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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 *ليتوانياالدوري الرابع ل تقريرالاملالحظات اخلتامية بشأن   
 3502 ( ت جنسررري  CCPR/C/LTU/4)جنيرولنيرر  نظرر ا لجنة ررا ت لجر  لرر  لجررابع  لج ل رر   -1
         متررررررررررررررو   11ب 10، لملع ررررررررررررررو  ن ت (3503ب CCPR/C/SR.3502 )لنظرررررررررررررر  لجررررررررررررررو ي رن 3503ب

، لملالحظررر ا 2018 متو  لوجيررر  20ع رررو   ت ، لمل3517، بلعرمررراا ت جنسرررر   2018 لوجيررر 
 لخلر ميا لجر جيا.

 مقدمة -ألف 
رر  لدجررر لا لملبس رر  جر رررا  لجر رر عل  ب  -2    ر رررامج عرر ا لجنة ررا عرررهن لمر  لرر  جنابجرررا لجإلرر ء ج بّو

    ل هررر  لجرررابع  لج ل ررر  ع لم عنرررئ   لمرررا لملسررر ل  لجرررد ه عورررنذ  جي ررر   بررر    امررر   وجررر  هررر ل لدجررر لا
(CCPR/C/LTU/QPR/4 .) ب عررر ا عررررهن   رررال ه  جح اررررا بالررررا حولعهررر  لجب رررر ا مررر  ب ررررا لجابجررررا

لجنة را ب شرك   .لجإل ء  شأن لجرال ري لملرخ   خالل لجحرت  لملشموجا ابجر  ل  جر حي  هحك م لجع ا
لجابجرراا لجإلرر ء عنررئ لجرر  ب  لجشررحولا لجررد  ررام   لجو ررا بعنررئ لملعنومرر ا لجركمينيررا لمل امررا  جي رر   

 .كر  ام 

 اجلوانب اإلجيابية -ابء 
 :لجد لخت هت  لجابجا لجإل ء ر جيا  ح  لجنة ا ابجرال ري لجرش لعيا بلملؤوسيا لج -3

، 1996ج رررر نون هو ورررري ا ق لررررا ح ررررو  لجإلحرررر  جعرررر م  2017 عررررال  عرررر م  )ه( 
 لج   حيظ  لجع  ا لجباين ت مجي  لألم كهن،    ت ذجك لمل زل؛

لجررررر   لن ررررر  ، 2017ت عررررر م حيرررررز لج حررررر ذ لم لد لعلرررررا  ررررر نون ل ررررر ل  خرررررول )ا( 
لن رررر  ب  ،حرررررتلا ةولنررررا جذيررررخ ب لجرررر لهن لع كبررررول  عرررر  ل رررر للم لد لعلرررراجالحرةرررر   لد لع  ل
 العر  ل لد لع ؛ل

__________ 

 (.2018متو  لوجي   27-2) 123لعرماهت  لجنة ا ت  بعهت   *

 CCPR/C/LTU/CO/4 لألمم لملرحا  
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 رر نون لمل كرز لج رر نوين جذج نر ، لجررد  عرز  لج ررم  ا ج 2015عر م   عرالالا )ج( 
 لجنةوا؛ضا لالحرة   لجرعسح  بحتسهن ق لا منرمس  

 لجررد  عررن، جرراا لجاملرر ن رر نون لملرعنررني امررن لملظرر   جن 2013 عررالالا عرر م  ) ( 
آجيررررا بة يررررا مل ررررر  لجرعرررر ل  بلملع منررررا هب لجع و ررررا لج  وررررريا ك  جررررراا لجاملرررر نمكررررر  همررررن لملظرررر   

 لجال نس نيا هب لمل ي ا؛ هب
مكرررر  همرررن  لعرمررر   لجرحررر جمل لجعررر مل  جنمؤوسررر ا لجوة يرررا   رررو  لدنسررر ن )ه( 

 ؛2017ع م ، ت مل""هج ضمهن لجحئامؤوسا بة يا   و  لدنس ن كلملظ   جاا لجامل ن  
لعرمرررررر   لجررررررا ما لجرررررروةو مل رررررر  لجع ررررررمل لمل ررررررز  ب ررررررو ري لملسرررررر عا  جن ررررررح    )ب( 

، ب  خررر ل  عرررالالا عنرررئ لج ررر نون ل  ررر ل  ب ررر نون ل م لرررا مرررهن لجع رررمل 2020-2017 جنحررررت 
ع رمل لمل رز  ب  را  لملسر عا  ننئ  ر  ما م كرز لملسر عا  لملرخ  را جنر را  جلمل ز ، بلملول  ا ع

 جن ح  ؛
 ؛2021-2015جنحرت    ه لعرم   لجا ما لجوةو جرك  ؤ لجح ب  ن لج ج  بلمل ) ( 
، 2019-2017رعزلرز عرام لجرمييرز جنحررت  لملرعن را  بض  ب  حي  خإلا لجعم   )ح( 

ت   بمرر  مرر ج لجلملرعن ررا إ، بلعرمرر   خإلررا لجعمرر  2015ا ت عرر م ب نشرر ا   لع  لأل نيرر ا لج وميرر
 ؛2020-2015لجملرم  لجنيرولين جنحرت  

 .2017ك  حا لالب ع ابأليخ ب ت ع م بةو معو   عين م  ع  )ط( 
 نلجررررررر جي نلجررررررابجي ن ر ررررررالني لجابجررررررا لجإلرررررر ء عنررررررئ لج ررررررك م هل رررررر   حرررررر  لجنة رررررراب  -4
  :م جي    ن م ماب هب

لجاب وكرررول لالخريررر ع  ال ح  يرررا م  ه رررا لجرعررر ل  بارررري  مرررهن ضررر با لملع منرررا  )ه( 
 ؛2014لجع و ا لج  ويا هب لجال نس نيا هب لمل ي ا، ت ع م  هب

لال ح  يرررررررا لجابجيرررررررا  م لرررررررا مجيررررررر  لأليرررررررخ ب مرررررررهن لالخرحررررررر ا لج سررررررر  ، ت  )ا( 
 .2013 ع م

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 
 روتوكوله االختياريتنفيذ العهد وب  

  ر   لنيرا. كمر   لج ظ  تلحمل كم احك م لجع ا ه   ا  ورش   ر ال  ل  الحظ لجنة ا  -5
مالحظ هتر   يم  خيص لجنة ا لجد بضعر   ر  عا لمل الحظ لجنة ا  ع بن لجابجا لجإل ء م  عمنيا 

 ر ررر لل لجابجرررا ا . ب  حررر  لجنة ررر لخلر ميرررا لجسررر   ا، جك  ررر  تورررمل جعرررام   حيررر   عررر   واررري هت
، جر حير  رعلل ر لملرخر   جر لالا لد  نرا شرع  ابج نرني   لا  جك  ر لجر حير  ج علرا، لجإل ء هن ج و  

، (جيرولنيررر  ضرررا ابكسررر  ) 2012 2155جررربالق ع رررم لملرعن رررا اب ررر ا ب رررري    حيررر  رعلل ررر   ب  لا
ههنيررررا لملشرررر عكا ت ل يرررر   مررررهن  لجسرررر  ني  شررررأن ب لررررا لجرررر لي  ،2014 مرررر ع رذلع  ت بلملعرمررررا 
هن لحملكمرا لجاورروعلا ار  ع عرحكرم شرري     شركيك عل  لجرد  لجر ر    لا ابج نرني  شع  كم .  لجسي ويا
 (.2مسؤبجن حكومين ت لج يما لج  نونيا آلعلا لجنة ا )لمل       حي ا ب  2016ت ع م 
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يعية الالزمرة لمرنان سسرية والتشرر ينبغي للدولة الطرر  أن تتذرذ عيرع التردابؤ امل   -6
يف النظرراا القررانول اولرري ولمررنان التنفيررذ اا اتمرر إعنرراالا  حلقرروق الرري انيهررا العهرردا إعنررا 

حرق المرايايف يف  علر  ورو يكفرل الكامل للنالحظات اخلتامية واآلراء الي اعتندهتا اللجنرة
( مررر  3)و (2)2وفقررراا للنررراد  وذلررر  ، يكرررون كنررراا انتهررراا للعهررردفعرررا  عنررردما انتصرررا  

العهررردي وينبغررري أن تكدرررف جهودكرررا إلعرررالا وتدقيرررف اجلنهرررور واورررام  واملررردع  العرررام  
 والقما  بشأن العهد وبروتوكوله االختياريي

 روماالتنييز ضد ال  
 الحررظ لجنة ررا  رنررمل لجررالما لج لميررا    حتسررن ح جررا ة لحررا لج بمرر  بلجر ررام لحملرر   ت  -7

     شع  ابج نرني   لا لجر ر عل  لجرد  حيرا ان ة لحرا جكعنيم بلجعم جا،  ع  لجمل الا، بال ويم  لجر
لجسركهن بلج ع لرا لج رحيا  ت جمر الا، ال وريم  عنئ نإل   بلور لج بم  ال  زلل  ع ين مهن لجرمييز 

جرررزا مرررهن عرررام مترررر  )ه(  عنرررئ بجررر  لخل ررروب  سرررب  ابج نرررنيلجنة رررا  شرررع  ب بلجرعنررريم.  عم جرررابلج
لوررم لع لفحر م معراالا لدملر م ابج ر لا  بلجكر  را ب    جزلمر ؛ )ا( سرك ن لج بمر   ررأمن ارحلج

عنررئ  ل  اررنن  بمرر لجسررك ن، بلفحرر م نسرربا لج مررا لج بمرر  م  عنررا مرر  ع ه رر ل  ة لحررا ت اررحوء
لجرعنرريم لجنررر نو  بلجعرر  ؛ )ج( بلفحرر م معرررال  ل  ارررنن عنررئ  بمرر عررا  لج  لجررر   عنرريم عرر م، ب 

، بال ورريم  لج سرر ا. بتوررمل لجنة ررا جعررام بجررو   ح رر الا عررهن عررا  ت اررحوء لج بمرر لجعم جررا 
ت هرر   لج بمرر ، ب شررع  ابج نررني   لا  نررا عررا  لجرح ي رر ا  ة لحررالجشررك با لملرعن ررا ابجرمييررز ضررا 

 (.27ب 26ب 24ب 2)لملول     بعام لملس اجا ع لأل ع ل 
يررررة لقوالررررب الننطل مرررر  أجررررل التصرررردي ينبغرررري للدولررررة الطررررر  تكديررررف جهودكررررا -8

وضرنان التايقيرق يف الشركاو   ،ومرار والتايامل والتعصب والتنييز املنهجي ضرد السركان ال
  وصررو  الرومررا إا نظرراا اجلررا الكامررل للمررايايفي وينبغرري أن تمررن ترروفؤو وحماسرربة اجلنررا  

ي كنررا ة وإمترراا تعلررينهمسررر ملداب أطفررا  الرومررا التايرراقزيفد  معرردالت  ، بطرررق منهرراالتعلرريم
 املسراوا  يف حصرو و للدولة الطر  أن تنفذ تدابؤ لمرنان التغطيرة الصرايية الشراملة  ينبغي
العنررلي وينبغرري أن تمررن  التنفيررذ رص فررو  سررك لخرردمات الرعايررة الصررايية وا علرر  الرومررا

سرربل ب، (2015-2020يف اجملتنررع الليترروال ) ومررار دمرراا الملتعلقررة إاالفعررا  خلطررة العنررل 
، وضررررنان التنسرررريق الفعررررا  برررر  السررررلطات اوليررررة ذل لرررر ختصرررريت التنويررررل الكررررايف منهررررا

 ومساءلتهاي

 يةانواهلوية اجلنس ل اجلنسيالتنييز عل  أساس املي  
بلجعررررالا بلجرمييررررز ضررررا   مرررر لورررررم لع لملول ررررمل لج مإليررررا بلجرح  شررررع  لجنة ررررا ابج نررررني   لا -9

بلملننين بمز بج  لملي  ل  س  بم  ل   لّولا ل  س نيا بح من  ارح ا ل  سرن. ب ذ  لملنني ا
،  إلر  ال  رزلل  شرع  ابج نرني (8، لجح ر   CCPR/C/LTU/CO/3 شري     وارير   لجسر   ا )لنظر  

هن ، مكررهن   ارر لهن مررهن لجرررأ ري لج رر ع ج عررالم، منرر   رر نون ق لررا لج عرر  لج رركوق لج  نونيرراألن 
 م  يرو  عنرئ لرروا مهن هج   حرش لجع م ألخال ي ا لج ح  ا مكر  لملج  ا م         إلب

ح لررا لجرعبررري  يمررر  لرعنررني    ررر    بن مررراع  إل ل رررا   يررا  اريهررر  مررهن لجوورر ل ب لدعررالم   بورر ل
لملننيررر ا بلملننيرررن بمز بجررر  لمليررر  ل  سررر  بم ررر ل   لّولرررا ل  سررر نيا بحررر من  ارررح ا ل  سرررن 

  رر  جكعنومرر ا لمل امررا مررهن لجابجررا لجإلرر ء، حترري  لجنة ررا عنمرر م ابمل. ب ضرراهم رمييررزهم ت لج ب سرر
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عنررئ  رر نون    خ ّر  لجرعرالالا لمل رررتحم  رر  ،  رنحررا شر لعيا  رزلل  شررع  ابج نرني   لا مبرر  علا  ال
بلملننيرن بمز بجر  لملير   مترر  لملننير اا مرهن ، لجرد  را حتربلجاورروع بلج ر نون لملراينل  للم لد لعلا 

لجع ررا. اب  ررو  لمل  رروب عني رر  ت ل  سرر  بم رر ل   لّولررا ل  سرريا بحرر من  اررح ا ل  سررن 
رتء هبرررم  ررر نو م ت لجابجرررا ألن لأل بلج مرررهن نحررر  ل ررر   ارررري معررر م هل ررر شرررع  لجنة رررا ابج نرررني ب 

   شرع  لجنة را ابج نرني . كمربلملعرتء هبم خ عج جيرولنير  وع    نونيا  ،  هن  ي م لملرزبجون لجإل ء
، يا  يم  لرعنني ابّولا ل  س نيابضوح لجرش لع ا بلدج لالا لملرعن ا  ر يري ل  جا لملان  لا عام 

لسمل إج لالا   يري نوع ل    ب  يري ل  جرا لملانيرا  بن لخل روع   نون ال ويم  عام بجو  ب 
 (.26ب 23ب 19ب 17ب 16ب 3ب 2 ملول لجعمنيا ج لحيا جر يري نوع ل    )

لر  التنييرز، يف القرانون واملنارسرة، ينبغي للدولة الطر  تكديف جهودكا للقماء ع -10
، وضرررنان عررردا تفسرررؤ شرررذاص علررر  أسررراس مررريلهم اجلنسررري أو كرررويتهم اجلنسرررانيةاألضرررد 
غرايري مبطريقة متييزية ضد املدليات واملدلير  ومزدوجري امليرل اجلنسري و  اوتطبيقه اتالتشريع

أن  امر  شرأه اتواالمتناع عر  اعتنراد أي تشرريع ،وحاملي صفات اجلنس اهلوية اجلنسانية 
ينبغري أن تراجرع التشرريعات ذات و يف العهدي املنصوص عليها الكامل حبقوقهم  هممتتعق عيت

التشرريعات  ضرو و ن تكفرل أو  ،م  نفر  اجلرن  زوااألللالعرتا  الكامل ابملساوا   الصلة
للايقروق املكفولرة اا فقرو  تطبيقهراو ، يةانفينرا يتعلرق ابهلويرة اجلنسر ةاملدنيرالرة تغيؤ احلاملتعلقة ب

 يتغيؤ نوع اجلن إجراءات  بشأن تشريعاتس   طرق منهاب، مبوجب العهد

 خطاب الكراكية وجرائم الكراكية  
لجابجررا لجإلرر ء لجرررال ري لجررد لخترر هت  اريهرر  مررهن حترري  لجنة ررا عنمرر م ابجرررال ري لجرشرر لعيا ب  -11

 مر    ر  ال  رزلل  شرع  ابج نرني   لا لجرع ر  بلجرحجك ا خإل ا لجك لهيا بجر للم لجك لهيرا،ملك  ح
لجنةروا  نرمسومن ب و ن بلجالجئب بلجي و  بلمل  ج   هن  ي م لج بم  ، ب   لجحئ ا لج عيحا بلأل ني ا

 ،اررح ا ل  سرررن وبحررر منلّولررا ل  سرر نيا  بلمليرر  ل  سرر  بم ررر ل   ون بمز بجرررو لملننيررب  بلملننيرر ا
،  ر  ت ذجرك عنرئ يربكا حئر اهيرا بجر للم لجك لهيرا ضرا هر   لجعهن لنرشر ع خإلر ا لجك ل   الم 

لسرررر بع لجنة ررررا لج نررررني ألن خإلرررر ا لجك لهيررررا بجرررر للم لجك لهيررررا لج  لمررررا عنررررئ لّولررررا ب لدنرتنررررذ. 
، بألن ل  رر ل (مررهن لج رر نون  170ل  سرر نيا اررري لظرروع  ارر لحا ت لجرشرر لع ا لجوة يررا )لملرر    

ل  ر ل   مرهن لج ر نون 12-1-60   عل   حيا ان لجظ ء لملشا  لمل  روب عنير  ت لملر     ه  ق
ل  سررر . كمررر   شرررع  لجنة رررا ابج نرررني   لا  نرررا عرررا  لجشرررك با يررر    لإلبرررني  ررر  عنرررئ هوررر   لمل

لم جررررر للج ررررر  ع   يمررررر  خيرررررص  ل ا لدبلجرح ي ررررر ا بلج  ررررر   لملع بضرررررا عنرررررئ لحملررررر كم لحملنيرررررا ب 
ن ص لملعنوم ا لملرعن ا ابجع وابا لملح بضا. ب ذ حتي  لجنة ا عنم م  بي ن لجابجا   لا ب  ،لجك لهيا
،  إل  تومل جعام بجرو   ير  ا عةيرا   ي را عمنيا مج  لجبي  اج   لشري    حتسهن للجإل ء 

لجك لهيرا  لجرمييرز بخإلر ا لجك لهيرا بجر للملجحئا لالجرم عيا  يم  لرعنني  شك با  م  حا حس 
 (.27ب 26ب 20ب 19ب 18ب 17ب 3ب 2)لملول  
 ينبغي للدولة الطر : -12

ز جتاه والتنيي املتعزيز جهودكا ملكافاية التعصب والقوالب الننطية والتاي )ه( 
مبررر  فررريهم الرومرررا واليهرررود واملهررراجرون والالجئرررون وملتنسرررو  ،الفئرررات المرررعيفة واألقليرررات
ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحراملو صرفات  اللجوء واملدليات واملدليون
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أفررراد اجلهرراز ملرردع  العررام  و إنفرراذ القررانون وامنهررا زيفد  ترردريب مررو في  طرررقاجلنسرر ، ب
 ؛واحرتاا التنوع ب  عامة اجلنهور مراعا ، وتنظيم محالت التوعية الي تعزز القمائي
بسرربل ، الكراكيررة وجرررائم الكراكيررةطرراب خمنررع الراميررة إا زيفد  جهودكررا  )ا( 

ظرر القرانون أي دعرو  اوكفالرة أن ، فعراالا اا اجلنائي تنفيذ م  القانون 170تنفيذ املاد   منها
 ءعلررررر  التنييرررررز أو العررررردااا إا الكراكيرررررة القوميرررررة أو العنصررررررية أو الدينيرررررة تشررررركل  ريمررررر

 مرر  20و 19اا للنررادت  وفقرروذلرر  ، يةانعلرر  أسرراس اهلويررة اجلنسرر يشررنلالعنررف، مبررا  أو
 ؛رية الرأي والتعبؤ( بشأن ح2011)34عهد والتعليق العاا للجنة رقم ال

 وكفالرررة  ديررردتشرررجيع اإلبرررالر عررر  جررررائم الكراكيرررة وخطررراب الكراكيرررة  )ج( 
 ؛املصنفةإنشاء نظاا شامل جلنع البياانت  بطرق منها، وتسجيلها بسرعة اجلرائم

القانون عل  التايقيق يف جرائم الكراكية وخطاب تعزيز قدر  مو في إنفاذ  ) ( 
يف  بصررور  منهجيررة التايقيررق، وكفالررة يررة اإلجرامرري، مبررا يف ذلرر  علرر  شرربكة اإلنرتنرر الكراك

، وإاتحررة املرتكبررة بعقروابت تتناسررب مررع اجلر رةومعرراقبتهم كبيهررا ، وحماسربة مرتعيرع القمررايف
 الكاملي ااجلايصو  عل  الفرصة للمايايف لل

 ذكنيةالأو  االجتناعية نفسيةالعاقات اإل ذووص األشذا  
 ذب أليررررخ ب  لررررالع للدةرررر ع لج رررر نوين لجرررر   لرررر ص عنررررئ   شررررع  لجنة ررررا ابج نررررني   لا -13

،    ت ذجك  خ  ع م جنعالج  بن  عل هتمت لملسرشحي ا ب  هب ذه يا لجرم عيا  ع   ا نحسيا
عنرئ عمنير ا ج لحيرا جر لا لجرد  سرمل إ بن هم  مهن لحملكما. كم   شع  ابج نني   لا لألحك م 

،  ررر  ت ذجرررك عمنيررر ا لدخ ررر ا بلجرع ررريم بلدج ررر م بعمنيررر ا   لجرررا هيرررخ ب  بن مرررول  ر م
عرررام بجرررو  ورررب     لا، ب ههنيرررر م لج  نونيرررا ح مرررول مرررهنجررر لهن هع ررر ا لأليرررخ ب ذب  لدع  رررا ل

. بت   روع  ارري ةوعيرالملسرشحئ بلجعالج ت  جالعرتلم عنئ  ج لالا لدلالعلنر  ء   نونيا 
، لرا لعررزم مع  را  عر  هر   لج  ر  حن  الحظ لجنة ا هن مشر بع  ر نون لج رحا لجع نيرا ل ا

 ررا ال لررو   مرر  لكحرر  مررهن لج ررم  ا لج  نونيررا بلدج لليررا   رر نون إلرر   شررع  ابج نررني ألن هرر ل لج
نة رررا لجرعرررالالا لملسرشرررحئ بلجعرررالج ارررري لجإلررروعين. ب ي مررر   الحرررظ لجخيرررص لدلرررالع ت   يمررر 

، ال  ررزلل  شررع  ا لج  نونيررا جذيررخ ب ذب  لدع  ررالألهنيرر  ر ييررالجرشرر لعيا لمل رتحررا  يمرر  لرعنررني 
مك  م لجإلعهن ت هر ل لج ر لع ال  يا  نونمهن لألهنيا   وع   ل عنهن ح م لمابج نني ألن لأل  ل  لج لهن 

 لجإل ل را لجرد ور رمهن هبرر ن  شرأح م  ر   وضريجعرام  ن يلجنة را ورمل تت لجسر ا، بمر   بلحرا   ال 
، لألهنيررا لج  نونيررا. بهخررريلم  لحملرر بمن مررهنذيررخ ب ج م بجم نيرر  عرر الم  م   نونيرر متنرريالم هرر   لجرعررالالا 

أليرررخ ب ذب  لدع  رررا لحملررر بمن مرررهن و  لح رررلج يرررو  لملح بضرررا عنرررئ   شرررع  لجنة رررا ابج نرررني   لا
 16ب 14ب 10ب 9ب 7ب 2خر ابا )لملرول  ههنير م لج  نونيا ت لجرزبلج بلجر رولذ بلجرتيرل جالنر

 (.26ب 25ب 23ب
 ينبغي للدولة الطر : -14

 يف م سسرررات الطرررب النفسررري غرررؤ الطررروعي يكرررون االحتجرررازضرررنان أن  )ه( 
محايررة الفرررد املعررر مرر  ضرررر جسرريم أو مرر   وأن يهررد  إا، دقيررقبشرركل اا ومتناسررب ضررروريفا 

، وأن أخررؤ وألقصررر فرررت  زمنيررةمررالذ  ايررلال يطبررق إال كأو  ،آخررري أبشررذاص  إحلرراق األذ 
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فعالرة للقررارات الري  مراجعرة قمرائيةتكون لرد  األشرذاص املعنير  إمكانيرة االسرتفاد  مر  
 العهد؛ م  14و 9، مبا يتفق مع املادت  يهمفت ثر 

ألشرذاص ذوي اب املتعلقةاجلراحية العالجية أو ضنان أن  رتا التدخالت  )ا( 
املسرررتنؤ  لألشرررذاص مبررردأ املوافقرررة احلرررر  املسررربقة  أكليرررتهم القانونيرررةاإلعاقرررة اورررروم  مررر  

 سرربل انتصررا  ضررنانو ؛ ناسرربةت القانونيررة واإلجرائيررة املذ وفقرراا للمررناانتنف ررأن و  ،املعنيرر 
ية اجلنائيرة يف احلراالت املسر ولو نرل ، نتهرااالتايقيق الفعا  يف أي ا ؛ وضنانقانونية فعالة

 ؛املناسبة
وأن يطب ررق ، ألكليررة القانونيررة أكررا مرر  الررالزا يكررون أي تقييررد لضررنان أال )ج( 

والفعررا  يف  الالتنديررل القرانول اجملرر كفرليأن للمررناانت القانونيرة واإلجرائيررة املناسرربة و اا وفقر
املراجعرررة  مررر اا االسرررتفاد  فرررور إمكانيرررة  املعنيررر  ألفررررادتكرررون لرررد  ا، وأن عيررع اإلجرررراءات

 ؛القانونية تهمللقرارات املتعلقة أبكليالفعالة القمائية 
تنقررريش تشرررريعاهتا لمرررنان عررردا التنييرررز ضرررد األشرررذاص ذوي اإلعاقرررات  ) ( 

يرررز متينبغررري أال و ؛ اعيرررة حبرمررراهم مررر  احلرررق يف الرررزوااالعقليرررة أو الذكنيرررة أو النفسرررية االجتن
لرر  ضررد كرر الء األشررذاص حبرمرراهم مرر  حررق التصرروي  والرتشررش لالنتذرراابت ع اتالتشررريع

لر  التصروي  أو الرتشررش قردرهتم عه بأسراس غرؤ متناسرب أو ال عالقرة معقولرة وموضرروعية لر
 م  العهدي 25راعا  املاد  وذل  مب، لالنتذاابت

 املساوا  ب  الرجل واملرأ   
 ا   ي ررا عررهن لجشررك با لمل امررا شررع  لجنة ررا ابج نررني   لا عررام بجررو  معنومرر ا  ح رر لي -15

ة را . ب ي مر   الحرظ لجنه   لجشرك با  نا عا  لجرح ي  ا ت   لال  سن، ب لجرمييز  ن   شأن
، حترررا  لألجررر  2017لوجيررر      خررر  حيرررز لج حررر ذ ت متو  مرررهن  ررر نون لجعمررر ، لجررر 26هن لملررر    

،  إل   شع  ابج نني   لا لورم لع لجحةو  ت لألجوع  رن ب  عهن لجعم  ذ  لج يما لملرس بلالملرس 
 (.26ب 3ب 2 ل  سن )لملول 

ينبغررري للدولرررة الطرررر  أن تكفرررل  ديرررد حررراالت التنييرررز بررر  اجلنسررر  علررر  وجررره  -16
حصرو  أن تكفرل السرعة، وتسرجيلها والتايقيرق فيهرا بصرور  منهجيرة، وحماسربة مرتكبيهرا، و 

كاملي كنا ينبغي هلرا أن تعرزز جهودكرا الراميرة إا القمراء علر  فجرو  ال اجلالمايايف عل  ا
نس  م  خال  معاجلة االختالفات يف األجور ب  الرجل واملرأ  مقابل العنل األجور ب  اجل

 املتساوي القينةي

 العنف املنزيله العنف ضد املرأ ، مبا في  
، جرا لجإلر ء جنر را  جنع رمل ضرا لملر ه مهن لجرال ري لدجي  يا لجرد لختر هت  لجاب عنئ لج ام  -17
اررري ، مرر   لل منرر  مشرركنا مسرررم   لجع ررمل لمل ررز   ،  رر   يررشررع  لجنة ررا ابج نررني ألن هرر ل لجع ررمل 

عررهن   رر عل    سررب  مرر  بع  مررهن ،  شررع  لجنة ررا ابج نررني. بت هرر ل لج ررا يرراك    مبنَّررع ع  رر    رروع 
نوورررر ةا لجر رررر  يا ابج سرررربا    ضررررح   جلدنحرررر ذ لحملرررراب  ألبلمرررر  ل م لررررا بلالورررررخالم لملحرررر ط 

 ذب  لدع  ا. ب شرع  لجنة را ابج نرني كر جك ، بعام بجو   عم مرخ ص جن ح  لمل ز  لجع مل
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 الار ر ا لجزبجرر ج عرام لجرةر   لج رر لل، ب ت هر ل لج ررا   لا  نرا عرا  لجرح ي رر ا بلد ل ا 
 (.26ب 24ب 7ب 3ب 2)لملول  
ينبغرري للدولررة الطررر  أن تعررزز جهودكررا ملنررع وقنررع العنررف ضررد املرررأ ، مبررا يف ذلرر   -18

 العنف املنزيل، بوسائل منها:
جترمي االغتصراب  بسبل منها، القانول حلناية املرأ  م  العنفتعزيز اإلطار  )ه( 

 ؛العنف املنزيلالتصاحلية ابلنسبة إا ضايايف  الزوجي صراحة وإلغاء اللجوء إا الوساطة
، صرررور  شررراملةلعنرررف املنرررزيل والتايقيرررق فيهرررا بضرررنان تسرررجيل حررراالت ا )ا( 

لمرايايف إا ا ضرنان وصرو ، و يف حرا  إدانرتهماسربة ومعاقبتهم بعقروابت من ،ومقاضا  اجلنا 
، مبرررا يف ذلررر  عررر  طريرررق اإلنفررراذ الفعرررا  ألوامرررر االنتصرررا  الفعالرررة ووسرررائل احلنايرررةسررربل 

 ؛المايايف ذوي اإلعاقة يشنلمبا ، البلد أواءاحلناية يف عيع 
، العنرررف املنرررزيل ه، مبرررا فيرررمرررة اجلنهرررور بشرررأن العنرررف ضرررد املررررأ عاتوعيرررة  )ج( 
للتعامرل بفعاليرة مرع  الشرطة واملدع  العام  والقما  التدريب املناسبتلقي أفراد وضنان 

 ؛كذه احلاالت
للوقايررة مرر  العنررف ضررد االنتهرراء مرر  التصررديق علرر  اتفاقيررة  لرر  أورواب  ) ( 

 )اتفاقية اسطنبو (يالنساء والعنف املنزيل ومكافايتهنا 

 اللجوء ملتنسون و و املهاجر   
لملشررررتكا عرررهن ق لرررا لجالجئرررن مسرررؤبجير   لجابجرررا لجإلررر ء  مررر ر رررال  حت  الحرررظ لجنة رررا  -19
 ابج نررنيلجنة ررا ،  شررع  كبمرر  ذجررت لآلبنررا لألخررري . دةرر ع ل م لررا  هرر   لجنةرروا، ب عزلز منرمسررب 

 رررالل  بعرررام لورررخالم ؛ يرر  لم  18  لا ةررول  رررت  لحرةررر   لمل رر ج لهن، لجرررد مكررهن هن   ررر     
  نونيرا لملر حرا جنم ر ج لهن ارري لج م  جر ا ت لجر ر عل  عرهن  نرا لملسر عا  ب  لا ؛  علم  حرة    اللال
 ل ماللمرا ت لورر بظر بء . كم   شع  لجنة ا ابج نرني   لا عرام بجرو  ن ه   ا لحرة  هم ظ ميلج

، ا بلج حسرريا بخررام ا  عرر    لجرأهيرر ،  رر  ت ذجررك لخلررام ا لالجرم عيررم كررز  سررةي  لألج نرر 
 سرب  مر  بع  ابج نرني  م هل  شع  لجنة ا ب وا ذب  لالحري ج ا لخل اا. لجنة  نرمسويم  مل بال
 ةنبر ا ب سرةي  بعرام  ن ر  لجابجا لجإل ء   نيممهن  خول هيخ ب مرعن ا     ل ع الا  مهن
بت م ل ررني لالوررر ب ل أليررخ ب لجرر لهن لنرمسررون ل م لررا لجابجيررا عنررئ ل رراب  لخل اررا ابجنةرروا ل

لحرةرر   منرمسرر  لجنةرروا  لجررد  شررري    لجر رر عل  سررب   ج نررنياب كمرر   شررع  لجنة ررابلالحرةرر  .  
ورب  لنر ر ء  هن  كرون جرال ملوم م ت ظ بء اري م  وبا  بن  28عنئ ل اب  ملا         

 (.13ب 10ب 9ب 7ب 6   ليا جالعرتلم عنئ لحرة  هم )لملول  
 ينبغي للدولة الطر : -20

االحتجراز اإلداري وتروفؤ بردائل فعالرة  ركر اللجروء  إيرداع ملتنسريجتنب  )ه( 
وتقلرريت مررد  ، ال كنررالذ أخررؤ وألقصررر فرررت   كنررةلالحتجرراز حرري ال يسررتذدا االحتجرراز إ

علرر  إمكانيررة االسررتعانة ملهرراجري  حصررو  ا ، وضررنانواحلررد مرر   ارسررتهاحتجرراز املهرراجري  
 تزويررردكم وضرررنانمصرررال العدالرررة ذلررر   كلنرررا اقتمررر قانونيرررة  مبايررراا وعلررر  املسررراعد  ال

 ؛علومات ع  حقوقهم، مبا يف ذل  عل  احلدودمب
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مواصررلة  سرر   رررو  االسررتقبا  يف مركررز تسررجيل األجانررب عرر  طريررق  )ا( 
وإعرراد  التأكيررل  إا خرردمات الرعايررة االجتناعيررة والنفسررية لوصررو ل ترروفؤ فرررص كافيررة هلررم

 ؛والرعاية الصايية
  احلرررردود ويف مرافررررق ضررررنان تلقرررري عيررررع طلبررررات احلنايررررة الدوليررررة علرررر )ج( 

، للجرروءاب املعنيررة سررلطةالسررجيلها وإحالتهررا إا االسررتقبا  واالحتجرراز علرر  وجرره السرررعة وت
الرردخو  مرر  أشررذاص يلتنسررون احلنايررة الدوليررة  منررعوالتايقيررق بفعاليررة يف عيررع ادعرراءات 

 ؛إجراءات اللجوء والوصو  إا
غررؤ قررانول اا احتجرراز اللجرروء علرر  احلرردود عرردا احتجرراز ملتنسرري ضررنان  ) ( 

احتجرررراز ملتنسررري اللجررروء علرررر  قرررانون األجانرررب أن سررربل منهرررا أن ي وضررررش باا، تعسرررفي أو
 ؛ بمناانت إجرائية وقمائيةقرتانا احلدود، مبا يف ذل  يف مناطق العبور، يشكل احتجازاا م

جررر  ومررو في احلرردود بشررأن ملررو في م سسررات اهلاملقررد ا تعزيررز الترردريب  )ه( 
 العهد وغؤه م  املعايؤ الدوليةياملنصوص عليها يف اللجوء والالجئ  ي ملتنسحقوق 

 احلرية و رو  االحتجاز مسلوبواألشذاص   
ام لوررخالم نمح كمرا بعرج لجسر  نيشع  لجنة ا ابج نرني   لا  زللرا ةرول  ررت  لالحرةر     -21

،  رر  ت ذجررك لد رر لج  كح جررا. ب عرر ا لجنة ررا عررهن هوررح   جعررام ابج رراع لجكرر ت  ررالل  لالحرةرر  
ت م لكرز أليرخ ب لد لعلرا عنرئ لالحرةر   لملبنَّرع ع ر    ر للمون ل ر ن شأن ه ر   ن ي   معنوم ا 

لومرر م. ب ذ  الحرظ لجنة را ل  رو  لملب بجرا جرحسررن  15نشر ةا ملرا    ر     ج لجر  عرا حرةر  الل
كرظرر   لال  لجررد  شررري   لجر رر عل  لملرعررا    سررب  زلل  شررع  ابج نررني ،  إلرر  ال  ررةونلجسرر هحررولل

 ،مسرررروا لج ظ  رررا لج رررحيا ررراين   ررر  ت ذجرررك، ل  لرررا ورررن بوررروا لألحرررولل لملعيشررريا ت همررر كهن 
 لجزنرزل ا،خر عج  لجر   ل  ري  لجسرة  ا لجو رذضيني لخلام ا لج حيا، ب ع لا  بووا لجر  لا، ب 

الم كمر   شرع  لجنة را ابج نرني   لا ل عر الا وروا لملع منرا بلالوررخ.  لملسرروا  بنلرولا بهم كهن لد
بلجسررةون بمؤوسرر ا  ،م لكررز لالحرةرر   لجر  عررا جنشرر ةا رر  لملحرر ط جن ررو  ت  عرر  لمل ل ررني،  رر   ي

بلد ل ا  يمررر  خيرررص عرررا  لجرح ي ررر ا لجسررر   ا جنمح كمرررا  ب  لا يرررا   ررراين، لجإلررر  لج حسررر 
ان ابج نررررني   لا لجر رررر عل  لجررررد  حيررررا لجنة ررررا . ب شررررع  وظح  لجسررررةونملرررر"لجسررررنوق اررررري لجاللررررني" 

،  ررر  ت ذجرررك حرررني لأليرررخ ب ل  لرررا ورررن م ررر   اللرررا ال  رررو َّ   لج رررم  ا لج  نونيرررا لألو وررريا
لررر مع بعنرررئ  مسررر عا  ت ل  رررول عنرررئ  رررمح ، ب هن لح موهررر حب رررو  م ب هن لبنَّ رررول  لحملرةرررزلهن ت

 ،ةبيرر  مسررر    ررم ت هن لحح رر مح  رر ع م، ب لجرسرر يالا لجال مررا دعررال   لجو ررذ لجكرر ت ب 
 (.14ب 10ب 9ب 7)لملول   مهب يخص مهن لخري عه هحا ه  عهبمت  خإل ع  م  حب 

 ينبغي للدولة الطر : -22
، اإلفرررراا بكفالرررةيف بررردائل االحتجررراز، مبرررا يف ذلررر   ضرررنان النظرررر دائنررراا  )ه( 

 وضرررروريفا  ومعقررروالا اا اسرررتدنائياا تررردبؤ اا دائنررر لناياكنرررةل السرررابقاالحتجررراز ضرررنان أن يكرررون و 
 ؛مد   كنةأقصر  دوايستند إا  رو  فردية وي

واحلرد مر  أمراك  سرلب احلريرة  ررو  جيل جبهودكا الرامية إا  سر  التع )ا( 
وتوصيات جلنة  لد  الاملانمراعا  توصيات مكتب أم  املظامل  بطرق منها، هااالكتظاظ في
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الالإنسررررانية أو العقوبررررة  وغررررؤه مرررر  ضررررروب املعاملررررة لرررر  أورواب املعنيررررة مبنررررع التعررررذيب 
 رررو  أمرراك  االحتجرراز مررع قواعررد األمررم املتايررد  الننوذجيررة وضررنان توافررق  ،املهينررة أو

 ؛السجناء )قواعد نيلسون مانديال( الدنيا ملعاملة
الررري يرتكبهرررا  ضرررنان التايقيرررق السرررريع يف عيرررع ادعررراءات سررروء املعاملرررة )ج( 

يف حالرررة  بعقررروابت مناسررربة   اجلنرررا ، ومعررراقبتهم، ومقاضرررااحلريرررة سرررلباملو فرررون يف أمررراك  
 ؛عل  سبل انتصا  فعالةالمايايف وضنان حصو  ، إدانتهم

يف احلريررة  مسررلوياألشررذاص  إاعيررع المررناانت القانونيررة تقرردمي ضررنان  ) ( 
 احلريةي سلبمنذ بداية املنارسة 

 مكافاية اإلركاب واالحتجاز السريتدابؤ   
لجابجرا  ليررتلقت  بير مالم  كر مالم  م  حت رني حت ي رلجنة ا ابج نني ألن لجابجا لجإل ء     شع  -23

، عمني ا مك  حرا لدعهر ا وي   ت لنر  ك ا ح و  لدنس ن تحكومين  لجإل ء بموظحن
عرررهن لم لج ررر  ع مرررؤخ  كرررم ل  لجو رررا ان ر ررر لل  لجنة رررا   حررر لجسررر  . ب  ررر  ت ذجرررك لالحرةررر   

ورروء ل حَّرر   ةرر   هن ل رربل  ه ررو   يررا  ضررا جيرولنيرر  ت   ررياحملكمررا لألبعب يررا   ررو  لدنسرر ن ل
لجإلبيعا نحول  ا عمومين ت جيرولني  ني   لا لجر  عل  لجد  حيا ان موظحن  شع  ابج نجك    ، ل لي م 

نمح كمرررا ج لجسررر  نيلجرح يرررني  عرررام  متررر م سرررب  لملنزمرررا جررر جك ل كرررم. ب شرررع  لجنة رررا ابج نرررني كررر جك 
مجيرررر  لملعنومرررر ا     رررر امشرررررب   رررري م، ب  هيررررخ ب الررررا ه عررررام حت، ب 14-00015-2-01 ع ررررم

 (.16ب 10ب 9ب 7ب 2 ول )لمل   ة  لجكرم نبنر لةت لجرح يني لملرعن ا ابجر ام لحمل   
واشررررتاا اشررررتاكها ينبغررري للدولرررة الطرررر  أن تتذرررذ التررردابؤ املناسررربة للتايقيرررق يف  -24

عنليات مكافايرة اإلركراب، مبرا يف ذلر  يف  سياق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف مو فيها
، وضرررنان حماكنرررة اجلنرررا  ومعررراقبتهم  خرررر أ ةاحتجررراز سرررريعنليرررات ة أبرررو زبيرررد  وأي قمررري

المايايف عل  سبل انتصا  فعالةي كنا  يف حا  إدانتهم وضنان حصو ابلعقوابت املناسبة 
يف غمررون  14-00015-2-01لناياكنررة رقررم ل السررابقلتايقيررق كنل اتسررتينبغرري أن 

 من  الشفافية الفعالة والتدقيق العاا يف نتائجهيتفرت  زمنية معقولة وأن 

 حرية الفكر واملعتقد  
هن لخلامررا لجعسررك لا لجررد مح  هرر  عنومرر ا لمل امررا مررهن لجابجررا لجإلرر ء حررظ لجنة ررا لمل ال -25

 ل  رررص يذو ، حيرررس لورررر  2015ت عررر م   ضررر   م ررر   عررر     إلبَّرررنيلج  لمرررا عنرررئ لجرة يرررا    
،  شررررررع  لجنة ررررررا ابج نررررررني ألن خامررررررا لجررررررا  ع لجرررررروةو . بمرررررر  ذجرررررركلجال مررررررا  ح رررررر  مرإلرررررروعن

مؤوسرر ا عررهن خامررا مانيررا  النررا مسررر نا عرهن لج    ررا بلديرر لء لجعسررك لن ب   شررم  ال لجبالنرا
امررررررا لجعسررررررك لا لخل  برررررر ا ال   رررررر ه  م هرررررر   لخلامررررررا م  برررررر ان أل، ب لجررررررا  ع لجرررررروةو نظرررررر م

 .(26ب 18 )لمل  اتن
الررروطر علررر  االسرررتنكا   جنيررردأن يرررنت قرررانون الت ضرررنانينبغررري للدولرررة الطرررر   -26

، مرع ضرنان أن يرنت علر  برديل العهرد مر  26و 18المنؤي عل  وو يتفق مع املرادت  
،  اثلرة رتبراتمبلقيراد  العسركرية و غرؤ خاضرع لة خارا اجملرا  العسركري و للذدمة العسكري

  ني حرية المنؤ عل  أساس املعتقدات الدينية وغؤ الدينيةي 18أن املاد   مراعا مع 
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 حرية التعبؤ وتكوي  اجلنعيات  
 ر  ،  ر   يح لرا لجرعبرري نرب  يرا ب   هن  شع  لجنة ا ابج نني   لا لملب  علا لجد مرهن يرأل   -27

 للم لج   لرا ضرا لجي رو  بارريهم. بعنرئ بجر  ل رت لجنيررولنين  لنريبن مسرأجا ليررتلقه  ل   مب  علا
هةرر ا مجعيرر ا ببكرر الا هنبرر ا   شررري    نشرر ابج نررني   لا لجر رر عل  لجررد  لجنة ررا لخل رروب،  شررع 

 ر الرررالا لألمرررهنت لجر يررريم لجسررر و  جبه ررر ل  رخررر لهن مرررال عن عرررهن ح رررو  لدنسررر ن  ب ارررححينب 
معرر لري ب جرر لالا  عررام بجررو  ه  معنومرر ا  شررأن   لا  لع  همررهن لجابجررا، ب  لجرر     ةررز لج رروم  

مررؤخ لم  هن لجرعررالالا لمل رررتحعرر  رر عل  مرر  بع  مررهن اعل رر . كمرر   شررع  ابج نررني   لا مهرر ل لج شرر  هب 
ألمرا لملرعن را ابظ   ير  لملرول  لجرد " شرو  ل  ر لني لجر عخييرا"  عنئ   نون ق لا لملسر نك   خ ّ  
 (.21ب 19)لمل  اتن 

انت الررذي  علنرراا إا األفررراد والكيررا شررار دولررة الطررر  أن تتوقررف عرر  اإلبغرري للين -28
أن تأكد م  "هتديدات لألم  القومي"ي وينبغي أن ت عل  أهم يشكلون ارسون حرية التعبؤ 

لنرررررر لف  والصررررررايفي  واملرررررردافع  عرررررر  ل تكفررررررل، مبادراهتررررررا، التشررررررريعية أو غؤكرررررراعيررررررع 
، وفقرراا يف حريررة التعبررؤ ارسررة حقهررم حريررة ات نعيررإلنسرران وغررؤكم مرر  األفررراد واجلا حقرروق
 ي34للجنة رقم  التعليق العااو م  العهد  19للناد  

 وحقوق الطفل رمحاية القص    
لجع مل لمل ز . كم   شع    لورم لع لجع مل ضا لألةح ل،     ي  لا  شع  لجنة ا ابج نني  -29

، بتورمل جعررام ملؤوسريالألبورر ط للجنة را ابج نرني   لا لجر ر عل  لملرعن ررا  سروا مع منرا لألةحر ل ت 
لر لا لجع رمل بلد هعمر لهن عر ن ي   معنوم ا عهن حر الا لالبر ع ابألةحر ل بلورر الّم، بكر جك 

. كمرر   شررع  هرر ل لج ررا  ت لجرح ي رر ا بلحمل كمرر ا لجررد هج لررذعررهن ضررا لألةحرر ل، ب لمل  كبررا 
  لا  عررال   م هل رر  شررع  ابج نررنيب .  بمرر  ريرر ا لج  لا لع حرر ع معرراالا ل مرر   ررن  لجنة ررا ابج نررني

لج   لسرمل جنمحر كم  رخحري  لجسرهن لج ر نوين جنمول  را  2010لوني   حزل لنلج  نون لملاين ت 
مر م ب برر  ع  18ورهن     رر ام عنرئ ةنر  يررخص ل رو  لجرزبلج  بر   نوارر م ع مر 16   عنرئ لجرزبلج 
 (.24ب 23ب 8ب 7ح الا ل م  )لملول  ع م م ت  16 نوا  وهن 

ينبغررري للدولرررة الطرررر  أن ترصرررد ابنتظررراا  ررررو  ومعاملرررة األطفرررا  يف األوسرررا   -30
امل سسية وأن  ني األطفا  م  عيع أشكا  العنف واالستغال  واالجتاري وينبغري أن تعرزز 

نسرراء وفتيررات أن تمررن  لو  الرومررا،فتيررات احلنررل برر   تللايررد مرر  ارتفرراع معرردالجهودكررا 
املتعلقرة ابلصراية اجلنسرية واإليابيرة ووسرائل والرتبيرة  اخلردماتاحلصرو  علر  الروما إمكانية 

، ينبغري للدولرة الطرر  أن تتذرذ وابإلضرافة إا ذلر امليسور  التكلفة وتوافركاي نل منع احل
سرررر   بطرررررق منهررررا،  القررررانون واملنارسررررةاألطفررررا  يفاخلطرررروات الالزمررررة للقمرررراء علرررر  زواا 

 يعاماا  18احلد األدىن لس  الزواا  تنت عل  أن يكونتشريعات 

 نشر املعلومات املتعلقة ابلعهد -دا  
العهررد وبروتوكوليرره االختيرراري ،  ينبغرري للدولررة الطررر  أن تنشررر علرر  نطرراق واسررع -31

يف العهد  املكرسة، وكذه املالحظات اخلتامية هبد  التوعية ابحلقوق وتقريركا الدوري الرابع
املنظنات غؤ احلكوميرة عية واإلدارية واجملتنع املدل و السلطات القمائية والتشرييف أوسا  
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ينبغري للدولرة الطرر  و األقليراتي   نوعرات مب  فيره أفرراد، اجلنهورعامة العاملة يف البلد و 
 وكذه املالحظات اخلتامية إا اللغة الرمسية للدولة الطر يأن تمن  ترعة التقرير 

ي طلرررب إا الدولرررة  للجنرررة،مررر  النظررراا الرررداخلي  71مررر  املررراد   5وفقررراا للفقرررر  و  -32
، معلومرررات عررر  تنفيرررذ التوصررريات الررري 2020يوليررره /متوز 27لرررو  ، حبالطرررر  أن تقررردا

 ،ية(انجلنسرررري واهلويررررة اجلنسرررر)التنييررررز علرررر  أسرررراس امليررررل ا 10قرررردمتها اللجنررررة يف الفقررررر  
احلرية و رو   مسلوبو)األشذاص  22 الفقر لجوء( و ال ملتنسوو  ونهاجر امل) 20 والفقر 

 االحتجاز( أعالهي
يف موعرررررد تطلررررب اللجنرررررة إا الدولرررررة الطررررر  أن تقررررردا تقريركرررررا الرررردوري املقبرررررل  -33

اإلجرراء املبسرل لتقردمي ي وملا كان  الدولة الطر  قرد قبلر  2024يوليه /متوز 27 أقصاه
 التقررارير، فررلن اللجنررة سررتاييل إليهررا قائنررة مسررائل قبررل تقرردمي التقريررر يف الوقرر  املناسرربي

لقرررار اا فقرروستشرركل ردود الدولررة الطررر  علرر  تلرر  القائنررة تقريركررا الرردوري اخلررام ي وو 
 .كلنة  21 200جيب أال يتجاوز عدد كلنات التقرير ، 68/268اجلنعية العامة 

    
 

 
 


