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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 *الصادرة بشأن غامبيا يف غياب تقريرها الدوري الثاين املالحظات اخلتامية  
 CCPR/C/SR.3496) 3497و 3496نظررررررررررررررست ها الرررررررررررررر       رررررررررررررر     ها  ل  رررررررررررررر   -1
،   ح ارر  هوقررتد همل ن رر  وها    رر     2018متتز/متا رر   6و 5(، همل قررتني   مررت   SR.3497و

 رر   1هاطررس و وواقرر ف ا  قررس  غ  ب رر  جت ررع ها  رر ، وظاررد   جرر  قرر   و ررتني  قسمررس  رر  ها وارر  
 ر   40   هالظ   ها هخ   ا ال ، اإن ق    ق مي نيوا  طس   قسمسهر  جق ىرا هملر ني   70همل ني  

ها  رر  ز ررج ا الرر  هالظررس      رر  ق ل رر    ها رر هلد هاررل هفررعم  ها وارر  هاطررس   ق رر   هوقررتد 
 هال م رت  هب  ها    وهق   ني  الحظ ت خ     و

، هملالحظر ت 2018متتز/متا    19، همل قتني    3516ها ال            وهق   ت -2
 هخل      ها  ا  و

 مقدمة -ألف 
و وك نت ها وار  1979حجمسهن/متن    22نيخ  ها    ح ج هال  ظ ابال ب  إىل غ  ب      -3

()ر( 1)40جت رع هملر ني   1983هاطس    ج   ل ق مي  قسمسه  ها وري هاث ين حب رت  ن  ر ن/رلسم  
   ها   و و  سب ها ال  ق  ر     ا    وا ء ها وا  هاطس  ابا جه  مر  ل قر مي ها قر رمس جق ىرا 

    ها   ، وا     ق مي    قسمسه  ها وري هاث ين رغم ر  ئ  ها عكد ها  م  و 40همل ني  
 و ررذ ظاررد،   ررسب ها الرر  قرر   قرر مسه   احرر  ها سارر  ارر    ررسهء حررتهر للرر ء  ررذ وارر  -4

ق   رر   رر  رنيوني خط رر   ملرر  ها وارر  هاطررس  لتررين  ل  ررع ها  رر و و  رر  قرر  ه  ل فرر  ا  وارر  هاطررس 
(CCPR/C/GMB/Q/2/Add.1(  ق رررا ق ئ ررر  همل ررر ئ )CCPR/C/GMB/Q/2،)  ه ررر لت  ت لرررسنيوني

 ش تم  ق     هاتا و
هابلرر ء  و  ضررتء هاررسنيوني هخلط رر  همل ىرر   ق ررا ق ئ رر  همل رر ئ  هاررل وضرر     ها الرر  وهوررتهر -5

هارررعي ر س ررر   رررذ واررر  ها واررر  هاطرررس ،  رررسط ها الررر  رن هارررسنيوني هخلط ررر  هررر   قسمرررس ها واررر  هاطرررس  
( HRI/CORE/GMB/2012هملتحر   ) هاث ين، و ط ع إىل ها وا  هاطس  حت مث وث ق    هأل   ر  

    ر      د هملل قت ت هملقب  و
__________ 

 (و2018متتز/متا    27-2) 123نيورم  هق   م  ها ال     *

 CCPR/C/GMB/CO/2 هأل م همل ح   
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 اجلوانب اإلجيابية -ابء 
الن قرررر   ها رررر    ا  رررر ط    ها وارررر  هاطررررس    كرررر نتن  الحررررل ها الرررر   ررررذ ها قرررر مس ه -6

و و سحررررع 1994 ررر  حتررررم ه رررر ب هنيي لررر ر   متتز/متا رررر   ق  رررر ف  22ل رررر   2017هاث ين/ملررر مس 
وه رررر   ني  هملت  ررررر ت  ابا رررر هلد هاررررل هفرررررعم  ها وارررر  هاطرررررس  ا     رررر   رررررذ ها ارررر وزهت همل ضررررر  

ء ها    ررر  إ وإنتررر ء الررر   سه  ررر  ها ميقسهط ررر    هاب ررر و ومتررر   ظارررد إطرررالد  رررسه  ها رررال 
ها   تر، إضر ا  إىل ها قر   هزرسز   إنتر ء الر  هوق قر  وهملىر و  وها  تمىر ت وها الر  هاتطل ر  

ا  رر  قط قرر ت هاقىرر ء  جرر  ،وقررتد ه ن رر نإ و   ررا ق   رر ت إاررال  ها تررسم  ت وهاقط قرر ت
هخ  رر ري ا قتلرر  ه قرر ه ، وها قرر    إبقررالن وقررا وإن رر ظ هاقررتهن  وهأل رر و و سحررع ها الرر  رمىرر ف 

هاعي حتقق   ها ى مق ق ا ها و تكت  هالخ   ري هاث ين همل حق ابا  ر  هار وا هخلر حل ابوقرتد 
همل ن   وها       وها ني  إىل إاغ ء ققتل  ه ق ه ، ولقسهر ق   هالن رح ب  ر  هزت ر  هال ئ ر  

 ها وا  و

 تدواعي القلق الرئيسية والتوصيا -جيم 
 موقع العهد من النظام القانوين احمللي  

 رررر رك ابات  رررر    شررررسق   مل م رررر ور ها الرررر  هاق ررررق  رررر  رن هوقررررتد هملتس رررر    ها  رررر  -7
،  جنيو رر ف  ق نتن رر ف   الحررل رن ارر ط ها وارر  هاطررس  نظ  رر ف  وإظ هوقررتد هاررتهرني    ها  رر تر هورر او

 ر     هز كم هاتطل  و وم  وره  هاق رق رمىر ف ُيل ج قط ابا     مل    رن  اإف   ت س اباق ق رمى ف 
 ك ا ر   ت ر     رد هاقرتهن  ها سا ر  وهاترسم   ه  رال       ردهف    بع    رتنيهف  مل رن ها وا  هاطس 

 (و2م   شا  ذ ها    )همل ني  
ينبغييي للدوليية الأييرت أن تتأأييد ميين أن ايييع احلقييوق املنصييوص عليهييا يف العهييد  -8

اليييواردة يف الدسيييتور اجلدييييد والتشيييريعات احملليييية ا  ييير   ات  مدرجييية يف ةيييرعة احلقيييوق
فيهييا القييوان   مبييا الصييلةو وأن تت ييع ايييع التييداب  الالكميية للتأأييد ميين أن ايييع القييوان و

العرفييية والشييريعة اإلسييالميةو توعييررت وتبسريير وتأبييق علييا تييو  تثيي  معيي. امتثييا    مييا  للعهييد  
لتييدريب ايييع العييامل  يف املهيين الق ييائية والقانونيييةو مبيين  أن تكثييف جهودهييا وينبغييي أي ييا  

عليا احلقيوق  فيهم الق اة واملدعون العامون واحمليامون واملوفبيون العمومييون وعامية النيا و
 املكرسة يف العهد والربوتوأول  ا  تياري  امللحق  ب. وتأبيقها 

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  
، اتل ررر  2017 قررر    نتن ها الررر  هاتطل ررر  وقرررتد ه ن ررر ن   سحرررع ها الررر  ل ررر  قررر -9

 (و2إنت ء ر  ن    )همل ني   و         رقى ئ   أت ا ا  يخس
ينبغييي للدوليية الأييرت أن تعيي ر علييا جنيياا السييرعة أع يياء اللجنيية الوطنييية حلقييوق  -10

عميي  اللجنيية  اإلنسييان وتنشييا أمانتهيياو وأن تت ييع ايييع التييداب  الالكميية ل ييمان اسييتقاللية
للمبادئ املتعلقة مبرأز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايية   ما   ثا   توفعاليت.و ممتثلة  يف  لك ام

يف  لييك عيين طريييق امييدادها ابملييوارد املالييية والبشييرية  مبييا حقييوق اإلنسييان دمبييادئ ابرييي  و
 الكافية لالضأالع بو ايهتا 
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 عدم التمييز  
و ررتني  تررسم  ت شرر      ل هىرر  ا     ررج   ها وارر  هاطررس ،  م رر ور ها الرر  هاق ررق ا رر   -11

وا ارررسمي ها القررر ت هال ررر   هملث  ررر  ابارتهضررر    ها واررر  هاطرررس ، وألن  قررر رمس    ررر   ن هملث  ررر ت 
وهملث  رر  و جنيو رر  همل رر  هال رر  و غرر مسي هاتمرر  هال رر ن   وحرر     ارر  ت هال رر  م  سضررتن 

 (و26و 17و 9و 2 االق ق   ها      وها لا )هملتهني
تييوفر محاييية أامليية  ينبغييي للدوليية الأييرت أن تعتمييد تشييريعات مناه يية للتمييييز دأ  -12

فيهييا ا يياا اخليياصو وتظيير التمييييز املباةيير وغيي   مبييا وفعاليية ميين التمييييز يف ايييع ا ييا تو
 دووتت يمن قائمية ةياملة اسيباب التميييز تتوافيق ميع العهي املباةر واملتعدد ا ةكاا؛ دب 

وتيينع علييا  كيي  ضييحااي التمييييز ميين سييب   فيهييا املييي  اجلنسييي واجلوييية اجلنسييانية؛ د   مبييا
أن تشأب العالقات اجلنسية املثلية ابلرتاضي بي   ا نتصات البعالة واملناسبة  وينبغي أي ا  

 يتصييورا ا تمييع عيين املثليييات واملثلييي  مييا البييالغ  ميين قائميية اجلييرائمو وتت ييع تييداب  لتغييي 
ومزدوجييي املييي  اجلنسييي ومغييايري اجلوييية اجلنسييانية وحيياملي صييبات اجلنسيي و ومحييايتهم ميين 

 ا عتقاا التعسبي والعنف 

 املرأة التمييز ضد  
 ترر س ها الرر  اباق ررق إزهء هملتهقررا هأللتمرر  وهاقتهاررع هال ط رر  ارر ور هال رر  هاسه رر      -13

 م  :    ها وا  هاطس ، وق ا و   هخلىتحل
حتررررر   هاق نتن ررررر  هارررررل  لطرررررتي ق رررررا مت  رررررج ضررررر  هملرررررسر    قررررر نتن هألحرررررته  هأل )ر( 

اباررررجوهك وهاطررررالد وهملرررردها وهمل   ترررر ت هاجو  رررر  وها برررر  وهارررر ا  ورم تارررر   م   ررررق ا  رررر هات ىرررر   
 إ2010 ا    همل   ت ت قل  هاتا  ، وهال نيّون ل ى     ق نتن هملسر 

  زوهك هألط    و ترتم  هألقىر ء ها ل  ر    همل  ر   هاته    هالن ت ر همل  ث    )ب( 
 هألنثتم ، رغم جتسمي  إ

 ر      هملتهقرذ ها ترسم     وال ،   تط متث   هملسر    هو    ها     همل ر ين كثردهف  )ك( 
 و تهقذ الذ هاقسهر   ها  ط  ها ل  عم ، وق   ها  هلد همل  ع  اَ  هرك هعه هاتضذإ

  وهات  ل  غد همل تر ا  لر  هال ر ء وها   ر ت، هأل رس هارعي      ه مل   اباقسهء )ني( 
 (و26و 25و 23و 7و 3و 2  مت     حبقتق   جت ع ها    )هملتهني  متثس   ب ف 

ينبغييييي للدوليييية الأييييرت أن تكثييييف جهودهييييا ملكافحيييية املواقييييف ا بوييييية والقوالييييب  -14
 يلي: ما وج. اخلصوص النمأية املتصلة بدور اجلنس  الراس ة يف الدولة الأرتو وعلا

فيهييا قييانون ا حييواا الش صييية وقييانون املييرأةو قصييد  مبييا مراجعيية قوانينهيياو )ر( 
 الغاء ايع ا حكام اليت تنأوي علا  ييز ضد املرأة؛

 وقييانون املييرأة داملعييدرا  2016 لعييام انبييا  قييانون الأبيي  داملعييدرا  تعزيييز )ب( 
تشيييوي. ا ع ييياء التناسيييلية ا نثوييييةو عليييا الليييعين جيررميييان كوا  ا طبيييااو و  2015 لعيييام

للنتيييائ   سييييما بييي  القييييادات التقليديييية والدينييييةو   التيييوايلو ورفيييع مسيييتو  اليييوعي العيييامو
 السلبية اليت توْدثها مد  احلياة ها ن املمارستان؛
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فيهيا التيداب  اخلاصية املؤقتيةو لتحقييق املسياواة يف  مبيا اختا  اييع التيداب و )ك( 
   ب  املرأة والرج  يف ايع مواقع صنع القرار يف القأاع  العام واخلاص؛التمثي

اختا  تيداب  ديددة ا هيدات ليزايدة معيد ت اإلمليام ابلقيراءة والكتابية بي   )ني( 
 النساء والبتيات 

 العنف ضد املرأة والعنف العائلي  
، 2013 قرر   هال رر     سحررع ها الرر  ابق  رر ني قرر نتن ها لررا ها رر ئ   وقرر نتن هاررسهئم  -15

غررد رفرر   ترر س اباق ررق  رر  قرر   ا  ا رر  إن رر ظ هررعم  هاقرر نتن  وهن ترر ر ها لررا ضرر  هملررسر  وها لررا 
ها  ئ  و و ت س اباق ق خ ا  إزهء ق   و تني آا  ت إلالغ ا  ا إ وقّ   حر الت  الحقر  هالر  إ 

ن رر  وهملرريوط وخرر   ت إقرر ني  ا رر  همل رر ق   هاق نت  جرر  وقرر   ك  مرر  هارر قم هملقرر   اىررح   ها لررا،
 3و 2ها يه  إ وق   و تني ل  انت  ىل   رمس   ظهت ا   ابا لا ض  هال  ء وها    ت )هملتهني 

 (و26و 23و 7و 6و
 يلي: ما ينبغي للدولة الأرت أن تكثف جهودها من أج  -16

 انبا  قانون مكافحة العنف العائلي وقانون اجلرائم اجلنسية بشك  فعلي؛ )ر( 
انشييياء الييييات لتقيييد  الشيييكاو  تراعيييي السيييرية وا عتبيييارات اجلنسيييانيةو  )ب( 

 وكايدة عدد اإلانث ضمن قوات الشرطة والوحدات املت صصة اليت تتناوا هعا الق ااي؛
التحقيييق السييريع والشييام  يف ق ييااي العنييف ضييد املييرأة والعنييف  ضييمان   )ك( 

 العائلي ومالحقة اجلناة؛
والأيب وامليايل والنبسيي لل يحااي و كيينهم مين سيب   تقد  الدعم القانوين )ني( 

 ا نتصات البعالة ووسائ  احلماية؛
تييوف  التييدريب املسييتمر للق يياة واملييدع  العييام  ومييوفبي انبييا  القييانون  )ه( 

ليتمكنييوا ميين التعاميي  مييع ق ييااي العنييف ضييد املييرأة والعنييف العييائلي بباعلييية وبأريقيية تراعييي 
 ا عتبارات اجلنسانية؛

انشيياء نظييام موثييوق جلمييع البييياانت اإلحصييائية املبصييلة عيين العنييف ضييد  )و( 
 املرأة والعنف العائلي 

 اإلجهاض املقصود  
 ترر   مل  رر  م رر ور ها الرر  هاق ررق ألن قرر نتن ها قررتابت م  رر  ه   رر   هملقىررتني  سميرر ، -17

ه   رر   ها ررسي إىل ها  رر    - ا  رر  ق رر  -ح رر   هو  رر    خطررس، هأل ررس هاررعي مرر اذ هال رر ء 
م ررر وره  هاق رررق إزهء   ررر الت هاتا ررر ت  ك ررر   هارررعي مرررلام قلررر  هر  ررر ا مل ررر   هاتا ررر ت هال   ررر  و

ل رر  ه   رر  ، وق رر  هملررتهرني همل ىىرر  اقطرر ا هاىررح    رر  هال   رر   هملس   رر  ل رربع  ىرر ق  ت
ذ، خ ار  لر  إزهء   ر   هو ر  غرد هملسغرتب ا ر  هملس  ر هال    وه جن ل  و وم  وره  هاق ق رمى ف 

 هملسههقررر ت، ل ررربع ها رررسحل هزررر وني  ا حىرررت  ق رررا همل  ت ررر ت وهخلررر   ت هال ررر   وه جن ل ررر ،
 (و26و 24و 17و 7و 6و 3و 2ا    و  ئ   لذ هو   )هملتهني  ج 
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 يلي: مبا ينبغي للدولة الأرت القيام -18
الييية تنقييييش تشيييريعاهتا لتيييوف  امكانيييية اإلجهييياض بأيييرق امنييية وقانونيييية وفع )ر( 

البتيات احلوام  يف  أر وحيثما أمكن أن يسبب ا ام احلم   أو حيثما أانت صحة النساء
 سييما عنيدما يكيون احلمي  نتيجية اغتصياب   معاانة ةديدةو أو البتاة احلام  أملا   أو للمرأة

ميكن أن يبلغ منتهااو وضمان عدم تأبيق عقوابت جنائية علا النساء    أو سباا دارم أو
علييييا مقييييدمي اخلييييدمات الأبييييية الييييعين  أو يييييات اللييييوام جيييييرين عمليييييات اإلجهيييياضوالبت

يساعدوهنن علا  لكو  ن اختا  تداب  من هعا القبي  جييرب النسياء والبتييات عليا اللجيوء 
 اىل اإلجهاض غ  املأمون؛

تيييوف  الرعايييية الصييييحية اجلييييدة قبيييي  اليييو دة وبعييييد اإلجهييياضو يف ايييييع  )ب( 
 السريةو واحلصوا البعلي علا هعا الرعاية؛ اطار ويف الظروت
 ك  النسياء والرجيااو وابخلصيوص البتييات والبتييانو مين احلصيوا عليا  )ك( 

معلومات ثبوتية ومواد تثقيبيية جييدة عين الصيحة اجلنسيية واإل ابيية ومين بموعية أبي ة مين 
 طرق تديد النس  امليسورة؛

   اىل اإلجهاض؛منع وصم النساء والبتيات الالئي يسع )ني( 
 ختصيع قدر أات من املوارد لقأاع الصحة اجلنسية واإل ابية  )ه( 

 عدم التقيد ابحلقوق يف حا ت الأوارئ  
(  ررر  ها  ررر تر، هارررل  رررلب ق رررا  ق  ررر  ل ررر  2)35م ررر ور ها الررر  هاق رررق  ررر  رن هملررر ني   -19

ارر م  وهوررق   هالقرررته  هوقررتد   حرر الت هاطررتهرب،  رر  ل ل رر  هوررق   حسمرر  ها تررس وهاىرر د وه
 (و18و 14و 4)هملتهني  ا  ف  (    ها    ه  ث الف 2)4مت ث  همل ني   ال ق ا ق   همل  وه  ر    هاق نتن،

  مييين الدسيييتور بغيييية مواءمتهيييا ميييع 2د35ينبغيييي للدولييية الأيييرت أن تراجيييع امليييادة  -20
بشييأن عييدم التقيييد   2001د29 رقييم  ميين العهييدو موراعييية  تعليييق اللجنيية العييام 2د4 املييادة

 احكام العهد أثناء حا ت الأوارئ 

 تشريعات مكافحة اإلرهاب  
 تررر س ها الررر  اباق رررق إزهء ها  سمرررا ها ىررر    ااق ررر   ه ره ل ررر  همللىرررتحل ق   ررر     -21

م رسد لر  هارسهئم ه ره ل ر  وهارسهئم  ال ، هارعي2002 ا ر      ق نتن  ت اح  ه رهر ب 2همل ني  
 (و4همل  ت  ت ق   طب ق هعه هاق نتن )همل ني  ها  نيم ، ونقب 

ينبغيييي للدولييية الأيييرت أن تراجيييع قيييانون مكافحييية اإلرهييياب قصيييد مواءمييية تعرييييف  -22
ا عماا اإلرهابية مع املعاي  الدولية وتتأأد من أن القانون يينع عليا ال يماانت القانونيية 

أن جتميع بيياانت  بغيي جليا أي يا  يقوض ممارسية احلقيوق الييت هميهيا العهيد  وين   الكافية وأن.
 عن تأبيق القانون وترصد أتث ا علا التمتع ابحلقوق اليت ينع عليها العهد 
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 العدالة ا نتقالية  
 الحررل ها الرر  لبرر اق هاق ررق هالن   كرر ت ها رر    وقررتد ه ن رر ن هاررل وق ررت   ها رررت   -23

  هالق قررر   وهالح اررر ز ها   ررر   ن ا  ررر جررر  ،2017وكررر نتن هاث ين/ملررر مس  1994لررر  متتز/متا ررر  
وهالخ  رر ء هاق ررسي وه قرر ه  خررر رك نطرر د هاقرر نتن وها  ررعمع وهن   كررر ت هوررق   حسمرر  ها  برررد 
وها ا ذ ها     و تتم  ها    تو و سحرع إبنتر ء الر  هوق قر  وهملىر و  وها  تمىر ت، ل ر  

 مر  قر  هن   كر ت وجتر وزهت  ت ورهت ق ا نط د هاب  ، لتالم     ث    وضذ  را  ارير  ح
ر ر ك  و رتنيهمو ل ر  رفر   رو حقتد ه ن  ن خال  هعه ها رت  وحت م   ىرد هاىرح   همل   ر 

  ظ   ت س اباق ق    هآليت:
 ها يخس        رقى ء ها ال  وإنت ء ر  ن   إ )ر( 
قررررررر   هفررررررر ظ ها واررررررر  هاطرررررررس  هخلطرررررررتهت هاالز ررررررر  ا ررررررري   ح تجررررررر ت وك اررررررر   )ب( 
، هأل رس هارعي قر  ُيرت  نيون كر  الف   ب رهت هاتطل   ها  لق  وغده     هألنيا  هملتق    أت  لر ف هال   

 هضطالا ها ال  لتالم   إ
ها ق رمس هال  ر ت م قر  هوىر ن  هارل م   رذ هبر  ل ر  همل رتوا  ظوي همل ر تط  )ك( 

ها رررر لق ا ررررا  هاسا ررررذ هاررررعم  هم ررررته ابر ترررر ب هن   كرررر ت وقررررتد ه ن رررر ن، جرررر  ارررر  م هملرررر مس 
 (إMile Two Prison ت" ) "  م 

ها قرررررررر رمس هاررررررررل    رررررررر   ن   ررررررررتوا    هارررررررر   وقطرررررررر َق  إن رررررررر ظ هاقررررررررتهن   )ني( 
وهال ررر  ب رهت     رررر  ابقرررررته  هن   كرررر ت وقررررتد ه ن رررر ن إاّبن هوتررررم هال رررر ب هنيي لقررررته   

 (و15و 14و 10و 9و 7و 6و 2 ل اب م ل بع ق   و تني إ سهءهت احب )هملتهني 
 يلي: مبا ينبغي للدولة الأرت القيام -24

التعجي  بتعي  أع اء جلنة احلقيقة واملصاحلة والتعوي ات وانشياء أمانتهيا  )ر( 
 العامةو وضمان أن تعم  اللجنة ببعالية واستقاللية؛

ضييمان التحقيييق السييريع واملسييتق  والشييام  يف ايييع انتهاأييات وجتيياوكات  )ب( 
قييية اجلنييياةو ومعييياقبتهم ان ثبتيييت ادانيييتهم معاقبييية تتناسيييب و أيييورة حقيييوق اإلنسيييانو ومالح

 اجلرائم؛
فيهييا  مبييا الغيياء ايييع ا حكييام اليييت تتيييش اإلفييالت الشييام  ميين العقييابو )ك( 

و وضيمان مسياءلة اييع اجلنياة دون اسيتثناءو مبين فييهم املسيؤوا 2001 لعيام قانون ا مان
 ا علا؛
ا نتهاأييات اخلأيي ة للقييانون الييدويل حلقييوق ضييمان حظيير العبييو العييام عيين  )ني( 

 اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛
فيهيا التعيوي   مبا ضمان حصوا ايع ال حااي علا سب  انتصات فعالةو )ه( 

الكايف واعادة املمتلكات واعادة التأهي و مع مراعاة "املبادئ ا ساسية واملبادئ التوجيهيية 
ل يييحااي ا نتهاأيييات اجلسييييمة للقيييانون اليييدويل حلقيييوق  بشيييأن احليييق يف ا نتصيييات واجليييرب

 اإلنسان وا نتهاأات اخلأ ة للقانون الدويل اإلنساين"؛
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 أتميي  ايييع الووئييق وا دليية  ات الصييلة تميييع اجلياييات احلكومييية املعنيييةو )و( 
 فيها دبوفات وأالة ا ست بارات الوطنية السابقة وغ ها من ا دلة املوقعية؛ مبا

وضع اجيراءات فحيع يف اجلييق وقأياعني انبيا  القيوان  وا سيت باراتو  ز() 
 وعزا أ  من ةارأوا يف انتهاأات  أ ة حلقوق اإلنسان من مناصبهم 

 ا  تباء القسري واإلعدام  ار  نأاق القانون  
وررر الت هالخ  ررر ء هاق رررسي وه قررر ه  خررر رك  هاتبرررد م ررر ور ها الررر  هاق رررق لترررين ها ررر ني -25

ا  رر  وك ارر  هال رر  ب رهت هاتطل رر   جرر  اقرر نتن هاررل ملررّ قا هر ت هبرر  ق ررا مرر  قررتهت هأل رر ،نطرر د ه
وهاتك ارر  هاتطل رر   ن رر ظ قررتهن   سهقبرر  همل رر رهت، وق ررا مرر  ها ررسد شررب  ها  ررتسم  همل سوارر  اب ررم 

"Junglers 44،  رر  ل رررل م ر لب ررر ف  50" إاّبن هوتررم هال ررر ب هنييو وكرر ن  ررر  لرر  هاىرررح    ررت 
 ر  رن ها حق قر ت  و وم ر وره  هاق رق رمىر ف 2009 قر      غ ان، ق  ر  م قرتهت هأل ر    هطل ف  ت 

  هنيقررر ءهت هالخ  ررر ء هاق رررسي وه قررر ه  خررر رك نطررر د هاقررر نتن قلسق رررت أل رررب ب  ل ررر  ضررر ا 
   جه  جم تا و ال ق رهت ها وا  هاطس    جم   هاطع هاتسق  وألن ر  ك  و تني   ظم هاىح  

هاق ق إزهء ها يخس    ل  ع رحت   حت   ها    ها  ل   ا ا  ق  هالق ى نيم  ار و  م  وره   ك  
  ظارد  جر  غسب راسمق   )إمتته (   ح الت هالخ   ء هاق سي وه ق ه  خ رك نط د هاق نتن،

 خر ن ضر  مج ترمر  غ  ب ر  و ت را  ر   إ 2008 ق     إلسمي    ن   ض  مج ترم  غ  ب  قى   
 2014 قررر     وإمس ق ررر  ح ررر ره ضررر  مج ترمررر  غ  ب ررر هاللررر  ونيهمررر ه ح ررر ر  ، 2010 قررر    

 (و16و 14و 9و 7و 6و 2)هملتهني 
 يلي: مبا ينبغي للدولة الأرت القيام -26

ضيييمان التحقييييق السيييريع والنزيييي. والشيييام  يف اييييع ادعييياءات ا  تبييياء  )ر( 
اةو ومعياقبتهم ان ثبتيت ادانيتهم القسري واإلعدام  ار  نأاق القانونو ومالحقية اييع اجلني

 معاقبة تتناسب مع  أورة اجلرائم؛
من غياانو قتليوا  مواطنا   44و من بينهم أجنبيا   مواطنا   50 ةالتحقيق يف وفا )ب( 

 و من  الا التعاون مع سلأات البلدان املعنيةو حسب ا قت اء؛2009 عام يف
ن ابييالض ضييحااي اثبييات حقيقيية مصيي  ال ييحااي وأميياأن وجييودهمو وضييما )ك( 

 ا  تباء القسري و ويهم بنتائ  التحقيقات؛
يف  لييكو حيثمييا أمكيينو عيين  مبييا تعزيييز قييدراهتا يف بيياا الأييب الشييرعيو )ني( 

 طريق التعاون الدويل؛
تنبيع ا حكام الصادرة عن دكمة العدا التابعية إليكيوا  دون مزييد مين  )ه( 
 التأ  ؛
اقييية الدولييية حلماييية ايييع ا ةيي اص ميين ا ييام عملييية التصييديق علييا ا تب )و( 

 ا  تباء القسري 



CCPR/C/GMB/CO/2 

GE.18-14290 8 

 عقوبة اإلعدام  
ورق   ها     1993 ق    الحل ها ال  رن ققتل  ه ق ه  راغ ت   ها وا  هاطس    -27

قرررر  وقررررا هخ  رررر ري ا طب ررررق ققتلرررر  ه قرررر ه     ، و سحررررع اب قررررالن رمس رررر ف 1995 قرررر   هبرررر   
ابخلطرررتهت هارررل    ه قررر ه  ابا رررا  هملتلررر و و سحرررع رمىررر ف ول بررر م  رحتررر  2018شرررب رب/ا همس 

 َخطَ  رر  ها   رر  هاتطل رر    طسمررق ها ىرر مق ق ررا ها و تكررت  هالخ  رر ري هاثرر ين همل حررق ابا  رر   
رغررم ه رر  سهر هو  رر  إىل ه رر ت    ق   رر  ه خطرر ر هاسمسرر و ل رر  رن ها الرر   ترر س  2018 قرر  

 (و6ق ا ققتل  ه ق ه  )همل ني  مجه  ملب  ال اباق ق    رن ها   تر
ينبغييي للدوليية الأييرت أن تلغييي عقوبيية اإلعييدام ميين قوانينهييا وتييعفها ميين الدسييتور   -28

وتث اللجنة الدولة الأرت عليا ا نتهياء مين عمليية التصيديق عليا الربوتوأيوا ا  تيياري 
 الثاين امللحق ابلعهد 

 است دام القوة  
   قر نتن  72و )راا(15   ها   تر وهمل ني    18 ني  م  ور ها ال  هاق ق    رن همل -29

 رر  ها رر ط  ها ق مسمرر    ه رر   ه   ررتج   إن رر ظ هاقرر نتن هاقررت ، ورن  كبرردهف   ها قررتابت متررلر قرر رهف 
(    ررررر  مج رررررذ هملرررررتج   2001 قررررر   )ر( و)ب(  ررررر  قررررر نتن هأل ررررر ن )لىررررر غ   همل  اررررر 2هملررررر ني  

ابا ا  رررر ت غررررد  م   ررررق ا  رررر ئ رررر    ة ر رررر    رررر   م هال  رو ها  ررررت     رررر  همل ررررتوا   همل ن رررر 
إزهء ها ر ني هاتبرد  ح الت هاطتهرب ها    و وم  وره  هاق ق رمى ف  رو ح الت هاتغع رو هملتسوق 

ورر الت هال رر   ه  همل ررسرب ا قررت   رر  قبرر   ررتج   إن رر ظ هاقرر نتن وراررسهني قررتهت هأل رر    ها وارر  
قلررر    رط قرررت قرررتهت  2018حجمسهن/متن ررر   18  ظارررد هوررر نيا هارررعي وقرررذ    جررر  هاطرررس ،

( ور رر س ظاررد قرر   ق رر  Faraba Bantaهأل رر  هاررعخد  هو رر  خررال  هح ارر ك   "ارر رهاب ابن رر " )
 (و21و 19و 9و 7و 6ش ى  وإا ل  مث ن   جبسو  )هملتهني 

 72دأليف  و15مين الدسيتور وامليادت   18ينبغي للدولة الأرت أن تراجع امليادة  -30
  2001 عييام دأ  ودب  ميين قييانون ا مييان دبصيييغت. املعدليية2العقييوابت واملييادة  ميين قييانون

سييييما "املبيييادئ ا ساسيييية بشيييأن اسيييت دام القيييوة  و  حبييييث تتوافيييق ميييع املعييياي  الدولييييةو
وا سييلحة النارييية ميين جانييب املييوفب  املكلبيي  نينبييا  القييوان "  وينبغييي أن تكبيي  اجييراء 

سييما  و  ملة يف اييع ادعياءات اإلفيرا  يف اسيت دام القيوةوتقيقات سريعة ومسيتقلة وةيا
ق ية "فارااب ابنتا"و وتقد  اجلناة اىل العدالة  وينبغي أن تت ع تيداب  فعالية ملنيع واستاصياا 

يف  لييك  مبييا اييع أةييكاا افييرا  مييوفبي انبييا  القييانون وميوفبي ا ميين يف اسييت دام القييوةو
أن است دام القيوة جليؤ ء امليوفب و اضيافة اىل الق ياة بشاملمنه  عن طريق توف  التدريب 

 واملدع  العام  وغ هم من املوفب  املعني  

 ا عتقاا وا حتجاك التعسبيان وا حتجاك السابق للمحاأمة  
 تر س ها الرر  اباق ررق إزهء ها قرر رمس هاررل    ر  ابن ترر ر هالق قرر   وهالح ارر ز ها   رر    ق ررا  -31

 ت هأل ر  رثلر ء اررت  هوترم هال ر ب هنيي، وهالح ار ز   ر ر ك  هح ار ز غرد رمس ر ،م  هاتسط  وقرته
"( ) حرررررررس ها   ررررررر  ( هاتهق ررررررر     قرررررررس وك اررررررر  bambadinkaا  ررررررر  همل ررررررر    "اب ب ني نتررررررر " )" جررررررر 

هال   ب رهت هاتطل  و و ت س اباق ق رمى ف  ر  هاطرت  همل رسرب ا ررتهت هالح ار ز ها ر لق ا  ح ك ر  
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هالظررر   هاقىررر ئ ، وها ررر ني هاتبرررد  ررر  ها رررال ء هارررعم  مل ظرررسون هز ك ررر  وهرررم  ل ررربع قررر   ك ررر ء 
 (و14و 10و 9ح اجون، ورا  ط ب ت ه اسهك لت  ا ، و ب اق هات  ا  هاب هظ  )هملتهني 

 يلي: مبا ينبغي للدولة الأرت القيام -32
ونزاهية التحقيق يف ايع ادعاءات ا عتقاا وا حتجياك التعسيبي  بسيرعة  )ر( 

 ومشوليةو ومالحقة اجلناة ومعاقبتهمو وتوف  سب  انتصات فعالة لل حااي؛
 حظر است دام أماأن ا حتجاك غ  الرمسية وجترميها صراحة ؛ )ب( 
تقليييع مييدة ا حتجيياك السييابق للمحاأميية عيين طريييق التعجييي  ابحملاأمييات  )ك( 

 واستحداث بدائ  لالحتجاك السابق للمحاأمة؛
تكييون عملييية اختييا  قييرارات اإلفييرا  بكباليية عملييية سييريعة وأن  ضييمان أن )ني( 

 تكون متألبات الكبالة معقولة 

 التععيب وسوء املعاملة وأوضاع السجن  
 م  : ة   ت س ها ال  اباق ق -33

ها قرر رمس هاررل    رر  ابن ترر ر   ررعمع هز اررجم  إاّبن هوتررم هال رر ب هنيي وضررسهبم  )ر( 
 هاتسط  وقتهت هأل   و تج   ها اتن، وق    الحق  هال  إوإ  ء         م      نع 

رن ها  عمع غد  لىتحل ق    كاسمي    ق نتن ها قتابت، هأل س هارعي ُيرت   )ب( 
 نيون  الحق   س تيب رق    ها  عمع   إط ر نظ   ها  ها  هالن ق ا  إ

 ررررا  ه رررر  سهر هاظررررسو  هاق  رررر   وهمل رررر ني  ا ح رررر     ها رررراتن،  رررر  ل ل رررر   )ك( 
 رر    هالك ظرر رإ ورنيهء  ها غعمرر  وهاظررسو  همل  ترر   وها ىررح   وهاسق مرر  هاطب رر إ  ال  ررت"، "  مرر 

 (و10و 7و 6وها ق رمس هاتثد  هال   ح ا ق  وا  ت رثل ء هالح ا ز )هملتهني 
 يلي: مبا القيام ينبغي للدولة الأرت -34

عة ونزاهة ومشوليةو التحقيق يف ايع ادعاءات التععيب وسوء املعاملة بسر  )ر( 
 ومالحقة اجلناة ومعاقبتهمو وتوف  سب  انتصات فعالة لل حااي؛

مراجعية قييانون العقييوابت لتييدر  فييي. جرميية التعييعيبو وا نتهيياء ميين عملييية  )ب( 
 العقوبييية القاسيييية أو التصيييديق عليييا اتباقيييية مناه ييية التعيييعيب وغييي ا مييين ضيييروب املعاملييية

 توأوجلا ا  تياري؛املهينة وبرو  أو الالانسانية أو
 منييع التعييعيب واسييياءة املعامليية عييين طريييق تييدعيم هيايييات الرصييد القائمييية )ك( 

انشيياء الييية مسييتقلة لرصييد الظييروت السييائدة دا يي  السييجون وتييوف  التييدريب اإللزامييي  أو
مليييوفبي انبيييا  القيييانونو اضيييافة اىل الق ييياة وامليييدع  العيييام  وغييي هم مييين أصيييحاب املهييين 

 منع التععيب؛ القانونيةو بشأن
مراجعيية قيييانون السيييجون حبييييث ميتثييي  املعييياي  ر الدولييييةو وتسييي  املرافيييق  )ني( 

 يف  لك الغعاء والتصحاا والرعاية الأبية؛ مبا والظروت السائدة يف السجونو
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ضييييمان اجييييراء تقيقييييات سييييريعة ومسييييتقلة وةيييياملة يف الظييييروت احمليأيييية  )ه( 
ول  اىل العداليييةو عنيييد ا قت ييياءو وتيييوف  سيييب  ابلوفييييات أثنييياء ا حتجييياكو وتقيييد  املسيييؤ 

 ا نتصات  سر ال حااي واختا  ايع التداب  الالكمة ملنع تكرار حدوث هعا الوفيات 

 ا جتار ابلبشر والتهريب والعم  اجلربي  
  الحل ها ال  ها ق   هاعي رحسز   ها وا  هاطس     ت اح  هالجتر ر ابابترس، غرد رفر  -35
 ت س اباق ق إزهء ه   سهر وروني  ق رمس قر  ظارد، خ ار  قر  هالجتر ر ابال ر ء وهألط ر  ،  جه   ال

  ظاررد ها رر  ح  هال رر  إ وها رر ني ها ئرر   رر   جرر  ألغررسه  ها  رر  هارر ي وهال رر غال  هال رر ،
م قررر ون   هابحرررس  رو ها   رر ن وهاترررب ب همل ررسأل  إىل رورواب قررر  رقررر ا هابحرر ر وقررر ني  ررر  ميت ررتن

   همل ت طإ وروض ا هألط    هاعم  مس ر تن إىل هملر هر  هاقسآن ر    هاب ر هن هةر ور  وهارعم  هألل
 (و26و 24و 8و 3( ق ا ها  ت  )هملتهني maraboutsق  ملسغ  م حّ ظت هاقسآن )

 ينبغيييي للدولييية الأيييرت أن تكثيييف جهودهيييا ملكافحييية ا جتيييار والتهرييييب عييين طرييييق -36
 يلي علا وج. اخلصوص: ما

فيهيييا قيييانون مكافحييية ا جتيييار  مبيييا تيييدعيم انبيييا  التشيييريعات  ات الصيييلةو ()ر 
  و وقانون الأب و وقانون اجلرائم السياحية؛2010 عام ابلبشر دبصيغت. املعدلة يف

تكثيف اجلهود الرامية اىل تيدريب الق ياة وامليدع  العيام  وميوفبي انبيا   )ب( 
لتوعيييية عامييية النيييا  ابيور السيييلبية لالجتيييار القيييانونو اضيييافة اىل محيييالت الوقايييية والتوعيييية 

 ابلبشر وهتريبهم؛
سييما ا طبياا اليعين يورسيلون اىل  و  تس  عملية تدييد هويية ال يحاايو )ك( 

 املدار  القرانيةو وانشاء نظام احالة ل حااي ا جتار؛
فيهيييا اعيييادة  مبيييا  كييي  ال يييحااي مييين الوصيييوا اىل سيييب  انتصيييات فعاليييةو )ني( 
  التأهي 

 احلق يف داأمة عادلة  
، ل ر  رفرر   سحررع إبقر ني  إنترر ء هة رر    ررت  ها الرر   ن ه رر قال  هاقىر ء ريكرر  كثرردهف  -37

ا قىرر ء وإاغرر ء نظرر    تج ررا هاقىرر   ل قررتنيو و ترر س اباق ررق إزهء  ررسهكم هاقىرر   هال ئ رر   هألق ررا،
اق نتن   هة ن   هزر وني  ل ربع ق ر  رغم ها  هلد هال هفعم  ها وا  هاطس  ا ح   ل ، وهمل  ق   ه

وح ونيمررر  ارررسحل هاتارررت  إىل ها  هاررر     هملرررتهرني همل ىىررر  ا تك اررر  هاتطل ررر  ا   ررر ق   هاق نتن ررر ،
 (و16و 15و 14هملل طق هاسم    )هملتهني 

يف  مبيا ينبغي للدولة الأيرت أن تكثيف جهودهيا لتعزييز اسيتقالا السيلأة الق يائيةو -38
لق يياة واسييتحقاقاهتم ا  يير و و نييع تييد   السييلأت  التنبيعييية  لييك سيين قييانون أجييور ا

والتشريعية يف الق اء؛ وتقليع عيدد الق يااي املتيأ رة يف احملياأمو وت يمن اجيراء احملاأميات 
يف غ ييون فييرتة كمنييية معقوليية؛ وتوسييع نأيياق تقييد  املسيياعدة القانونييية ا انييية يف الق يييااي 

اليييية والبشيييرية للوأالييية الوطنيييية للمسييياعدة القانونيييية؛ اجلنائيييية مييين  يييالا تعزييييز القيييدرات امل
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يف  لييكو عنييد ا قت يياءو ميين  ييالا احمليياأم املتنقليية ومراأييز  مبييا يلييزم ميين تييداب و مييا وتت ييع
 املشورة القانونيةو لتيس  وصوا سكان املناطق الريبية اىل العدالة 

 حرية الرأي والتعب   
  هاررررل ك نررررت حظررررتر  رثلرررر ء هوتررررم ها رررر لق إىل  سحررررع ها الرررر  إبقرررر ني  و رررر ئ  ه قررررال -39

 م  :    هات تني، وإنت ء ها ال  هاتطل   اق نتن و  ئ  ه قال ، اتل    ت س اباق ق إزهء
 رر    هاقرتهن  هاررل  ال  ترسم  ت ها وار  هاطررس  همل سطر     ق  رر  حسمر  ها  برد، )ر( 

ق ررررا رحترررر   ها ررررا ، هاررررل جتررررس  هاقررررع  وها حررررسم  ق ررررا ها ررررن وهألخبرررر ر هات ظلرررر  و ررررلب 
 ه     ت ارته ع هاىح    و ق    حسم  ها  بدإ

ها يخس    ل  ع هوتم هاى نير ق  حت   ها ر   ها  ل ر  ا ا  قر  هالق ىر نيم   ()ب 
 هحترررررر ني هاىررررررح    هألا رقرررررر  وآخررررررسون ضرررررر  مج ترمرررررر  غ  ب رررررر ارررررر و  غررررررسب راسمق رررررر    قىرررررر   

(ECW/CCJ/JUD/04/18   هاعي ر ست ا )هزت   اب اال  ها تسم   و  تم  هاىح  إ 
ها قرر رمس هاررل   حرر ا قرر   سه ررع هاىررح    وهملرر ها   قرر  حقررتد ه ن رر ن  )ك( 

هاعم  مي ر تن حق م   حسم  ها  برد و ىر مق  م و  رعمب م ق را  ر ط  رلتهت، وقر   ها حق رق 
   ظاد و الحق  هال  إ

 (و22و 19)همل نيان ها يخس       تسوا ق نتن ه قال   )ني( 
 يلي: مبا القيام ينبغي للدولة الأرت -40

فيهييا أحكييام قييانون العقييوابت وقييانون  مبييا الغيياء ايييع القييوان و أو تعييدي  )ر( 
  اليييت تقيييد بغيي  حييق حرييية التعبيي و 2013 عييام اإلعييالم وا تصييا ت دبصيييغت. املعدليية يف

 لجنة الوطنية لقانون وسائ  اإلعالم؛واستكماا عملية اإلصالا التشريعي اليت تقودها ال
التعجييييي  بتنبيييييع احلكييييم الصييييادر عيييين دكميييية العييييدا التابعيييية للجماعيييية  )ب( 

اتيياد الصييحبي  ا فارقيية وا ييرون ضييد اهورييية ا قتصييادية لييدوا غييرب أفريقيييا يف ق ييية 
  ؛ECW/CCJ/JUD/04/18د غامبيا

ييييع حيييا ت ترهييييب التأأيييد مييين التحقييييق السيييريع والنزيييي. والشيييام  يف ا )ك( 
الصحبي  واملدافع  عن حقوق اإلنسانو ومالحقة اجلناة ومعاقبتهمو وتوف  سب  انتصيات 

 فعالة لل حااي؛
 التعجي  بسن مشروع قانون احلصوا علا املعلومات  )ني( 

 احلق يف التجمع السلمي  
هوىرت  ق را   ر  قر نتن هالظر   ها ر  ، هارل  تررترب 5 ت س ها ال  اباق رق لترين هملر ني   -41

 ررسخ ب  رر  هاتررسط  ا لظرر م جت ررذ  رر   ، وقررسهر هزت رر  ها   رر  هألخررد هاررعي متمرر  ني رر ترم  هررعه 
 (و21و 19هوتم )همل نيان 
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ينبغييي للدوليية الأييرت أن تراجييع قييانون النظييام العييام ل ييمان  تييع ايييع ا ةيي اص  -42
 21للمادة  صارما   امتثا   ابحلق يف التجمع السلمي وامتثاا القيود املبروضة علا هعا احلق 

 من العهد 

 احلق يف حرية تكوين اجلمعيات  
هارررعي مرررلب ق رررا إ رررسهءهت  1996 ا ررر   81 رقرررم تررر س ها الررر  اباق رررق إزهء هملس رررت   -43

  ا    سهق  ا  لظ  ت غد هوتت    وإزهء ها يخس       تسوا ق نتن لتين همللظ  ت غرد 
 (و22هوتت    )همل ني  

وتسارع اىل سن مشروع قيانون عين  81 رقمينبغي للدولة الأرت أن تلغي املرسوم  -44
 املنظمات غ  احلكومية يتماةا ابلكام  مع أحكام العهد 

 الالجاون وملتمسو اللجوء واملهاجرون  
 ترررر س ها الرررر  اباق ررررق إزهء ق رررر  هملررررتهرني همل ىىرررر  ا لظرررر م شررررتون هاال   /هاال  رررر ت  -45

م  رر  ن ابا   ا رر إ وها قرر رمس هاررل  تررد إىل  و رر لدهف  ا اررتء و رر لده   لظ  رر ف و      /     رر ت ه
هارعم  وار ته إا  ر  وهرم  رو ق    تاد واثئق هاتم  ااط    هاال    هملتارتنيم    ها وار  هاطرس 

ق اسون، هأل س هاعي م سض م لت   خر حل خلطرس هن ر ه  هال ر  إ وهالا قر ر إىل  سهكرج ها برتر   
طق هاسم  رر  وهوىررسم  ق ررا ها ررتهءإ وهالا قرر ر إىل هاب رر انت قرر  روضرر ق م ل رربع قرر   ك  مرر  همللرر 

 (و26و 24و 23و 2ق     حت م  ا   هاال   )هملتهني 
يكبي من املوارد للجنة الغامبيية لالجاي  حبييث  ما ينبغي للدولة الأرت أن ختصع -46

ها؛ وتزيد عدد مراأز العبور ا هرزة يتسىن جلا تنظيم ةؤون الالجا  وملتمسي اللجوء وتدب  
 ابملرافق واخلدمات املناسبة؛ وضمان حصوا ا طبياا الالجاي  املوليودين يف الدولية الأيرت

الييعين وصييلوا اليهيييا وهييم قاصييرون عليييا ووئييق اجلوييية لتجنييييبهم  أيير انعييدام اجلنسيييية؛  أو
ييد صيبة الالجيا عليا وجتمع البياانت عن الالجا  وملتمسي اللجوء من  يالا عمليية تد

 الصعيد الوطين 

 تسجي  الو دات  
قل  والنيمم،  م ا تن اترهف  ال  ت س ها ال  اباق ق إزهء ها  ني هاتبد    هألط    هاعم  -47

خ اررر    همللررر طق هاسم  ررر ، وها قبررر ت هارررل   ررررت    رررا   هألط ررر   هارررعم  واررر وه خررر رك نطررر د 
 (و24و 23و 16ها  زابت )هملتهني  هاجو    ل بع هاتام هاعي  ته    هأل   ت

سييما    ينبغي للدولة الأرت أن تكب  تسيجي  اييع ا طبياا اليعين وليدوا فيهياو -48
عنييد الييو دةو وتت ييع  يف املنيياطق الريبييية ومبيين فيييهم ميين ولييدوا  ييار  نأيياق الزوجيييةو فييورا  

 ة وأمهاهتم اإلجراءات الالكمة لوضع حد لوصم ا طباا العين ولدوا  ار  نأاق الزوجي

 النشر واملتابعة -داا 
ينبغييييي للدوليييية الأييييرت أن تنشيييير علييييا نأيييياق واسييييع نييييع العهييييد والربوتوأييييول   -49

ا  تيييياري  امللحقييي  بييي. واليييردود اخلأيييية عليييا قائمييية املسيييائ  احملالييية مييين اللجنييية وهيييعا 
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أات املالحظييات اخلتامييية إييدت ا أيياء الييوعي ابحلقييوق املكرسيية يف العهييد يف أوسييا  السييل
الق ييائية والتشييريعية واإلدارييية وا تميييع املييدين واملنظمييات غييي  احلكومييية العامليية يف البليييد 

 وعامة النا  
من النظام الدا لي للجنةو علا الدولة الأرت أن  71من املادة  5وعمال  ابلبقرة  -50

لجنية و معلومات عن تنبيعها التوصيات الييت قيدمتها ال2020 وك/يولي.  27تقدمو حبلوا 
 34دالعداليية ا نتقالييية و و 24دموقييع العهييد ميين النظييام القييانوين احمللييي و و 8يف البقييرات 

 دالتععيب وسوء املعاملة وفروت السجن  أعالا 
 27وتأليييب اللجنييية اىل الدولييية الأيييرت أن تقيييدم تقريرهيييا اليييدوري املقبييي  حبليييوا  -51

تنبيييع التوصيييات الييواردة يف وتييدر  فييي. معلومييات دييددة ومسييتوفاة عيين  2022 وك/يوليي. 
هيييعا املالحظيييات اخلتاميييية وعييين تنبييييع العهيييد أكييي   وتأليييب اليهيييا أي يييا  أن تعقيييدو ليييد  
اعيييدادها التقرييييرو مشييياورات واسيييعة النأييياق ميييع منظميييات ا تميييع امليييدين واملنظميييات غييي  

ا لعدد  و يبلغ احلد ا قص68/268احلكومية العاملة يف البلد  وعمال  بقرار اجلمعية العامة 
ألمة  ومن البدائ و تدعو اللجنة الدولية الأيرت اىل أن توافيقو   21 200ألمات التقرير 

و علييا اسيت دام اجرائهييا املبسيي  لتقيد  التقييارير الييعي تييي  2019 وك/يولييي.  27حبليوا 
اللجنة مبوجب. قائمية مسيائ  اىل الدولية الأيرت قبي  أن تقيدم تقريرهيا  وسيشيك  رد الدولية 

 40قائميييية املسييييائ  تقريرهييييا الييييدوري املقبيييي  املقييييرر تقدمييييي. مبوجييييب املييييادة الأييييرت علييييا 
 العهد  من

    


