل حبلتلطاي مةتشن
مل حبتلعا إغالق يقا مر ت نلكل حبا ي و عةمي  2016حوةل إاوةل مشوةريا نكاوةء
حبش لني بربلةم نلكل عةق ن و غةقاة كاني
تقييم اللجنة:
[باء ( : 2أ) ترحب نة اي بةحبقةلمةت أيلثي حبنيلمي عل نقيل حلة نةقةئويليل و كر تقوة بقويل
أ ووة تحة ووب مل ةهت ووة بةحبزي وويل م وول حبقةلم ووةت ع وول نت وويل بري حبة لس ووي حبت ووي نتقل ووري إع ووة ت وولطني
نالجهني نقةئيليل حبشر يل خةقة تقلري عل هتم
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[ب ففاء ( : 1ب) تق وورب نة ا ووي ع وول تن وويليرقة ا وول نيل ن ووي نح وورف و س ووكقل س وورع و ت وول ري
نلووكل حبالئووم ألاووحةب حنوولق حلقووةل ننوويلمةء ترحووب بةحبقةلمووةت أيلثووي حبنيلمووي موول نيل نووي
نحوورف بشو مشووةريا إعووة نكاووةء تحةووب نة اووي مقةلمووةت عوول عوويل منوويلمن نحةكووةت نووييل
حصووةل عةووى نرعةيووي نلووكاقي ماووي عت ووة حبالح ووةت تةمقووي خلووة يش و ل مقةلمووةت حميلثووي عوول
حلةالت نلر ن كة يتقوني تلوليتاة و عوةمي  2016ياكغون نةيل نوي نحورف تنويلت مقةلموةت
حميلثي عل إغالق مر ت نلكل حبا م إاةل مشةريا إعة نكاةء
الفقففرة  :23يتعففين للففا الدولففة الطففرف وففمان حريففة التعبيففر وحريففة الصففحافة للففا النحففو
المكففرس فففي المففادة  19مففن العهففد والموو ف فففي تعليففأ اللجنففة العففات رقففم )2011(34
بمففمن حريففة الفرأي وحريففة التعبيففر .وينبغففي لهففا أيضفا أن تنظففر فففي إنهففاء تجفريم التمففهير وأن
تقصر تطبيفأ القفانون الجنفائي للفا أتطفر الحفالت ،آتفهة ففي اللتبفار أن السفجن ل يعفد
أبدا لقوبة مناسبة في هفهه القضفايا .وفضفالا لفن ذلفك ،يتعفين للفا الدولفة الطفرف التحقيفأ
ف ففي ح ففوادث اللت ففداء لل ففا الص ففحفيين ووس ففائا اإلل ففالت وتق ففديم المس ففنولين ل ففن تل ففك
الحوادث إلا العدالة.
ملخص رد الدولة الطرف:
(أ) أشووةرت نيل نووي نحوورف إىل أ سووتلر كر تقووة يكفوول حريووي نفكوور نتقكووري خلووة و
ذنك حريي نصحة ي لةعشر طةر ننةللين رميي نتشاري
نيل تر ل عوةلل عوةمي  2015حبتقةوت بتقويليالت ننوةلل اوةئن تقريفوة نثالثوي عتويل ء ت
جاةئقووي عةووى نشوورف نل و قي قوون نلووب نتشوواري حووري نتشوواري أ خوول ننووةلل بق و
نتقوويليالت مثوول تلضووق نشوور ط حبلووكني ن و قووز نة حك ووي تربئووي موويلعى عةقووه أاوويلر بقةلووةت
تشووارييي يلمووي حبصووةحي نقةمووي مل يكوول مفاولمي حبصووةحي نقةمووي مقر ووة بةنتفصووقل قاوويلمة يتقةووت
ألمو و وور بةنصو و ووحفقني تذقتو و وورب حبقةلمو و ووةت حبتصو و ووةي بةألح و و ويل ث الجت ةعقو و ووي حبا و و ووي أ نصو و ووحة ي
الستنص ووةئقي و خيلم ووي حبص ووةحي نقةم ووي ن ووي ياكغ وون أال يذقت وورب نتش وواري ح ووري ماة ق ووة نةن ووةلل
إال عاو وويلمة تغقو ووب حبصو ووةحي نقةمو ووي أ غريقو ووة مو وول ألسو ووو حبقنلنو ووي مل يو وواع ننو ووةلل او ووةئن
نق ووةمي  2011ع ووةلل ع ووةمي  2015حبتقة ووت بتق وويليالت نن ووةلل ا ووةئن إال عة ووى وورا عنلب ووةت
جاةئقي و شكل غرمةت عةى مرتك العتيل ء ت اةئقي عةى نشرف نل قي
(ب) أجري وور حتنقن ووةت ش ووةمةي و عر ووةية أع ووةل نرتقق ووب ق ووةت نو و س ووتايل ر
اووحفقني خرووقر تةووك نتحنقنووةت حبرعكووي ناقةبووي نقةمووي حقث ووة ثكوور توولرط أ وور أاوويلرت
أةكم حب تصي عررت
تقييم اللجنة:
[بففاء ( : 2أ) حتووقط نة اووي عة ووة بةحبقةلمووةت حبنيلمووي موول نيل نووي نحوورف ترحووب بتلضووق أ
ننووةلل اووةئن نقووةمي  2011عووةلل عووةمي  2015حبتقةووت بتقوويليالت ننووةلل اووةئن ال ياصووة
سوول عةووى وورا عنلبووي جاةئقووي و شووكل غرمووي عةووى مورتك العتوويل ء ت اةئقووي عةووى نشوورف
نل قي تحةب نة اي مقةلمةت ع ة إذ كةلر نيل ني نحرف ل رت و إلني اوفي رميوي عول
نتشوواري تحةووب نة اووي أيرووة مقةلمووةت عوول تفلووري مصووحة " حبصووةحي نقةمووي" و ضوولء عووةلل
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كر تقة
ع ووةمي  2015حبتقةو ووت بتقو وويليالت ننو ووةلل
احفقل أ سةئط عالمي

او ووةئن ال س ووق ة إذ تقةو ووت ألمو وور خلقةلمو ووةت ياشو وورقة

[جفيم ( : 2ب) تحةووب نة اووي مقةلمووةت عوول نتوويل بري حبت ووي ماووي عت ووة مالح ةهتووة تةمقووي
و  31آذ رلمووةر  2015موول أجوول نتحنقووت و حوول ث ق ولمي عةووى اووحفقني عةووى سووةئط
عالمي منةضة حبلؤ نني عل تةك حلل ث خلة يش ل أمثةي حميل حلةالت عذيلمي قاة اة إىل
نقيل ني ذرضر عةقام عنلبةت
اإلجراء الموصا به :ياكغن تلجقه رسةني تقكو حتةقل نة اي
التقرير الدوري المقبو 2 :لقلة لأبريل 2020

عرب
حبالح ةت تةمقي

نلثقنووي
2015

نفنرت ملضلع حبتةبقي

23 10 5

نر أل ل

 29لقلة لأبريل 2016

تنققم نة اي

ية وزمي تنوويلت مقةلمووةت إضووة قي بش و نفنوورت [ 5بففاء 2
[ 10جيم [23 1جيم [ 1جيم 2

CCPR/C/CYP/CO/4

حبقت وويل و  31آذ رلمووةر

الفقرة :5
تشووقر نة اووي بووةننةت أل يوول حب ووةمل يفتنوور إىل حبوول ر حبةنقووي نتناقووي نكش وريي أل ء اليتووه
نل سقي جيل ألله ال ميكاه تققني ملظفقه أللوه يفتنور إىل السوتنالل حبوة تشوقر بوةننةت أيروة
إلء عيلمي جل ملظفني لةطنني بةنرتكقي أل تنةرير نيليل ال تصيلر بةنةغي نرتكقي ( حبة )2
ينبغي للدولفة الطفرف تلويفد ديفوان المظفالم بفالموارد الماليفة والتقنيفة والبمفرية الالزمفة
الت ففي تمكن ففه م ففن تنفي ففه وليت ففه بفعالي ففة وباس ففتقاللية تام ففة وفقف ف ا للمب ففادئ المتعلق ففة بمرا ففل
المنسسف ففات الو نيف ففة لتعليف ففل وحمايف ففة حقف ففوق اإلنسف ففان (مبف ففادئ بف ففاري ) (ق ف فرار الجمعيف ففة
العامة  ،134/48المرفأ).
ملخص رد الدولة الطرف:
سووة ر نيل نووي نحوورف ب و يوول حب ووةمل يفتنوور إىل حبوول ر حبةنقووي نكش وريي بلووكب أللمووي
حبةنق و ووي ك و ووررت حبقةلم و ووةت حبنيلم و ووي و ر ق و ووة عة و ووى عةئ و ووي مل و ووةئل نة ا و ووي ( ل و وور نلثقن و ووي
 CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1نفنرتني )5 4
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كررت أيرة حبقةلمةت نل ر و ر قة عةى عةئ ي حبلةئل ن تشري إىل أ أمني حب ةمل
طة و و ووب تز ي و و وويلا بةحبزي و و وويل م و و وول حب و و وولظفني /كقا و و ووه م و و وول تقق و و ووني ق و و ووؤالء بافل و و ووه ( ل و و وور نلثقن و و ووي
 ،CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1نفن و و وور  )4و ق و و ووي ص و و وول أ ض و و ووحر نيل ن و و ووي نح و و وورف أ
حبووة  122موول سووتلر عوورب تقتوورب موولظفن يوول حب ووةمل اووةل ننرووةئن اووةل نتشوريقن
"ملظفني ع لمقني" تققاام ترعقام تفصةام اوي نلظقفوي نق لمقوي خيروقل مول ك ألحكوةمي
عةلل نلظقفي نق لمقي ( L.1/1990بصقغته حبانحي)
شرحر نيل ني نحرف حبقةلمةت حبنيلمي و ر قة عةى عةئ ي حبلوةئل خبصول ملضولع
العت ووة ( ل وور نلثقن ووي  ،CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1نفن وور  )4ع ووال عة ووى ذن ووك ع وويلمي ي وول
حب ووةمل و /للليلنق ووه  2015إىل نة ا ووي نفرعق ووي حبقاق ووي بةالعت ووة نتةبق ووي نةتح ووةنف نق ووةحبن
نة ؤسلووةت نلطاقووي حلنوولق للووة طةكووة نووت و قووه عت ووة ا ك ؤسلووي طاقووي حلنوولق للووة
نووة حبك ووة ب ب ووةريو أعة وور نة ا ووي نفرعق ووي أمووني حب ووةمل ب ووة ل وورت و طةك ووه خ ووالل رهت ووة
حباقنوويل و نفوورت موول  16إىل  20تشوريل نثووةينللل رب  2015أ اوور بةعت ووة نوويليل ضو ل
نفهي بةء
خبصل عيلمي جل ملظفني لةطنني بةنةغوي نرتكقوي و يول حب وةمل ر ت نيل نوي نحورف
ب ووةننلل إ ع ووةلل نلظقف ووي نق لمق ووي ( L.1/1990بص ووقغته حبانح ووي) ينتر وون مقر ووي نةغ ووي نقللةلق ووي
ال تذرتجم نتنوةرير إىل نرتكقوي إال إذ كةلور تترو ل ملو ني ختوع نحةئفوي ننرباوقي نرتكقوي أخوري
ذكوورت نيل نووي نحوورف أ حبلعووا نشووككن خرووا نتحوويلين بووةت يتر و ل يقووا حبقةلمووةت ذ ت
نصةي بةنرتكقي نقللةلقي لكةقزيي
تقييم اللجنة:
[ب ف ف ف ففاء  : 2ترح و و و ووب نة ا و و و ووي جبا و و و وول نيل ن و و و ووي نح و و و وورف و س و و و ووكقل عت و و و ووة ي و و و وول حب و و و ووةمل
حتوويلين حبلعووا نشووككن تالح و أ نة اووي نفرعقووي حبقاقووي بةالعت ووة عت وويلت يوول حب ووةمل
و تش وريل نثووةينللل رب  2015ض و ل نفهووي بووةء ( ل وور حبلعووا نشووككن http://nhri.ohchr.org/EN/
AboutUs/ICCAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20NOVEMBER%

 202015-English.pdfنصفحةت  )10-7بقيل أ نة اي ت سف نقيلمي سةح نيل ني نحرف ألمني
حب ووةمل بتقق ووني ملظفق ووه إ م ووةج ل ووةطنني بةنةغ ووي نرتكق ووي ض و ل ق ووؤالء تحة ووب مل ةهت وة خلزي وويل م وول
حبقةلمووةت عوول نتوويل بري حبة لسووي نرمقووي إىل نتصوويله نووانع حبوول ر حبةنقووي نكشوريي تكوورر نة اووي
تلاقةهتة و قي نصيل
الفقرة  :10ينبغي للدولفة الطفرف أن تواصفو تقفديم الفدلم إلفا اللجنفة المعنيفة بفالمفقودين
وأن تخطو تطوات سريعة للتحقيأ في جميع قضايا المفقفودين المعلقفة مفن التفا الطفائفين
اليونانية والتراية بفاللية وشفافية واستقاللية ونلاهة .وينبغي أيضا أن تتمافد مفن تفوفير سفبو
النتصاف المناسبة وسر الضحايا ،مبو التعويا وإلادة التمهيو النفسي ،ومقاواة الجنفاة
ومعاقبتهم لند الللوت.
ملخص رد الدولة الطرف:
عوورب قوون حب وولل نرئقلوون نة اووي حبقاقووي بربلووةم ألشو ة
GE.17-03855
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نالحتة أل ر ) كررت نيل ني نحرف حبقةلمةت حبنيلمي و ر قة عةى عةئ وي حبلوةئل ( ل ور نلثقنوي
 CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1نفنورتني  )39 38ق ووة يتقةووت بووة حلت نو ختوويهتة نوويلعم نة اووي حبقاقووي
بةألش ة حبفنل يل كقفقي تقرف نة اوي عةوى ألشو ة حبفنول يل عكول إبوالغ ناةئوب نقوةمي نويه
يتلىل بقيل ذنك نتحنقت و كل عرقي ( حبرجا لفله نفنر )40
ر ت نيل ن ووي نح وورف ب ووةننلل إ نتن ووةرير نو و تفق وويل ب عح ووةء أل نلي ووي نةتحنقن ووةت و ح ووةالت
حبفن وول يل م وول ننكةرا ووي نقلل ووةلقني عة ووى حل ووةب تة ووك حبتقةن ووي ب ووةحبفنل يل ننكةرا ووي ألت وورك تن ووةرير
ال أسة قة مل نصحي عةنر إ أحيلث نكقةلةت نصة ر عل نة اوي حبقاقوي بةألشو ة حبفنول يل
تفقوويل ب و جم وولع ألش و ة حبفنوول يل حبوويلرجني و ننةئ ووي نرسقووي نة اووي بةووغ  2 001ش و ع مل
يتر و بقوويل مصووري  1 428موواام يتقةووت ألموور خلووة جم لعووه  1 073موول ننكةراووي نقللووةلقني 355
مل ننكةراي ألترك مة يثكر بلضلح عيلمي جل حتقز نة فنل يل مل ننكةراي نقللةلقني
خبصوول عووةئالت نرووحةية تل اوول حلكلمووي ووا ر تووب لأ مقةشووةت حبفنوول يل موول
ننكةراو ووي نقللو ووةلقني ألسو وورقم عو وويلمر حلكلمو ووي أيرو ووة إىل أسو وور نرو ووحةية ماحو ووي نة لو ووةمهي و
مصةريف ل ألش ة حبفنل يل عايل نتقرف عةى ر ةهتم
تقييم اللجنة:
[جففيم  : 1حتووقط نة اووي عة ووة بةحبقةلمووةت ن و عوويلمتاة نيل نووي نحوورف نكااووة تحةووب مقةلمووةت
حموويل عوول نتوويل بري حبت ووي بقوويل عت ووة حبالح ووةت تةمقووي نة اووي (أ) موول أجوول عووم نة اووي
حبقاقو ووي بةألش و و ة حبفنو وول يل؛ (ب) نةتحنقو ووت و عرو ووةية ألش و و ة حبفنو وول يل م و ول نحو ووةئفتني
نقللةلقووي نرتكقووي حتنقنووة قووةال شووفة ة ملووتنال لزياووة؛ (ج) نرو ة حصوولل أسوور نرووحةية عةووى
وورب حباةسووب خلووة يش و ل تقلير وةت كة قووي إعووة نت ققوول نافلوون مالحنووي اووة مقووةعكتام
بقنلبةت مالئ ي تكرر نة اي تلاقتاة
الفقففرة  :23ينبغففي للدولففة الطففرف أن تواصففو جهودهففا لرفففع الحففواجل القتصففادية واللغويففة
والبقافيففة التففي تواجففه القبارصففة اوت فراى واوقليففات اوتففرى .وينبغففي فففي هففها الصففدد أن
تكبففف جهودهففا إلدمففا القبارصففة اوتفراى فففي الو يفففة العموميففة والسففلك القضففائي ،بطففرق
منه ففا التم ففاد الت ففدابير الخاص ففة المنقت ففة ،والنظ ففر ف ففي تخفي ففف الم ففرو اللغوي ففة لاللتح ففاق
بالخدمة المدنية .وينبغي أيضا أن تنظر في إنماء مدرسة تراية في ليماسول.
ملخص رد الدولة الطرف:
(أ) ر ت نيل ني نحرف بةننلل إ أحكةمي نيلستلر حبتقةني خلشةركي ننكةراي ألتورك و
حبؤسلةت حلكلمقي عيل ذعةت نق ل هبة أل أ ر طةئفي ننكةراي ألترك للوحكل مول حبشوةركي و
حبؤسلووةت حلكلمقووي و عووةمي  1963بقوويل أ ووة ذكوورت أ نلظووةئف ذ ت نصووةي ظةوور شووةغر و
لت ووةر عو و ل هتم (مث وول ظقف ووي لةئ ووب رئ ووقو الري ووي لةئ ووب رئ ووقو نربحب ووة ظ ووةئف ل وول ب و
نربحبة ) أ م أحرر و حبشةركي و جورء ت حبتصوةي بو ه شوةغر و نلظقفوي نق لمقوي موة مور
شر ط نةغي عيل ذخففر ختيت تيل بري نتقلري مشةركي نرغكني و ذنك
أشووةرت نيل نووي نحوورف إىل أ نشوورطي نقلوور جووزء موول نلظقفووي نق لمقووي إمنووة موول عوول ت
ألمل قن خترا مل ك نةل ئ خمتةفي و كل طةئفي
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رغم أ لر نتقةقم نثنة ي تت ي يقا نتيل بري ناللمي نر ة حبلوة و حلصولل عةوى
نتقة ووقم ن وويل سو و ل ع وويل نتالمق ووي ننكةرا ووي ألت وورك حبةتحن ووني بةحب وويل ر البتيل ئق ووي و آجق وول
ألحللق وول خنفةض ووة بال ووكي  51و حبةئ ووي ما ووي ع ووةمي  2007رغ ووم ق ووي الخنف ووةا ي وول ع وويل
حبيلرسووني حبرتيووني نشووفليني ناووةطنني بةنرتكقووي كة قووة ذعووني ملووةعيل توويلريو إضووة قة و حبيلرسووي
خالل نلاي نيلرسقي 2015-2014
ةاوي جملةلقوي حبنيلموي إىل ألطفوةل نر موة قون
أشةرت نيل ني نحرف أيرة إىل نويلر
ر ل تاة مركز تقةقم نككةر و نلاتني  2015-2014 2014-2013هبيلف تويلريو
نتووةريخ عاةاوور أخوور موول توورثام نثنووةو ماووي كووةلل نثةينلياووةير  2016تشووةرك حبيلرسووي و
برلووةم وولل موول الحتووة أل ر بقاوول " حبوويل ر بلاووفاة جمت قووةت تقةووم و أ ر بووة جوورء ت
نتقةق قي ناةجحي نة قا"
أخري شرحر نيل ني نحرف حبقةلمةت حبنيلمي و ر قة عةى عةئ ي ملةئل نة اي ( ل ر
نلثقنووي  CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1نفنوور  )196بشو نربلووةم حبقاوول " حباووةطت ذ ت أل نليووي
و جم ووةل نتقة ووقم" ن وويه لفيت ووه بةنكةم وول لر نتقة ووقم نثنة ووي س ووتقق عا ووه بربل ووةم " حبيلرس ووي
إجورء ت موةج الجت وةعن" نويه ترو ل تويل بري عوم إضوة قي نفةئويل نتالمقوي و مول نةغووي
نريةضووقةت وور ملووةعيله توويلريو و يقووا نفصوولل حبزيوويل موول أللشووحي ةرجووي عوول حبوواا
عيلمر نللر أيرة ملةعيل لفلقي إضة قي بتز ييل حبيلرسي خبيلمةت أخصةئن لفلن
(ب) ك ووررت نيل ن ووي نح وورف حبقةلم ووةت حبنيلم ووي و ر ق ووة عة ووى عةئ ووي حبل ووةئل ( ل وور
نلثقنووي  CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1نفنوور  )194مفة قووة أ جمة وو نووللرء عوورر مكوويلئقة إلشووةء
ميلرسي و نق ةسلل يذنيلمي قاة نتقةقم بةنةغوي نرتكقوي نكول ستنصوةء أجوره و عوةمي  2005مشول
بةء ننكةراي ألترك أظار أ بةء يفرةل إحلةق أباةئام بةحبيلرسي حلكلمقي و ماحنتام
تقييم اللجنة:
[جيم ( 1أ) تالح نة اي نتيل بري ن ختيهتة نيل ني نحورف نكااوة تقورب عول أسوفاة نقويلمي
تنوويلت مقةلمووةت عوول عت ووة توويل بري خةاووي مؤعتووي تحةووب نة اووي مقةلمووةت عوول نتوويل بري حبت ووي
مل أجل نتصيله نة تحةكوةت نةغليوي نويلخلل نلظقفوي نق لمقوي ماوي عت وة حبالح وةت تةمقوي
مة إذ كة ذنوك عويل أ روى إىل ليوة مشوةركي ننكةراوي ألتورك و نلظقفوي نق لمقوي إىل جةلوب
مقةلم ووةت إض ووة قي ع وول أس ووكةب الخنف ووةا حل ووة و ع وويل نتالمق ووي ننكةرا ووي ألت وورك حبةتحن ووني
بةحبيلرسي البتيل ئقي و آجقل ألحللقل
[ج ففيم ( 2ب) حت ووقط نة ا ووي عة ووة بةحبقةلم ووةت نو و ع وويلمتاة نيل ن ووي نح وورف نكاا ووة تحة ووب
مقةلم ووةت ع وول نت وويل بري حبت ووي ما ووي عت ووة حبالح ووةت تةمق ووي م وول أج وول با ووةء ميلرس ووي تركق ووي و
نق ةسلل مة إذ كةلر عيل أجرير ستنصةء ت أخر ماي عةمي  2005تكرر نة اي تلاقةهتة
اإلجراء الموصا به :ياكغن تلجقه رسةني تقكو حتةقل نة اي
التقرير الدوري المقبو 2 :لقلة لأبريل 2020
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