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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظ ااا اخلتامي ااة ا ااين التقري اار ال اارية الرا ا ا
الرميقراطية*

وةي ااة ال ون ااو

او ر ررع ال ان ر ررا
 -1نظ ر ر اللجنر ررع اة نقر ررع سار ررال ارنرر ررور الاا ر ر الر ررنغو ال ا ر ر
النميا اطق ر ر ررع  )CCPR/C/COD/4جلر ر ر رراق و  3414غ CCPR/C/SR.3414 3415غ)3415
اة اراني ي ررا  16غ 17شر ا الغأكتواررا  .2017غاعا ررن اللجنررع جلرررا و ،3444
اة اانية  6ش ا الثوينكناف رب  ،2017اةالحظو اخلاو قع الااونية تنيانه.

ألف -مقرمة
حررا اللجنررع ااررن مج او ررع ال ان ررا النميا اطقررع ا هررو الررنغو ال ا ر غاة لا ررو
-2
الرااونية فقررإ ،غار وون ر فررن تد ر و لاانميررإ ررن أتخررد نياس دررف دررناا  .غ ر ا اللجنررع عررا
اررن هو لل ررع الررح تهل قال ر اررو ادرراانوم ح رااو نرروا ر غفررن النغلررع ال ر م ال فق ر اةررراا
شأر الانا د الح اختذهتو النغلع ال م رن وذ تح روس ال رن .غ ثر اللجنرع علرى النغلرع ال ر م
لل لا ررو الا قلقررع اةان ررع اررو خ ق روً  )CCPR/C/COD/Q/4/Add.1ونياً علررى ئوة ررع اةررروة
اةثووة  ،)CCPR/C/COD/Q/4غوذلك لل نيغني اةان ع ش ايً.

ابء -ا وانب اإلجيا ية
-3
و ل :

ح ررا اللجن ررع الا ررنا د الاشر ر قع غاةادر ررقع ال ررح اخت ررذهتو النغل ررع ال ر ر م ،غا د ررق و
ت)

اعا وني الاونار اةاوخ  10وونار الثوينك نو  2009اةا لق س و ع ال

ا)

اعا وني الاونار اةاوخ  9متازك القإ  2011اةا لق اج الا ذ ا؛

؛

ج) اعا وني الاونار اةراوخ  21آذاوك روو  ،2013اةا لرق ننشروا اللجنرع الاطنقرع
حلاال ارنرور غ نظق و غتنياة و؛
__________

*

اعا نهتو اللجنع
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ني)
ل وس .1987

اعا رروني الا ررونار اة رراوخ  15متازك الق ررإ  2016اةا ل ررق ا ررن

نغن ررع الدر ر ة

 -4غحترق اللجنررع عل روً ر ااو قررو اصررن ق النغلررع ال ر م علررى الصر اة النغلقررع الرااونية
تنيانه تغ انض و و الق و:
الربغ اواأ ااخاقوو ا وئقع نوهضرع الا رذ ا غهرده را ر غا اة و لرع تغ
ت)
ال اا ع الاودقع تغ الالانرونقع تغ اة قنع ،عوس 2010؛
ا)
عوس .2015

ا وئق ر ر ر ررع حا ر ر ر ررال الش ر ر ر رريور ذغ ارعوئ ر ر ر ررع غ غ اواا ر ر ر ررو ااخاق ر ر ر رروو ،

جيم -دياعي القلق الرئيسية يالتوصيا
تنفيذ الع ر يف إطاة النظام القانوين الراخلي
 -5حترق اللجنرع عل روً اةرونية  215را الندررااو الرح رن علررى تر لل وهرنا الدررفاقع
علررى الارااني .غ ر ذلررك ،ر و اللجنررع ارعر اا عررا ئلا ررو ،غأتدررث ل ررنس غ ررنهو ت ثلررع
علررى احلرروا الررح ج ر فق ررو ااحاجرروج ح رروس ال ررن ت رروس ا ررووم تغ فقا ررو ررا جونررا
ا ووم .غ ش اللجنع الالق ازاا اة لا و الااونية شأر ئلع الاشوغو اجملا اةرنين اطروو
اعناني الاا اةانس الق و اةونية .)2
 -6ييف هااذا الدااردب ينل ااي للريلااة التاارا أن تت ااذ التاارا ء املناساالة إل اااء الااوعي
ابلع اار يالويتو ااوي ايختياااة ا يي املل ااق احمل لاارمل القااااني يا ااام ياملاارع العااام
لا ان مراعاني أح امحمل يتتليق ا من جانب ا ا م الوطنية .يينل ي للريلة الترا أن ت فل
إجاراء ماااايةني ياسااعة النتاااق يماااملة لل جت ا املاارين يف إطاااة إعااراد تقاةيرهااا املقرمااة إ
اللجنة يتنفيذ توصياهتا.
اآلةاء املقرمة يف إطاة الويتو وي ايختياة
ر ا اللجنررع عررا تد ر و ل ررنس غوغني الحظررو ررا النغلررع ال ر م ،صرراوة ا ر وة،
-7
علررى الفالهررو اةان ررع اطرروو الربغ اورراأ ااخاقرروو  ،غل ررنس رااف لا ررو عررا ن قررذ ا واا
اةان ررع ،غأتد ررث و ررذلك لالفاا رروو اا آلق ررو غاجر ر ااا ف ول ررع ا ررق ل ررالوا الفاله ررو تر
لفاا ،اطوو الاونار غ اة وودع ال لقع ،الان قذ ال و لالك ا واا اةونية .)2
 -8ينل ي أن تت ذ الريلة الترا مجيا التارا ء الالةماة الام تاا ن يجا اإلجاراءا
املناساالة لتنفيااذ لةاء اللجنااة ابل اماال ج ا اال حلااق الا ا ا يف اينتداااا الفعاااي يف حاااي
انت اك الع رب ع الل ابلفقرني  3من املادني .2
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
روغو اللجنع الالق لر اللجنع الاطنقع حلاال ارنرور مل هلمتن ف لقوً دا  30اةوةع
-9
ررا اةق انقررع اةيصصررع اررو ئرروناانً ،فض رالً عررا تملررو مل الررق ت متا ر نررذ آذاوك رروو .2017
غ روغو اللجنع الالق ت ضوً لنإ لقس لرن اللجنرع الاطنقرع حلارال ارنررور ،الرح اجرن ا هرو
2
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وقنشودررو ،و ررا ائلق قررع اررق اررو اا ر المج نشر ا و مجقر ت رروا الفلررن .غ شر اللجنررع
الالق وذلك ازاا اة لا و الح قرن تنرإ ا هلنظر اا اللجنرع الاطنقرع حلارال ارنررور اعافووهرو
هقاع راالع متو وً اةونية .)2
 -10ينل ي للريلة الترا أن ت فل أن املواةد امل ددة للجنة الوطنية حلقاوق اإلنساان
مُتاانهل ااا فعلي اال لت ين ااا ماان ايجااتالت وييت ااا فعاليااة .يينل ااي للريلااة التاارا أن ت فاال
أياال أن ي ون لرمل اللجنة الوطنية حلقاوق اإلنساان م اتاب ييساائل فعالاة للع ال يف مجيا
أحناء الللر .يينل ي ا ذلك أن تت ذ مجيا التارا ء الالةماة لت اون اللجناة تللاة لل لااد
املتعلقة مبر ز املؤسسا الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان يمحايت ا (ملاد ابةيس).
اإلفال من العقاب يسلل اينتداا الفعالة يجو الارة
انا ووررو حاررال
 -11حتررق اللجنررع عل روً اعا ر اس النغلررع ال ر م اة لررا اج ر اا حتاقاررو
ارنرور ،غ ا وغملو ا ع ا نوةقع النغلقع .قن تملو ا اأ ش الالق ازاا ظوه ة ارفال
ا ال اوا الح دوني غا ر اأ رراني الفلرن فق رو ا لرق ر ا انا وورو حارال ارنررور،
ممررو راني اا او رروا انا ووررو جن ررنة ،درااا ررا جونررا رراظ النغلررع تغ تفر اني ا وعررو
غاةقلقشررقو اةرررلالع .و ررو ر ا اللجنررع عررا ئلا ررو ازاا الص ر اا الررح ااج ررو الضررالوي
اجيوني دف ااناصوم ال ولع غ جرب الض و اةااني  2غ 6غ.)7
 -12ينل ااي للريل ااة الت اارا أن تت ااذ مجيا ا الت اارا ء الالةم ااة مل اف ااة إف ااال ما ارت
انت ا ا حقوق اإلنسان من العقابب يي سي ا أمر اينت ا ا ختوةنيب عن طرياق إناااء
نظام للعرالة اينتقالية ي يتسىن النظر يف اينت ا اا املاجاية يايجاتالت داوةني من جياة
يماملة ت قيقا فوةية ينزي ة يفعالة لت رير املسؤيل عن ا نااني يمالحقات مب يالقياام يف
أسار الاا ا علا ساالل
حااي إدانات م دصاراة العقااواب املناسالة حبق امب يجا ان حدااوي ع
انتداااا فعالااة يعل ا ا ااو ال اماال .يينل ااي للريلااة التاارا أيا اال أن تواصاال تعاي ااا م ا
ا ة ا نائية الريلية.
عرم الت ييز
 -13ش ر اللجنررع الالررق ازاا اانيعررواا الررح قررن ا ر تشرريور ةررو ل ر  :ت) الا قق ر
غتع رروأ ال ن ررث ر ررفا ق رراام ا نر ررقع تغ ه ررا ا م ا نر ررونقع؛ غ ا) الحا ررا م عل ررى تد ررو
اة ررونية  176ررا ئ ررونار ال ا رراا النش ر ع اةيول ررع ل ررًنياا ال و ررع) ناقج رعً ة ررقل م ا نر ر .
غحتق اللجنع عل وً اةالحظو الش ا ع للافن ،غ شد اا تملو حترتس فنت الانامج الثارو غاةفروني
الخالئقع الروةنة ال ومل ،غل ن و شد ت ضوً اا تر لك اةفوني جيا تر ختض نياة وً ةفنت
عوةقع حاال ارنرور غعنس الا قق اةنصار علق و ال ن .غ ش اللجنع الالرق ت ضروً ازاا
عنس ااف نا د ة وفالع حروا الا ققر غال نرث اةفلرغ عن رو رن الشريور اةصرو ي اة رق،
غعنس غجاني ش و شو لع ة وفالع الا قق اةااني  2غ 6غ 7غ 17غ.)26
 -14ينل ي للريلة التارا( :أ) أن تت اذ تارا ء فعالاة ملنا أع ااي الت يياز يالعناف ا
التااا الت ييااز يج ا ان حدااوي الا ا ا عل ا ا ااو ال اماال (ب) أن تا ا ن احل ايااة
يالت تا علا ماارم املساااياني ابحلقااوق املندااوص علي ااا يف الع اار يا ا ما اص املدااا
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ابمل ااق (ج) أن تا ا ن عاارم تعاارخ أ م ا ة لل الحقااة عل ا أسااا املااادني  176ماان
مااانون العقااواب ساالب ميلاحمل ا نسااي أي هويتاحمل ا نسااانية (د) أن تعت اار تااريعا ماااملة
تانة علا تاوفء محاياة املاة يفعالاة مان الت يياز يف مجيا ا يساا ب يتتاا ن مائ اة ماااملة
أبسلاب الت ييز ا ظوةنيب مبا في ا امليل ا نسي يا وية ا نسانية.
املساياني

ا نس

 -15ش ر اللجنررع الالررق ازاا الا ثق ر الض ر قث لل ر تة احلقرروة الرقودررقع غال و ررع ،ررو
ذلرك علرى تعلرى اةررااي احل ا قرع غ الررل ع الاضروةقع .و رو تملرو ا ر اأ شر الالررق ازاا
ااناشرروو اةرررا للااالررا الن قررع ا نرررونقع ،غ فقررق ئااعررن الاررونار ال ر الررح ررن تش ر وأ
الا قق غ اولقن قنع ووة اة تة اةااني  3غ 7غ 23غ 25غ.)26
 -16ينل ااي للريلااة التاارا أن تت ااذ التاارا ء الالةمااة لا ا ان عاارم الت ييااز ا الرجاال
ياملرأنيب يي سي ا مجي الترا ء الاريةية من أجل حتقيق ما يلاي( :أ) ة دني ماااة ة املارأني يف
احليا اااني العاما ااةب ي اصا ااة ُتليل ا ااا عل ا ا أعل ا ا املسا ااتو احل وميا ااة ييف النظا ااام القاا ااائي
(ب) تعزيز أناتة تلقيف يتوعية الس انب مبن في م الزع اء التقليريونب من أجل م اف اة
امل اةسااا الت ييزيااة التقليريااة الااااةني ابمل ارأنيب يم اف ااة القوالااب الن تيااة ا نسااانية الاام
ت ر تلعية املرأني للرجل يأدياة يمسؤيليا ل من ا يف ا سرني ياجملت .
العنف العائلي
 -17ش اللجنع الالق ازاا ادا او الااولقن ااجا وعقع غالثاوفقرع الرح ا و رى عرا ال نرث
ال رروةل  ،غعررنس غج راني اطرروو ئرروناين ةن ر تش ر وأ ال نررث ال رروةل غ وئفررع فقررإ ،ررو ذلررك
ااهاصوا ال غج اةااني  2غ 3غ 6غ 7غ 23غ.)26
 -18ينل ااي للريل ااة الت اارا أن ت ل ااف ج وده ااا ملنا ا يم اف ااة مجيا ا أما ا اي العن ااف
العائلي املوجحمل جر املرأنيب يحتقيقال ذه ال ايةب ينل ي اا القياام مباا يلاي( :أ) يجا تااريعا
تاانة علا تااوفء احل ايااة املناساالة لل ارأني ماان أما اي العنااف العااائليب يي سااي ا عاان طريااق
جترمي العناف العاائلي يايصتدااب الزيجاي (ب) ايجاتالت أبنااتة التوعياة يف مجيا أحنااء
الللر يأبناتة الترةيب املوج ة إ ماوظفي الريلاةب يي ساي ا إ القاااني ياملارع العاام
يأفراد الارطة يالعامل يف القتات الت ياملساعرين التلي ب ل ي يت نوا مان ايساتجا ة
عل حنو فعاي ي حاي العنف العائلي.
العنف ا نسي
ح رري الح ررن اللجن ررع ا راني ال ررح ررذلا و النغل ررع ال ر م ة وفال ررع تش ر وأ ال ن ررث
-19
ا نر  ،فإملو ا اأ ش الالق ازاا ادا او هذه الظوه ة علرى توا ر النغلرع ال ر م ،درااا
نرروطق الن ر امج تغ خووج ررو .غعلررى غجررإ اخلصررار ،ررروغو اللجنررع الالررق لر تش ر وأ ال نررث
نرروطق الن ر امج ا ر اأ هلررراينس ورررال ح ر ا ررا جونررا ا وعررو اةرررلالع ،ر
ا نر ر
ت ض روً ررا جونررا الا راا اةرررلالع او ررع ال ان ررا النميا اطقررع علررى ررن الرررناا الخرردة.
غ شر اللجنررع الالررق ازاا الاارروو الرااونية شررأر الصر اا الررح ااج ررو الضررالوي احلصرراأ
علررى اخلررن و الاضرروةقع غازاا عاا ر ا ررننية تخ ر  ،ث ر ا ظرراوا ااجا وعقررع غاخلررام ررا
4
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ال نيغني اانااو قع تغ احلااف ال ا قرع اا حتاقرق اةصروحلع الاني رع ،غونيمج الضرالوي عرا ارن شر وغ
تغ اا لع ارج ااا الاضوةقع سق اة ان ا اةااني  2غ 3غ 7غ.)26
 -20ينل ي للريلة الترا أن تت ذ مجيا التارا ء الالةماة لاا ان ماا يلاي( :أ) أن جيار
الت قيااق يف مجي ا حاااي العنااف ا نساايب يمقاجاااني م ارت أع اااي العنااف يمعاااملت م يف
حاي إدانت م (ب) أن حيدل الا ا عل الرعم املاد يالنفسيب مبا يف لاك عان طرياق
القيام يف أمرب يمت ن تا يل صنريق تعويض ج ا العنف ا نسي (ج) أن يتيسر
حدوي الا ا عل اخلرما القاائية.
اإلج اخ الع ر
 -21حتق اللجنع عل وً رو لر  :ت) دراس الارونار  158-70اةراوخ  30نقرروركت 1970
نررع ال ررا الررح اررق ارج ررو ال ررن حل و ررع حقرروة اة ر تة؛
الررذ حيررنني ئااعررن تخالئقررو
حروا ااهاصروا،
ا) أتوقرن الافرن علرى تنرإ مي را للاو ر تر جيقر ارج رو ال رن
ض ت وا الفلن.
اا صوأ الاو للالصاأ على هذا ارذر
غار وون اجن اا
هد تر اللجنع ا اأ ش الالق ازاا اةوني ي  165غ 166ا ئونار ال ااا اللاي جت ِّ ور
ارج و ال ن  ،ممو نف النروا غال اقو اا اللجاا اا ارج و هد اةرأ ار ،ظر غم
ر حقرروهتا غ ررالا ا للي ر  .غ شر اللجنررع الالررق ت ضروً ازاا اعررالر الافررن ر الالقر ررا
ارج ر ااا اةل ادررع هلايررذ حل و ررع حاررال النررروا غال اقررو الل راا لجررأر اا ارج ررو هررد
اةأ ار اةااني  3غ 6غ 7غ 17غ.)26
 -22ينل ي للريلاة التارا أن تعاري تااريعاهتا مان أجال جا ان إجاراء ع لياة اإلج ااخ
دااوةني ميمونااة يمانونيااة يفعالااة عناارما ت ااون حياااني امل ارأني أي الفتاااني احلاماال أي ص ا ت ا يف
ختاارب أي عناارما هتاارد مواصاالة احل اال حااا الن ايااة تعاريض املارأني أي الفتاااني آليم أي ملعااااني
لا اءنيب يي س ااي ا عن اارما ي ااون احل اال نتيجا اةل لالصتد اااب أي س اافاحمل ا اااةم أي ص ااء ما اال
لالست راة .يينل ي ا أياال أن ت فل للنساء يالفتيا اللوايت يلجين إ اإلج ااخ ي اذلك
لألطلاء الذين يقرمون املساعرني إلي ن عرم اخلاوت لعقواب جنائيةب نظارال إ أن عقاواب
ماان هااذا القلياال تاارصم النساااء يالفتيااا عل ا اللجااوء إ اإلج اااخ صااء املاايمون .يينل ااي
للريلااة التاارا ااذلك أن تنفااذ سياسااا توعيااة مل اف ااة يصاام النساااء يالفتيااا اللااوايت
يلت ساان اإلج اااخب يأن ت فاال ي ا النساااء يالفتيااا احلدااوي عل ا يسااائل من ا احل اال
يخرما الد ة اإلجنا ية املناسلة يامليسوةني الت لفة.
عقو ة اإلعرام
 -23حررا اللجنررع ا فقررق النغلررع ال ر م لائررث ادررايناس عاا ررع ارعررناس س ررم الاائر نررذ
ع رروس  ، 2003ل ن ررو ا ر ر اأ ش ر ر الال ررق ازاا ررو ل ر ر  :ت) ااد ررا او ا ررناو عا رراا
ارعناس؛ ا) ال نني اة للرجنوا الذ ا ناظ غر ن قذ ح م ارعناس اةونية .)6
 -24ينل ي للريلة التارا النظار يف إم انياة الااريت يف ع لياة سياساية يتااريعية هبارا
إل اء عقو ة اإلعرامب ييج ترا ء من أجل توعية الرأ العام هبذه املسيلةب يتنظيم محاال
منادية دل اء تلك العقو ة .يينل ي ا أياال أن ختفف ا ح ام الدادةني حبق الساجناء الاذين
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ينتظرين حاليال تنفيذ ح م ابإلعرامب يالنظر يف إم انية ايناا ام إ الويتو اوي ايختيااة
اللاين املل ق ابلع ر الذ ي را إ إل اء عقو ة اإلعرام.
مناطق النزاعا املسل ة يمحاية الس ان املرني
 -25ش ر ر اللجنر ررع الالر ررق ازاا ار رروو قر ررن ائ ر رامج انا وور ررو خ ر ردة حلار ررال ارنرر ررور،
غا دق و تع وأ ااهاصوا غالا رذ ا غارعرناس خرووج ن رول الارونار ،غهر انا وورو اوهل فر
غ ر ررو زال ر ر هل ر ررا ر ررن ر ررننقي نر رروطق الن ر ر امج الر ررح ناش ر ر فق ر ررو ال ن ر ررن ر ررا ا وعر ررو
غاةقلقشررقو اةر ررلالع .غ ر رروغوهو الال ررق ت ض روً ازاا الاا رروو ال ررح ق ررن ر عررننياً وف رداً ررا ه ررذه
اانا ووررو  ،ال ررح تد ر ع ررا ن ر غ ع ررنني هرروس ررا الش رريور ،ش ررووة فق ررو اظ ررا النغل ررع.
غ ر رروغو اللجن ررع الال ررق ه ررذا الص ررنني لر النغل ررع اار ر اا اط رروو ش ر غ نظق ر ر نود ررا
ة و ع حولع اةش ني ا نياخلقوً اةااني  2غ 6غ 7غ 9غ.)12

 -26ينل ي للريلة الترا أن تت ذ ترا ء من أجل حتقيق ما يلي( :أ) أن ت فل أن يوفر
موظفوهاب يي سي ا أفراد القوا املسل ةب احل اية املتومعاة لاا ا أع ااي العناف اخلتاءني
املرت لااة ماان ملاال أط اراا للااةب يأن ميتنعااوا عاان اةت اااب انت ا ااا حلقااوق اإلنسااان يأن
يت ذيا مجي الترا ء الومائية الالةمة حل اية املرني أثناء ا ج ا (ب) أن تاا يتعت ار
إطاااةال مانونياال ياساتاتيجيةل يطنيااة حل ايااة يمساااعرني املاااردين داخلياالب يفقاال لل عااايء الريليااة
ا الد االةب مب ااا يف ل ااك املل اااد التوجي ي ااة املتعلق ااة ابلتا اارد ال ااراخلي (ج) أن هتيا ا
الظريا الم تتيهل تقرمي احللوي الرائ ة لألم اص املاردينب مبا يف لاك عاودهتم التوعياة
ياآلمنة.
احلالة يف مقاطعة اسا
 -27شر ر اللجن ررع الال ررق ازاا حول ررع النر ر امج اوط ررع وود ررو ال ررح تناجر ر  1,3لق ررار
شي ا اةش ني ا نياخلقوً غتد عا ن غ  30 000اجئ اا تن اا .غ ا اللجنرع عرا
لك اةن اع ،غا درق و ع لقرو
اداقوة و شأر اة اعم الح قن او وا ال ثد ا ال ظوة
ارعناس خووج ن رول الارونار ،غتع روأ الا رذ ا غالاشرا إ غااهاصروا غال نرث ا نرر  ،غ رن د
اةنرروزأ غاةررناو غت ررووا ال فررونية غااقوور الدودررقع الاو ررع للنغلررع ،فض رالً عررا جتنقررن غادررايناس
الط وأ ا ناني ،غه مموودو ئن شر س رم طفق ا رو غن وئ رو جر اةم نيغلقرع .غ حري حترق
اللجنرع عل روً اة لا ررو الرح ئرن ا و النغلررع ال ر م شرأر ج انيهررو ال ا قرع اا و رع اةررننقي
وودرو  ،فإملرو شر الالرق ت ضروً ازاا اانيعرواا اةا لارع او روا انا وورو خ ردة غجرررق ع
حلاال ارنرور ازاا اةننقي على ن ئاا ال ا غا وعو اةررلالع اةناررفع الق رو ،فضرالً عرا
اةقلقشقو اةنوهضع للال ا ع ،غذلك على تدو و د اثنقرع .غ شرجا اللجنرع ورذلك ع لقرح
اهاقرروأ و ر شررووا غزا ررنة وررواار ،خفررد ال ررم اةاالررنة ،غ افاق ررو الو ررع ررا مج او ررع
ال ان ررا النميا اطق ررع ،عن ررن و و رروان ررالر اط رروو ث ررع للاالاق ررق اانا وو ررو اة ف ررع
وودو الاد ى اةااني  2غ 6غ 7غ 9غ 12غ.)27
 -28ينل ااي للريلااة التاارا القيااام مبااا يلااي( :أ) إج اراء حتقيااق س اري يماافاا يمسااتقل
للوم ااوا علا ا احلق ااائق يالظ ااريا ال اام اةتم ل اات يف إطاةه ااا ه ااذه اينت ا ااا يالتج ااايةا
املزعومااة حلقااوق اإلنسااان عل ا ياار مااوظفي الريلااة يأف اراد ا اعااا املساال ة يف مقاطعااة
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اسا (ب) است الي الع ل علا تف ياك ينازت ساالحمل امليلياايا يا اعاا املسال ة
املواليااة لل ومااة الاام يماااتلحمل يف ميام ااا ابةت اااب انت ا ااا (ج) فالااة أن ت ااون عناصاار
مااوا الاارفات يا ماان املنتا ارني يف املنتقااة ماار تلقاات تاارةيلال ااامالل يأن ت ااون جم ازني حل ايااة
الس ان يأي ت ون جالعة يف انت ا ا ختءني حلقاوق اإلنساان (د) التعااين علا حناو اتم
م مجيا يااا ا مام املت ارنيب يي ساي ا م تاب ا مام املت ارني املااتك حلقاوق اإلنساان
يفريق اخلواء الريلي الذ أمسنر إليحمل ييية مبوجاب القاراة  33/3٥الداادة عان جملاس
حقوق اإلنسانب املؤةخ  23حزيران/يونيحمل 2٠17ب من أجل القياام م لاة أماوة من اا حتريار
الوماائ يالظاريا ا الدالة ابدعااءا يماوت انت ا اا حلقاوق اإلنساان يالقاانون الارييل
اإلنساين يف منتقة اسا .
اإلعرام خاةج نتاق القانون
 -29شر اللجنررع الالررق ازاا الاارروو الرااونية شررأر ادررا او ع لقررو ارعررناس خررووج ن ررول
الارونار النغلرع ال ر م ،الرح ن رذهو ا وعررو اةررلالع غئراا الشر طع غال را .غ ر ا عررا
تد و ،هذا الصنني ،ل نس غ نهو فقوان نيئقاع شأر و ل  :ت) الاالاقاو الرح تهلج ر
ال رررتة ررا 19
ح رروا ارع ررناس خ ررووج ن ررول الا ررونار اط رروو اةظ رروه ا ال ررح تهلئق ر ر
اا  21ت لاأكدررفا رب  2016غ ررا  19غ 20وررونار الغأكني ر ر رب  ،2016غخررالأ ع لقررع
لق ررا  15ش ر ا الث رروينكناف رب 2013؛ ا) الاالاقا ررو اةا لا ررع اةا ررو ا وعق ررع
وقنشودو آذاوك وو  2015اةااني  2غ 6غ.)7
ولاوا الح اواهلش
 -30ينل ااي للريلااة التاارا( :أ) أن تملاماار عل ا حنااو من جااي يس اري يف حتقيقااا نزي ااة
يفعالة يف حاي اإلعرام خاةج نتااق القاانون املللان عن ااب مباا يف لاك علا يار أفاراد مان
موا الارطة يا مانب يأن ت ااف هوياة ا نااني مدار تقارمي م إ العرالاة (ب) أن تت اذ
مجي ا التاارا ء الالةمااة ملن ا ع ليااا اإلعاارامب يإثلااا الومااائ يتااوفء ا ااو ال اماال عس ار
الا ا .
التعذيب يجريب املعاملة القاسية أي الالإنسانية أي امل ينة
 -31ررروغو اللجنررع الالررق ازاا اانيعررواا الررح قررن تنررإ وهررم ا ررناو الاررونار وئررم 11ك08
اةرراوخ  9متازك القررإ  ،2011فررإر ررناً الا روً للافقررو اةرررجلع ت ررووا ااحاجرروز ا ررو هررا
ان ررع عررا تع رروأ الا ررذ ا تغ ادررواة اة و لررع الررح ف ررو اظ ررا النغلررع .غ ررروغو اللجنررع الالررق
ت ضروً لر الحاررع ر ا تع رروأ الا ررذ ا ظر اننيوة ،غهر ر ا عررا تدر و هررذا الصررنني
ل ررنس لاق ررو لا ررو نيئقا ررع ع ررا ع ررنني الاالاقا ررو غارنياان اةا لا ررع ع رروأ الا ررذ ا ن ررذ
نيخاأ الاونار حق الن وذ اةونيار  2غ.)7
 -32ينل ي للريلة الترا( :أ) أن تعزة ترةيب ا ا الفاعلة يف جماي العرالاة يالارفات
يا ماانب يي سااي ا مبوجااب القااانون ةماام  ٠٨/11املااؤةخ ُ ٩توة/يولي احمل ( 2٠11ب) أن
تا ن إجراء حتقيقا مع قة يف احلاي املزعومة للتعذيب يسوء املعاملة عل أير موا
الااارطة يا ماان يالاارفاتب يمقاجاااني املسااؤيل عاان اةت اااب هااذه ا ع ااايب ياحل اام علااي م
عقااواب مناساالة يف حاااي إداناات مب يتعااويض الا ا ا يُت ياان م عل ا يج احمل اخلدااوص ماان
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اينتفات دجراءا إعادني التيهيل (ج) أن تاا للياة يطنياة للوماياة مان التعاذيب علا حناو
ميتلل للويتو وي ايختياة يتفامية مناهاة التعذيب.
ظريا السجن
ظ ررم د ررجار النغل ررع
 -33ر رروغو اللجن ررع الال ررق ازاا ظ ر ر غم ااحاج رروز ه ررد اةالة ررع
نأ اواظوظ الرجار ،غالنرفع اةاا رع ال ولقرع
ال م ،غعلى غجإ اخلصار ااو ومج ال فد
لالحاجوز الرو ق لل الوو ع .غعالغة على ذلك ،ش اللجنع الالرق ازاا رو لر  :ت) الااروو
الرااونية عررا الغ ررومج الصررالقع غال فقررع غال ذاةقررع هررد اة ررقع الررح راني اا غئرامج عررنني وفررد ررا
حوا الافوة تثنوا ااحاجوز؛ ا) عنس ال ص ي اةا ي ا اج ا ئفر ا وو رع غالررجنوا
ع ررنني رراظ الر ررجار غع ررنس ا ر ررو م صر ر ع
اة ررناني؛ ج) الاا رروو الر رااونية ع ررا ال ررنا
ااحرتام ع ل م اةااني  6غ 7غ)10
 -34ينل ي للريلة الترا أن تت ذ دين إ تاء التارا ء الالةماة مان أجال حتقياق ماا يلاي:
(أ) حتس ا ظااريا عااين السااجناء يمعاااملت مب مبااا يف لااك حدااو م عل ا الرعايااة التليااة
املالئ ااة يفداال السااجناء حبسااب نظااام ايحتجاااةب يفق اال لقواعاار ا ماام املت اارني الن و جيااة
ال اارنيا ملعاملا ااة السا ااجناء (مواع اار نيلسا ااون مانا ااريال) (ب) معا ااة ما ا ا لة اي تظا ااا يف
السااجونب يي سااي ا عاان طريااق يج ا سياسااة يساات رام تاارا ء ريلااة ماان ساالب احلريااة
(ج) الاااريت يف أع اااي إصااالحمل مرافااق ايحتجاااة يتااايير مرافااق جرياارني (د) الاااريت يف
أناتة ترةيب موظفي القااء يالسجون يف مجي أحناء الللر.
حاي ايحتجاة التعسفي
 -35ا ر اأ اللجن ررع ش ر الال ررق ازاا الاارروو ال رااونية شررأر ح رروا ااحاجرروز الا ر ر
غالر ر علررى ررن رراظ ي ع ررا قي ،غا دررق و تف ر اني ررا الاوولررع الاطنقررع لالدررايفووا غئقررونية
الوورور ال و ررع لالدرايفووا ال رر ع ،غذلرك ت ررووا احاجروز هررد واقرع غخووجررع متو روً عررا
ن ررول الرررق ة ،غخو ررع الرررق ة الاضرروةقع .غ شر اللجنررع الالررق ت ضروً ازاا ررو لر  :ت) ال ررنني
ال ف ررد ررا الش رريور وه ررا ااحاج رروز الر ررو ق لل الوو ررع؛ ا) تر ظ ر ااحاج رروز الر ررو ق
لل الوو ررع ه ررا الاوع ررنة ا ااد رراثنوا ،عل ررى ال ر هم مم ررو ررن علق ررإ الا ررونار اةا ل ررق ارج ر ااا
ا نوةقع؛ ج) تر جي على ا ا و انا وة حاال الشي ا اج وهم تملو حاال الع
اج ررا اة ررونية  9ررا ال ررن ،غا د ررق و احل ررق تر فل ررغ د ررفوا ائق ررإ غ اداش ررووة رروس
اةااني  2غ 9غ 6غ 7غ 10غ.)16
 -36ينل ااي للريلااة التاارا القيااام مبااا يلااي( :أ) منا ايحتجاااة الساار (ب) يجا حاار
لد ااالحيا إلق اااء الق االض علا ا ا ما ا اصب يه ااي ص ااالحيا مت ااوافرني للو ال ااة الوطني ااة
لالساات لاةا يميااادني ا ة ااان العامااة لالساات لاةا العس ا رية (ج) إصااالق مجي ا أمااا ن
ايحتجاة السر ياإلفراج عن ا تجزين الذين ي يزالون موجاودين في ااب ما ايعاتاا ام
ابحلاق يف الت ااا سالل انتداااا فعالاة ياحلااق يف التعاويض ال اماال (د) اختاا تاارا ء ملعا ااة
يج ا م اص ا تجزين ةهن ا ا ة منذ سنوا عريرني (هاا) أن جيار تريقاة من جياة
جا ا ان إ ااالا ا ما ا اص ا تجا ازين ل اارمل الا اارطة أي ا تجا ازين ةه اان ا ا ااة حبق ااوم مب
يتتليق الا اا القانونية ا ساسية املذ وةني أعالهب ي اصة حق ايتداي مب ام.
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إمامة العري يا ا م العس رية
 -37فق ررو حت ررق اللجنر ررع عل ر روً ررن ا ار ررناني ائل ررقم مج او ررع ال ان ر ررا النميا اطق ررع غنئو ر ررع
جلرو لل الووم اةانالع اة الع ش وةقر ا جونا ج و فوعلع نيغلقع ،فإملو ا عا
ش رااهل و ازاا ال ررنني هررد ال ررو ررا الاضرروة غ رراز م ج افق روً اررع هررد اررروغ ع ارئلررقم،
غهررا ررو ررن س س ررم الاائر ررا خررالأ عررنس رااف ا ونقررع رراا رااطني قنرري اا ال نالررع.
غ ررروغوهو الال ررق ت ض روً لر احلص رراأ عل ررى اةر رروعنة الاض رروةقع ش ر غل ن ررناو ش ر ونية ال رراز،
غور ر ررذلك او ر ر ررومج عر ر ررنني ا اج ر ر ر ا ال ر ر رروو ا ر ر ررا الر ر ر رجا .غحت ر ر ررق اللجنر ر ررع عل ر ر روً الا ر ر ررونار
الدود 13ك -011ا ،غل ن و أتدث لر ا ووم ال ر ع ا اأ نظ جر اةم ف رو
قنع غ انا ووو جرق ع حلاال ارنرور اةونيار  2غ.)14
ننقار حوا
 -38ينل ااي للريلااة التاارا( :أ) أن ختدااة املااواةد اللا ارية ياملاليااة الالةمااة حلساان سااء
ع ل ا اة القاائي (ب) أن تعزة الترا ء الرامياة إ جا ان إم انياة اللجاوء إ القاااء
للج ي ب ي سي ا مان خاالي الن اوخ انمظم ا اا م املتنقلاة (ج) أن ت فال عارم يجاود أ
عقلااا صااء ملامارني حتااوي دين اللجااوء إ لليااا املساااعرني القاااائية (د) أن تت ااذ مجيا
التاارا ء الالةمااة ملن ا يتقلااية حاااي ف اراة ا تج ازين ( ) أن ت فاال عاارم ميااام ا ااا م
العسا رية مب ا ااة املاارني يأن تلاادة إ إصااالحمل إطاةهااا التااريعي حبياان ي ااون لل ااا م
العادية يحرها اختداص النظر يف اينت ا ا اخلتءني حلقوق اإلنسان.
حرية التعلء
 -39شر ر ر اللجن ر ررع الال ر ررق ازاا اةن ر رروخ الر ر رروةن الفل ر ررن ،اةا ثر ر ر مجر ر راني احلق ر رروة ال و ر ررع
ال ان القع ،غالذ ن س ا خالأ لقق نشول غدوة الااا ااجا وع غ ا ع ل انقرع
قنررع ،غاناشرروو الاشررا ع ارذاعر  .غحتررق اللجنررع عل روً اة لا ررو اةان ررع ررا النغلررع ال ر م،
غل ن و ا اأ ش الالق ازاا الا او الرازاو اةراوخ  12شر ا الثروينكناف رب  2016الاو ر
ااقق ررن ئ ررنوة ررم غد رروة ارع ررالس الجنفق ررع ،فض ر رالً ع ررا ار ا رروا عل ررى د رراس الا ررونار 300
اةاوخ  16وونار الغأكني ر رب  1963الذ ن على انشوا راغلقع جنوةقع عرا اةيول رو
الصررال قع غع ررا ال ررا جم عل ررى وة ررقس النغل ررع .غ ش ر اللجن ررع الال ررق ت ض روً ازاا اانيع ررواا ال ررح
تشرروو اا ررو لر  :ت) احاجرروز الصررال قي قررع ررن م ررا قررع تحررنا ت لاأكدررفا رب 2016؛
ا) اةضر ررو او الاضر رروةقع غالا ن ر ررنا غالاجر رروغزا ازاا ارعال قر رري غاةر ررناف ي عر ررا حار ررال
ارنرور غاة وو ي الرقودقي اةااني  6غ 7غ 9غ 19غ 21غ 22غ.)25
 -40ينل ي للريلة الترا( :أ) أن تت ذ الترا ء التاريعية الالةمة الام ت فال توافاق أ
ميااود مفريجااة عل ا اةسااة حريااة التعلااء م ا الاااري ا ااردني املندااوص علي ااا يف الع اار
(ب) أن ت ف اال اةس ااة اجملل ااس ا علا ا للوس ااائل السا ا عية ياللدا ارية يايتد اااي لا اريةه
تريقة حمايرني يمستقلة (ج) أن تنزت الدفة ا رمية عن امل الفا الد فية يعان الات جم
عل ا ةئاايس الريلااة (د) أن مجتاار حتقيقااا م ا املسااؤيل عاان أع اااي املاااايقة يالت رياار
يالت ويف جر الدا في ياملعاةجا السياساي ياملارافع عان حقاوق اإلنساان مان أجال
مقاج اااهتم يإدان اات م ( ) أن ت ف اال الفعالي ااة يايسا ااتقالي ال ااامل خللي ااة محاي ااة حقا ااوق
اإلنس ااان املنا اايني يف  13حزيران/يونيا احمل  2٠11يأن تعت اار الت اارا ء الالةم ااةب مب ااا يف ل ااك
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التاارا ء التا اريعيةب ل فالااة حااق اال م ا ةب منفااردال أي ابيم اتاك م ا لخ ارينب يف محايااة
يتعزيز حقوق اإلنسان.
احلق يف حرية التج

السل ي

 -41روغو اللجنع الالق ا تنإ وهم اةوني ي  25غ 26اةنصار علق و الندااو شأر
نظوس ارذر اةرفق لانظقم ظوه ا  ،فإنإ مل جي حىت ا ر ااا ع ارطوو الاش اذا ال ،
ممو مين الرل و ا ونقع ااحاجوج ذلك النظوس على النالا اةنصار علقإ الارونار احلرو
ةنر اةظرروه ا  .غ ررروغو اللجنرع الالررق اجررإ خررور ازاا اانيعرواا الاوةلررع ر طلفررو احلصرراأ
على اذر لانظقم ظوه ة لل وو ع الرقودقع هل فض لاوةقوً ،خالفروً لل ظروه ا اةا رنة للال ا رع
اةونيار  2غ.)21
 -42ينل ااي للريل ااة الت اارا القي ااام مب ااا يل ااي( :أ) مواءم ااة إطاةه ااا التاا اريعي ما ا أح ااام
املااادت  2٤ي 2٥ماان دسااتوة عااام ( 2٠٠6ب) ايمتنااات عاان اختااا أ إجاراء صااء مااوة
مبوجب أح ام الع ر يتتب عليحمل حرمان ا فراد من حق م يف حرية التج السل ي.
اإلفرا يف است رام القوني
ا اللجنرع عرا ئلا رو ازاا اانيعرواا الرح قرن ر راظ ي ا ري لج ر ة الشر طع
-43
غال ا رراين ار الاراة اة طرع لا رق اةظروه ا  ،غهر مموودرع تدر  ،علرى غجرإ اخلصرار
ال رررتة ررا  19اا  21ت لاأكد ررفا رب  2016غ ررا 19
اطرروو اةظ رروه ا ال ررح تهلئق ر
غ 20ورونار الغأكني رر رب  ،2016عررا غئرامج ا رروا رري ئالررى غج حررى اةرااني  6غ 7غ19
غ 21غ.)25
 -44ينل اي أن ت فال الريلاة التاارا إجاراء حتقيقاا نزي اة يفعالاة علا يجاحمل الساارعة يف
مجي احلاي الم تمست رم في ا القوني ا ل مفر ب يتقرمي املسؤيل إ العرالاة .يينل اي
أن تت ذ أياال ترا ء ملن مجي أم اي ايست رام املفر للقوني علا أيار ماوظفي أج ازني
الااارطة يا ماان يالقااااء علي ااا علا حنااو فعااايب يجا ان أن يتلقا هااؤيء املوظفااونب علا
يجحمل الت ريرب ترةيلال عل است رام القونيب عل أن تؤخذ يف احلسالان علا الن او الواجاب
امللاد ا ساساية املتعلقاة ابسات رام القاوني يا سال ة الناةياة ماان جانااب املاوظف امل لفا
دنفا القوان .
محاية ا طفاي يع ل ا طفاي
 -45ار اللجنررع ،اذ شررد اجررإ خررور اا اةالحظررو اخلاو قررع الخرردة الصررونيوة عررا نررع
حا ر ررال ال ر ر ر  ،)CRC/C/COD/CO/3-5ر ر رروغوهو الال ر ررق ازاا ع ر ررنني تط ر رروأ الشر ر رااومج ال ر ررذ ا
ا ار قر تشر وأ ار رذاا ،فضرالً عرا اة اارنا جتروه الط روأ اةا ري وودرع الررال .
غ و اللجنع ت ضوً ارعر اا عرا شرااهل و شرأر رو لر  :ت) شروووع تعرناني وفردة را الط روأ
ائلر ر ررقم النغلر ر ررع ال ر ر ر م؛
الن اعر ر ررو اةرر ر ررلالع؛ ا) ر ر ر ث ر ر ررنأ رر ر ررجق الر ر رراانيا
ج) ادررا او ادررا الأ الط رروأ له ر ا ائاصرروني ع ،غا دررق و ئ ررومج الا ررن ا اة رااني  6غ7
غ 8غ 16غ.)24
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 -46ينل ااي للريلااة التاارا أن تت ااذ اخلتااوا الالةمااة هباارا حتقيااق مااا يلااي( :أ) محايااة
القدر الذين ي أسرني م من مجي أم اي اإليذاءب يي سي ا عن طريق تعزيز رامج للرعاية
يالتوعيااة الاام تساات را وج احمل خاااص الزع اااء الااريني ياآلابء يا م ااا ب يجتاارمي اجاات اد
مب اةسة الس ر (ب) يج حر ملااة ة ا طفاي يف النزاعاا املسال ةب
ا طفاي املت
ما جتاارمي جتنياار ا ما اص مااا دين  1٨ساانة (ج) تيسااء تسااجيل الااويدا ب ي سااي ا ماان
خا ااالي توعيا ااة الس ا ا ان يإاتحا ااة فرصا ااة الوصا ااوي امليسا اار يالس ا اري إ م اتا ااب ا حا ااواي
الا دااية (د) القااااء عل ا مجي ا أم ا اي اساات الي ع اال ا طفااايب يي سااي ا يف متااات
الدناعا ايست راجية.
املااة ة يف الاؤين العامة ياينت ااب
 -47ش اللجنع الالق ازاا الااوو الااونية شأر الاأخد شر غمج اللجنرع الاطنقرع اةرراالع
ع لقررع رررجق النرروخفي ،غا دررق و اوط ررع وودررو  ،فض رالً عررا الاررأخد
لالنايرروا
ن قررذ ا ررول  31وررونار الغأكني ر ر رب  2016اةا لررق نج ر اا اانايرروا ال ادررقع غالاش ر قع
لع تئصوهو  31وونار الغأكني ر رب  .2017غ ش اللجنع الالق
غانايوا اةاوط و
ت ض ر ر روً ازاا تع ر ر رروأ الايا ر ر ررث غانا ر ر رروة احل ر ر ر ي الدودر ر ررقع لل وو ر ر رري غاة شر ر ررالي اة لنر ر رري
لالنايوا ال ادقع اةونية .)25
 -48ينل ي للريلة التارا( :أ) أن تتعااين ما مجيا أصا اب املدال ة مان أجال إعاراد
جااريي ةماات انت اااق تااوافقي إلجاراء انت ااااب حارني يساال ية ينزي اة يف أماارب يماات اان
(ب) أن حتااتم احلااق الرسااتوة املعااتا ا احمل ل اال مااواطن يف املااااة ة يف الاااؤين العام ااة
(ج) أن تا حرال ع اي الت ويف يانت ا اا احلقاوق الام ي فل اا الع ار إةاء املعاةجا
ياملرما املعلنا لالنت اااب الرائساايةب عان طريااق اختاا التاارا ء الالةماة لاا ان محااايت م
عل حنو فعاي.
حقوق الاعوب ا صلية
 -49شر اللجنررع الالررق ازاا ررو لر  :ت) حولررع الضر ث غعررنس اادرراا او الررح رروين ن ررو
اجررإ عرروس الر ر ور ال ررلقار ررا الفق ر ؛ ا) الاارروو ال رااونية عررا الا قق ر الررذ ا ر لررإ
هرااا الرر ور حررا اةر اعم ،غا درق و ررو الصرالع غالا لررقم؛ ج) ائرث النغلررع ال ر م
الررح ارررب شر وهتو تر الش ر اا ال ررلقع ه ر ررا اد ر ور اجملا ررو ا لقررعا ،غا دررق و
اطرروو ئررونار ال رروا  .غ شر اللجنررع الالررق ت ضروً ازاا الاررأخد اعا رروني الاررونار اةا لررق ساررال
الشر ر اا ال ررلقع .غهر ر ر ر ا ع ررا ش ررجف و لالنا وو ررو اخل رردة حلا ررال ارنر ررور غح رروا
اوط ع نجونقاو ،غعنس ااف
او الر ور ال لقار ا الفق
الاش ن الار الح ا
اج ااا جونية ا تج اعونية اودوا الرالس غ وفالرع افرال ر ا ااعارنااا را ال اروا
اةااني  2غ 6غ 7غ 12غ 26غ.)27
 -50ينل ااي للريل ااة الت اارا القي ااام مب ااا يل ااي( :أ) املس اااةعة إ ف ااتهل حتقيقا اا م اان أج اال
مالحقااة م ارت ا ارائم يف إطاااة الن ازات يف تنجانيقاااب يمعاااملت م حسااب ايمتااااءب ي فالااة
احل اياة يالعاودني اآلمناة للسا ان املااردين (ب) ت يااء مومف اا في اا يتعلاق وجا الاااعوب
ا صلية داخل الريلة التراب ياعت اد تااريعا حل اياة حقاوم م يفقاال ح اام املاادني 27
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ماان الع اار (ج) ج ا ان إج اراء ماااايةا مساالقة م ا س ا ان اللي ااي يااة احلدااوي عل ا
مااوافقت م احل ارني ياملسااتنءني ملاال اختااا يتنفيااذ أ تاار ء مي اان أن ت ااون ل احمل ل ة لااءني عل ا
أسالوب عياا مب يعلا إم انيااة يصاو م إ أةاجاي م التقليريااةب يعلا ثقاافت م (د) اختااا
ترا ء تاريعية يترا ء ع لية مل اف ة أم اي الت ييز الم يتعرخ ا س ان اللي ي.

داي -النار ياملتا عة
نش ن ال ن ،غالاا الرنغو ال ا ر  ،غالر نيغني اخل قرع
 -51نف للنغلع ال م تر
على ئوة ع اةروة الح غ ا و اللجنع ،غهذه اةالحظرو اخلاو قرع ،علرى ن رول غادر را تجر
اعقع الرل و الاضوةقع غالاش قع غارنياو ع غاجملا اةنين غاةنظ و هد احل ا قرع ال و لرع
الفلن ،غوذلك عو ع النو  ،احلاال اةنصار علق و ال ن .غ نف للنغلع ال م تر ض ا
مجع الاا غال نيغني اخل قع غهذه اةالحظو اخلاو قع اا الل و ال ةقرقع اة اا ع الفلن.
 -52غغفاوً لل ا ة  5ا اةونية  71ا النظروس الرناخل للجنرع ،هل لرا اا النغلرع ال ر م تر
اررنس ،هضررار دررناي ررا اعا رروني هررذه اةالحظررو اخلاو قررع ،ت سلرراأ  10ش ر ا الثرروينك
ن رراف رب  ،2019لا ررو ع ررا تنشر ر ع او ررع الاا ررقو اةان ررع ررا اللجن ررع ال ا ر ر ا 20
ال نث ا نر ) غ 28احلولع اوط ع وودو ) غ 48اةشوووع الشاغر ال و ع غاانايوا ).
 -53غ نعا اللجنع النغلع ال م اا تر انس الق و ا هو النغو اةاف سلاأ  10شر ا
الث رروينكناف رب  2021عل ررى ت ررن ا ررن  ،غتر ررنوج فق ررإ لا ررو نيئقا ررع غ نث ررع ع ررا ن ق ررذ
الاا ررقو اةان ررع ه ررذه اةالحظ ررو اخلاو ق ررع غع ررا ن ق ررذ ال ررن و ر ر  .و ررو ررنعا النغل ررع
ال ر م اا تر جت ر  ،لررن اعررناني الاا ر  ،شرروغوا غاد ر ع ر اجملا ر اةررنين غاةنظ ررو هررد
احل ا قع ال و لع الفلن .غغفاوً لا او ا قع ال و ع 68ك ،268جيا تا اجوغز عرنني ول رو
الاا ر  21 200ول ررع .غ ررنعا اللجنررع النغلررع ال ر م ت ض روً اا تر اافررق سلرراأ  10ش ر ا الثرروينك
ناف رب  2018على ادايناس ارج اا اةفر لاان الااوو  ،الذ حتق اللجنع اجفرإ ئوة رع رروة
اا النغلررع ال ر م ئف ر تر اررنس هررذه الخرردة ا هررو الررنغو  .غه ررذا ،ررار ونيغني النغلررع ال ر م
على ئوة ع اةروة هذه ثو ع الاا النغو اةاف الذ انس اجا اةونية  40ا ال ن.
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