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 موجز  
 نيسأأأأأأأأان/ 2ذىل  2014آذار/مأأأأأأأأار   30يغطأأأأأأأأت اأأأأأأأأةا التةريأأأأأأأأر السأأأأأأأأ و  ال أأأأأأأأ ة مأأأأأأأأو  

لّلج أأة املع يأأة  ةأأوا ا نسأأانا ويبلأأ    أأو   أأدر  113و 112و 111والأأدورا   2015 عبريأأ 
و  الكوتواأأأأوط  رولأأأأة، 115رولأأأأة، و  الكوتواأأأأوط ا  تيأأأأار   168الأأأأدوط األ أأأأرا    الع أأأأد 

 ارولة 81ا  تيار  الثاين 
رولأة  راأا   18و الط ال أ ة املمأ ولة با عأتعران، نظأر  اللج أة   تةأارير مةدمأة مأو  

عيرل أأأأأدا وجورجيأأأأأا : 111، وا ت أأأأأد  مالحظأأأأأا   تاميأأأأأة بمأأأأأل ا  الأأأأأدورة 40مبوجأأأأأد املأأأأأارة 
ذعأأأأأأأرائي  وبورونأأأأأأأد  وا بأأأأأأأ  األعأأأأأأأور : 112والأأأأأأأدورة  ؛والسأأأأأأأوران والأأأأأأأيلت ومأأأأأأأالو  واليابأأأأأأأان

: ا حتأأأأار الروعأأأأت وقأأأأكك وا بوريأأأأا واأأأأو  ري أأأأوار 113 والأأأأدورة ؛ نكأأأأا ومالطأأأأة واأأأأايي وعأأأأر 
 (ااخلتامية املالحظا ب املتعلةة 17انظر ال ةرة وارواتيا ومونااو  

 80ة آراء  بمألن ا جراء امل صأوك  ليأيف   الكوتواأوط ا  تيأار ، ا ت أد  اللج أومبوجد  
 اذ أبأدء نأ مأو ، أوُعجأ ابالغأا   11 وعوق أأ  اللج أة ال ظأر  بالغأا ا  25بالغا ، وع ل أ   أدر قبأوط 

بالغأا  م أة ذ أدار  244بالغأا ، بي  أا ُعأج   2 593 ،اليأور ذىلالكوتواوط ا  تيار  امللحأق بالع أد 
 ااملتخةة مبوجد الكوتواوط ا  تيار (املتعلةة بالةرارا   26السابق  انظر ال ةرة التةرير 

تةأأارير مرحليأأة  اابيأأان عأأال يو ، ،ر اخلأأاك املعأأ  مبتابعأأة املالحظأأا  اخلتاميأأةاملةأأرّ وقأأدر  
اخلأأأاك املعأأأ  مبتابعأأأة ايراء، يأأأوجت ذواعأأأاوا،  املةأأأّرروقأأأّدر  ا113و 112 تي أأأارور   ذىل اللج أأأة 

 الثالثا هتاارور   تةارير مرحلية ذىل اللج ة 
ا اهتأأوتعأأرا اللج أأة  أأدنرا   أأو ععأأ  ا ألن  أأدرا  ابأأألا  مأأو الأأدوط األ أأرا    ت أأت بالتزام 
رولأة  راأا  متخل أأة  اث تأ  وسسأ مأو الع أأدا ذلأ  عن  40بتةأد  التةأارير مبوجأد املأارة املتعلةأة 

 تةد  تةرير عو  عو رور ا ع وا   لى األق   و مو د حاليا  خب س
مأأا ا  عيأأة  جلسأأة التحأأاور ملأأدة ثالثأأة عيأأار   أأور الأأرئيس ، تغيأأد113و أأالط الأأدورة  

 عرنا (ا 53 انظر ال ةرة  2014تمريو األوط/عاتوبر  20العامة   نيويورك يور 
مأأو الع أأأد  36املأأأارة  وع أأألا ، ذن اللج أأة، ذذ تأأأةار بأأالتزار األمأأ  العأأأار امل صأأوك  ليأأيف   

الأأأدو  اخلأأأاك بأأأا ةوا املدنيأأأة والسياعأأأية، تعيأأأد تلايأأأد قلة أأأا البأأأال  ذواء  أأأدر ا ايأأأة املأأأوارر مأأأو 
وتمأأدر مأأرة ع أأرى  لأأى عايأأة مأأّد األمانأأة  ااملأأوني   و أأدما  ال اأأة، األمأأر الأأة  يعرقأأ  عنمأأطت ا

ا ت أأار ياح أأا لةأأرار ا  عيأأة العامأأة وتعأأرا اللج أأة  أأو ارت مبأأا يلأأزر مأأو مأأوارر لأأد م   ل أأا ب عاليأأةا
ايئأأأا  معااأأأدا   الأأأة  تعت أأأد  املعا أأأةبمأأألن تأأأد يم وتعزيأأأز اعاليأأأة عراء نظأأأار  68/268 الةأأأرار

ونصأأأأأأ  األعأأأأأأبو   ععأأأأأأبو انذضأأأأأأاايا  مدتأأأأأأيف  وقتأأأأأأا  اللج أأأأأأة  مأأأأأأ  حةأأأأأأوا ا نسأأأأأأان، مبأأأأأأا   ذلأأأأأأ  
 ا ايأأة لعأأدر ععأأ  ا  أأو تعأأرا ولك  أأاا 2015 التةومييأأة السأأ ة  أأالطعأأتعةداا  الأأيالجت ا أأا  ل

 عرنا (ا 47 انظر ال ةرة  اامال  هلا ل  ان ت  ية اةا الةرار ت  يةا    عتيح  الياملوارر البمرية 
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 المحتويات
 الص حة   ال ص 

 6  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا  تصاك واألنمطة -عو    
 الكوتواأأأول دنيأأأة والسياعأأأية و  الأأأدوط األ أأأرا    الع أأأد الأأأدو  اخلأأأاك بأأأا ةوا امل - عل   

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا  تياري 
6 

 6  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رورا  اللج ة - باء  
 6  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انتخاا ع  اء املكتد - جيم  
 7  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا املةررون اخلاصون - راط  
 7  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ال ريق العام  وارا الع   املع ية بالتةارير الةطرية - ااء  
 8  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مو الع د 4حا    در التةيد   ال  باملارة  - واو  
 9  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اخلتامية ومتابعة املالحظا  اخلتاميةاملالحظا   - وا   
 10  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا البالغا  ومتابعة ايراء - حاء  
 14  ااااااااااااااااااااااااااااااا مو الع د 40مو املارة  4التعليةا  العامة مبوجد ال ةرة  -  اء  
 14  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا املوارر مو املوني   وتراة الوثائق الرمسية - ياء  
 15  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الد اية أل  اط اللج ة -اا   
 16  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللج ة الس و  ذىل ا  عية العامةتةد  تةرير  -  ر  
 16  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ت ار التةرير - ميم  

 16  ااااااااااا األمم املتحدة األ رى ايئا  ما والتعاون الع د مو 40 املارة مبوجد اللج ة     ععاليد -ثانيا   
 16  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا با جراءا  املتعلةة األ ألة واملةرنرا  املستجدا  - عل   
 18  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يئا  األ رىاهل ما العالقا  - باء  

 18  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الع د مو 40 املارة مبوجد األ را  الدوط مو التةارير تةد  -ثالثا   
 نيسأأأأان/ 2 ذىل  عبريأأأأ /نيسأأأأان مأأأأو ال أأأأ ة   العأأأأار األمأأأأ  ذىل املةدمأأأأة التةأأأأارير - عل 2014  

 ...............................................................................2015 عبري 
19 

   لتزاماهتأأأأا مبوجأأأأد األ أأأأرا الأأأأدوط امتثأأأأاط و أأأأدر تةأأأأدمي ا مو أأأأد اأأأأا  الأأأأي التةأأأأارير - باء  
 .................................................................................. 40 املارة

19 

املمأأ ولة الأأوتألة الدوريأأة اي أأا يتعلأأق بتةأأارير الأأدوط األ أأرا  الأأي نُظأأر اي أأا  أأالط ال أأ ة  - جيم  
  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا با عتعران

21 
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  ا املراة
 22  اااااااااااااااااااااااااااااا 2015-2014وع  اء مكتب ا،    وية اللج ة املع ية  ةوا ا نسان -األوط 

 22  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ع  اء اللج ة املع ية  ةوا ا نسان - عل   
 24  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ع  اء املكتد - باء  

 25  ااااااااااااااااااااااا (2015 عبري /نيسان 2 حىتمو الع د   40 التةارير مبوجد املارةحالة تةد   -الثاين 
 25  راا (رولة  21الدوط األ را  الي تل ر    تةد  تةريراا األو    - عل   
الأأأأأأدوط األ أأأأأأرا  الأأأأأأي تأأأأأأل ر    تةأأأأأأد  تةريراأأأأأأا الأأأأأأدور   مأأأأأأر عأأأأأأ وا  عو عاثأأأأأأر  - باء  

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  راا ( رولة 21 
27 

عأ وا   10و 5الدوط األ را  الي تل ر    تةأد  تةريراأا الأدور  ب أ ة تأ او  بأ   - جيم  
  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رولة  راا ( 13 

28 

 29  ااااااا رولة  راا ( 24تةريراا عقّ  مو سس ع وا   الدوط األ را  الي تل ر    تةد   - راط  
 31  ااااااااااااااااااااا رولة  راا ( 66الدوط األ را  الي مل حيو بعد مو د تةد  تةريراا   - ااء  
 36  ااااااااااااااااااااااارولة  راا ( 25الدوط األ را  الي مل ت ظر اللج ة بعد   تةريراا   - واو  
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 الختصاص واألنشطة -أولا  
  

الددددول األفدددرال هدددل الع دددد الددددولل الدددداص بدددالحقوق المدنيدددة والسيا دددية وهدددل  -ألف 
 البروتوكولين الختياريين 

 
 أأدر الأأدوط األ أأرا    الع أأأد  بلأأ املع يأأة  ةأأوا ا نسأأان،  للج أأة 113  ايأأة الأأدورة   -1

وبلأأأ   أأأدر الأأأدوط األ أأأرا    الكوتواأأأوط  رولأأأة 168بأأأا ةوا املدنيأأأة والسياعأأأية  اخلأأأاكالأأأدو  
 ا1976آذار/مار   23ا واال الصك  نااة م ة ةرول 115بالع د  امللحقا  تيار  

ُيسأأأجن  ع  ان أأأ ار  ملو  اصأأأّدق  رولأأأة السأأأط   لأأأى الع أأأدوم أأأة تةأأأد  التةريأأأر األ أأأأل،  -2
 لأأأأأى الكوتواأأأأأوط بول أأأأأدا والسأأأأأل ارور وغأأأأأابون ق  وصأأأأأدّ    األوطاجديأأأأأد ذىل الكوتواأأأأأوط ا  تيأأأأأار 

ذىل ذلغأأأأاء  واهلأأأأار  امللحأأأأق بالع أأأأد الأأأأدو  اخلأأأأاك بأأأأا ةوا املدنيأأأأة والسياعأأأأيةا  تيأأأأار  الثأأأأاين 
 اا  دار  ةوبة

 1 ال ةأأأرة   امل صأأأوك  ليأأأيفرولأأأة ا  أأأالن  49، عصأأأدر  2015 عبريأأأ /نيسأأأان 2 وحأأأىت -3
ا  أأالن  ذىل ذصأأدار اأةااللج أأة الأدوط األ أرا   تأد وو  اأةا الصأأدر،  مأأو الع أدا 41مأو املأارة 

 عحكار الع د عاثر اعاليةا ت  يةاة  ايلية  ع  وذىل ال ظر   اعتخدار 

ذىل ذلغأأاء  ةوبأأة ا  أأدار اةأأد بأأدع واهلأأار   بالع أأدالكوتواأأوط ا  تيأأار  الثأأاين امللحأأق  عمأأا -4
 اأأةا األ أرا    ، بلأأ   أدر الأأدوط2015 عبريأ /نيسأأان 2 وحأىتا 1991متوو/يوليأأيف  11ن أاذ    
 ارولة 81ا  تيار  الكوتواوط 

الأأأأأة اأأأأأة  املعااأأأأأدا ، مبأأأأأا   ذلأأأأأ    املتعلةأأأأأةا  أأأأأال   لأأأأأى ايأأأأأا املعلومأأأأأا   وميكأأأأأو -5
الأأأأأأأأأأدوط األ أأأأأأأأأأرا ، مأأأأأأأأأأو  أأأأأأأأأأالط الأأأأأأأأأأراب  التأأأأأأأأأأا :   أأأأأأأأأأو الصأأأأأأأأأأاررةالتح ظأأأأأأأأأأا  وا  النأأأأأأأأأأا  

https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=enا 
  

 دورات اللجنة -باء 

السأأأابقا  السأأأ و م أأأة ا ت أأأار تةريراأأأا ثأأأالث رورا  اللج أأأة املع يأأأة  ةأأأوا ا نسأأأان   ةأأأد  -6
 7  ال أأ ة مأأو  112، والأأدورة 2014متوو/يوليأأيف  25ذىل  7  ال أأ ة مأأو  111ُ ةأأد  الأأدورة اةأأد 

 آذار/ 16  ال أأأأ ة مأأأأو  113، والأأأأدورة 2014األوط/عاتأأأأوبر  تمأأأأريو 31تمأأأأريو األوط/عاتأأأأوبر ذىل 
 ج ي ا  املتحدة  األمم  مكتد ايا الدورا  ةد  و ُ  ا2015نيسان/عبري   2مار  ذىل 

  
 انتداب أعضاء المكتب -جيم 

 
، ع  أأاء املكتأأد التاليأأة عمسأأاةام لو يأأة مأأدهتا 2013آذار/مأأار   11انتخبأأ  اللج أأة،    -7

 مو الع د: 39مو املارة  1لل ةرة  ع تان، واةا  
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 ناجي  رور السأل  :الرئيس
  يان بو  االورالسيد  :الرئيس نواا

   (1)الال يلتياونستونت  ااررو السيد  يوليا عنطوانيال موتوك/ السيدة 
 واترااطغو مار السيدة  

 اورنيليس الي  مانالسيد   :املةرر
اجت ا أأأأا   ثالثأأأأة ، تسأأأأعة 113و 112و 111الأأأدورا  مكتأأأأد اللج أأأأة،  أأأأالط  و ةأأأد -8
  حماضأأر  مةرراتأأيف املكتأأدو  أأال  بأأاملةرر املعت أأد   الأأدورة ا اريأأة والسأأبع ، يأأدو ن  (ااأأ  رورة   

 املعت دةا املةررا رمسية حيت ظ هبا اسج    يا 
  

 المقررون الداصون -دال 
 
 224 ،اأأال  اأأال السأأيد  والتأأدابأل املتقتأأة، املةأأرر اخلأأاك املعأأ  بالبالغأأا  ا ديأأدة عأأج  -9

قأأأرارا   لأأأد  66 اختأأأةذىل الأأأدوط األ أأأرا  املع يأأأة، و  اهلأأأاوعح ، أأأالط ال أأأ ة املمأأأ ولة بأأأالتةرير بالغأأأا  
 مو ال ظار الدا لت للج ةا 92   ال  باملارة اي ا اختاذ تدابأل محاية متقتة،

مبتابعأأة  اخلأأاك املعأأ  املةأأررلسأأيد يأأوجت ذواعأأاوا، و ااملةأأرر اخلأأاك املعأأ  مبتابعأأة ايراء،  وواصأأ  -10
املعأأأأأ  مبتابعأأأأأة املالحظأأأأأا  السأأأأأيد اابيأأأأأان عأأأأأال يو ، ا أأأأأال   أأأأأو نائبأأأأأة املةأأأأأرر املالحظأأأأا  اخلتاميأأأأأة، 

   ال  ة املم ولة بالتةريرا عث اءم    ام ، ا ضطال  مباور -وايك  ، السيدة عنيا اخلتامية
،  يّ أأأأأ  اللج أأأأأة املةأأأأأّرريو ا أأأأأدر التاليأأأأأة عمسأأأأأاةام : السأأأأأيدة عأأأأأارة  113و أأأأأالط الأأأأأدورة  -11

  يأأأان بأأأو  االأأأورالي النأأأد بوصأأأ  ا املةأأأررة اخلاصأأأة املع يأأأة مبتابعأأأة املالحظأأأا  اخلتاميأأأة، والسأأأيد 
ريسأأيا  - بوصأأ يف نائأأد املةأأرر املعأأ  مبتابعأأة املالحظأأا  اخلتاميأأة؛ والسأأيد ايكتأأور مانويأأ  رورريغأأيس

بوصأأأأأ يف املةأأأأأأرر اخلأأأأأأاك املعأأأأأ  مبتابعأأأأأأة ايراء؛ والسأأأأأأأل ناجيأأأأأأ  رور  بوصأأأأأ يف املةأأأأأأرر اخلأأأأأأاك املعأأأأأأ  
بالبالغأأا  ا ديأأدة والتأأدابأل املتقتأأة والسأأيد يواأأاط الأأاين بوصأأ يف املةأأرر املمأأارك؛ والسأأيد عمحأأد عمأأ  

 ات  اهلل بوص يف املةرر املع  باأل  اط ا نتةاميةا
  

 العمل المعنية بالتقارير القطرية الفريق العامل وهرق -هاء 

، 113و 112و 111الع أأأأ  املع يأأأأة بالتةأأأأارير الةطريأأأأة،  أأأأالط الأأأأدورا  اجت عأأأأ  اأأأأرا  -12
ا حتأأأأأأار الروعأأأأأأت وذعأأأأأأبانيا وعووبكسأأأأأأتان وبأأأأأأ و  قأأأأأأوائم الة أأأأأأايا املتعلةأأأأأأة بتةأأأأأأارير وا ت أأأأأأار لدراعأأأأأأة

والعأأأأأأراا وارنسأأأأأأا وا أأأأأأزويال وا وريأأأأأأة اوريأأأأأأا وعأأأأأأوري ار عأأأأأأابةا  مةأأأأأأدونيا اليوغوعأأأأأأالاية  ا وريأأأأأأةو 
البولي ارية( وقكك وا بوريأا وا أدا واأو  ري أوار وامل لكأة املتحأدة لكيطانيأا العظ أى  -  ا ورية

_________________ 

 تمأأريو الثأأاين/ 4 وصأأار  اأأة  ا عأأتةالة نااأأةة    2013تمأأريو األوط/عاتأأوبر  14موتأأوك    السأأيدةعأأتةال  ا (1  
 ا  110م ة الدورة  الال يلتي( و ل  ا   م صد نائد الرئيس السيد ااررو 2013نوا ك 
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ومشأأاط عيرل أأدا وال  سأأا واليونأأانا وا ُت أأد  قأأوائم الة أأايا السأأابةة لتةأأد  التةأأارير عي أأا  بال سأأبة 
 ذىل بول دا وعويسرا واملكسي ا 

 ر  بوويأأأدالزاأأأالسأأأيد  ال ريأأأق العامأأأ  املعأأأ  بالبالغأأأا  يتأأألل  مأأأو اأأأان،  111 الأأأدورة  و  -13
جألالأأأد طا والسأأأيد  والسأأأيد بأأأو  االأأأور السأأأيدة موتأأأوكو السأأأيد الي  مأأأانو اريسأأأت  الأأأانييف والسأأأيدة  
والسأأأأيد والسأأأيد الأأأاين  اأأأأور - وايأأأك والسأأأيد عأأأأال يو  والسأأأيدة  ريسأأأيا -رورريغيأأأأز والسأأأيد نومأأأان 

واجت أأا ال ريأأق  امةأأررة   - رئيسأأة   اأأور - وايأأك وُ ّي أأ  السأأيدة  اواتراأأاط والسأأيدة ااررويالالأأ يلت
 ا2014متوو/يولييف  25ذىل  7العام    ال  ة مو 

 مأأأأو السأأأأيد بأأأأو  االأأأأورال ريأأأأق العامأأأأ  املعأأأأ  بالبالغأأأأا  يتأأأألل   اأأأأان،  112 الأأأأدورة  و  -14
والسأأأيد  ريسأأأيا -رورريغيأأأز والسأأأيد  نومأأأان والسأأأيد والسأأأيد الي  مأأأان والسأأأيدة الأأأانييف بوويأأأد السأأأيدو 

مةأأررا ا واجت أأا ال ريأأق  -وُ أأّ  السأأيد بأأو  االأأور رئيسأأا  ا واتراأأاط والسأأيدةريأأروجالط عيتولسأأي   
 ا2014تمريو األوط/عاتوبر  3ذىل  2014 عيلوط/عبت ك 29العام   الط ال  ة مو 

السأأأأيد بأأأأو  االأأأأور  يتأأأألل  مأأأأو، اأأأأان ال ريأأأأق العامأأأأ  املعأأأأ  بالبالغأأأأا  113و  الأأأأدورة  -15
 السأأأأأل ناجيأأأأ  رور و اأأأور –وايأأأأك  السأأأيدة و عيتولسأأأأي  والسأأأيد  والسأأأيد عأأأأال يو  والسأأأيد بوويأأأأد

واجت أأأا ال ريأأأق  اا  مةأأأرر  - ا  رئيسأأأ عأأأال يو  وُ أأأ   السأأأيدا والسأأأيدة واتراأأأاط الالأأأ يلتيااررو والسأأأيد 
 ا2015آذار/مار   13ذىل  9العام   الط ال  ة مو 

  
 من الع د 4عدم التقيد عمالا بالمادة  حالت -واو 

 
مو الع أد  لأى عنأيف جيأوو للأدوط األ أرا ،   حأا   الطأوار   4مو املارة  1ت ص ال ةرة  -16

تتةيأأد اي أأا بالتزامأأا  معي أأة تةأأا  لي أأا  العامأأة ا عأأتث ائية الأأي هتأأدر حيأأاة األمأأة، عن تتخأأة تأأدابأل  
 8و 7و 6جيأأأأأأأوو  أأأأأأأدر التةيأأأأأأأد بلحكأأأأأأأار املأأأأأأأوار    2ة مبةت أأأأأأأى عحكأأأأأأأار الع أأأأأأأدا و  أأأأأأأال  بأأأأأأأال ةر 

بإ طأأأأأار الأأأأدوط األ أأأأأرا  األ أأأأأرى  3ا وتة أأأأأت ال ةأأأأرة 18و 16و 15و 11( و2و 1  ال ةرتأأأأان
اأأورا ،  أأو  ريأأق األمأأ  العأأار، بأأل  حالأأة مأأو حأأا    أأدر التةيأأدا ويلأأزر تةأأد  ذ طأأار آ أأر لأأدى 

 مل حأأا  الأأدوط التاليأأة  الأأ د ال أأ ة املمأأ ولة هبأأةا التةريأأر،  و أأالط ا(2 انت أأاء حالأأة  أأدر التةيأأد
وايأأأا اأأأة  ا  طأأأارا  متاحأأأة  لأأأى املوقأأأا  وغواتي أأأا ا وتايل أأأد بأأأألو: الع أأأد بلحكأأأارتتةيأأأد اي أأأا 

 اhttp://treaties.un.orgالمبكت ملكتد األمم املتحدة للمتون الةانونية: 

_________________ 

 A/60/40ال صأ  األوط، ،(I.vol))اجمللأد األوط  ،40، امللحق رقم الستونالوثائق الرمسية للج عية العامة، الدورة ر انظ (2  
 ا28 ال ةرة

http://undocs.org/ar/A/60/40(vol.I)
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 ت الدتاميةمتابعة المالحظاالمالحظات الدتامية و  -زاي 
 تعت أأأأأأد اللج أأأأأأة مالحظأأأأأأا   تاميأأأأأأة م أأأأأأة رورهتأأأأأأا الرابعأأأأأأة واألربعأأأأأأ  الأأأأأأي ُ ةأأأأأأد    آذار/ -17

نةطأة انطأالا   أدار قائ أة الة أايا الأي جيأر   وتأرى اللج أة   املالحظأا  اخلتاميأة ا(3 1992 مار 
 أأأالط ال أأأ ة املمأأأ ولة بأأأالتةرير، و تةريأأأر الالحأأأق الأأأة  تةدمأأأيف الدولأأأة الطأأأر االت اوهلأأأا عث أأأاء ال ظأأأر   

( CCPR/C/IRL/CO/4: عيرل أأأدا  111رولأأأة  راأأأا     الأأأدورة  18ا ُت أأأد  مالحظأأأا   تاميأأأة بمأأألن 
( CCPR/C/CHL/CO/6( والأأأيلت  CCPR/C/SDN/CO/4  ( والسأأأورانCCPR/C/GEO/CO/4وجورجيأأأا  
: ذعأأأأأأأأأأأرائي  112(؛ و  الأأأأأأأأأأأدورة CCPR/C/JPN/CO/6( واليابأأأأأأأأأأأان  CCPR/C/MWI/CO/1ومأأأأأأأأأأأالو   

 CCPR/C/ISR/CO/4   وبورونأأأأأأأد )CCPR/C/BDI/CO/2  وا بأأأأأأأ  األعأأأأأأأور )CCPR/C/MNE/CO/1 )
( واأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايي CCPR/C/MLT/CO/2( ومالطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  CCPR/C/LKA/CO/5وعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر   نكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  

 CCPR/C/HTI/CO/1 ا حتأأأأأأأأأأأأأار الروعأأأأأأأأأأأأأت  113(؛ و  الأأأأأأأأأأأأأدورة :CCPR/C/RUS/CO/7 وقأأأأأأأأأأأأأكك )
 CCPR/C/CYP/CO/4  وارواتيأأأأأا )CCPR/C/HRV/CO/3  وا بوريأأأأأا )CCPR/C/KHM/CO/2  واأأأأأو )

(ا وميكأأأو ا  أأال   لأأى املالحظأأأا  CCPR/C/MCO/CO/3( ومونأأااو  CCPR/C/CIV/CO/1ري أأوار  
اخلتاميأأة الأأي ا ت أأدهتا اللج أأة   اأأة  الأأدورا   لأأى املوقأأا ا لكأأ وين مل وضأأية األمأأم املتحأأدة السأأامية 
 ةأأوا ا نسأأان حتأأ   ايئأأا  حةأأوا ا نسأأان/البحي   وثأأائق اهليئأأا  امل مأألة مبوجأأد معااأأدا   

 www2.ohchr.org  و لأأى موقأأا نظأأار الوثأأائق الرمسيأأة ل مأأم املتحأأدة )http://documents.un.org  حتأأ )
 الرموو املمار ذلي اا

وا ت أأأأد  اللج أأأأة   رورهتأأأأا الرابعأأأأة والسأأأأبع  مةأأأأررا  حتأأأأدر  رائأأأأق متابعأأأأة املالحظأأأأا   -18
حمأأدرة  تطلأأد اللج أأة ذىل الدولأأة الطأأر  عن تبلغ أأا  أأالط اأأ ة ومبوجأأد اأأةا ا جأأراء،ا (4)اخلتاميأأة

  أأأأأو متابعت أأأأأا لتوصأأأأأيا  اللج أأأأأة، مبأأأأأا   ذلأأأأأ  اخلطأأأأأوا  الأأأأأي تكأأأأأون قأأأأأد اختأأأأأةهتا، ذن وجأأأأأد ا
الأأأأدورة  وم أأأأة ذلأأأأ ، يبحأأأي املةأأأأرر اخلأأأاك املعأأأأ  مبتابعأأأة املالحظأأأأا  اخلتاميأأأة اأأأأة  الأأأررورا وبعأأأد

  التةأأأارير املرحليأأأة الأأأي يةأأأدم ا املةأأأرر ت ظأأأر ، ةا أأأدة  امأأأةا  ،اللج أأأةبأأأدع  السارعأأأة والسأأأبع ، 
 ا  ا  رورة اخلاك
، ا ت أأأد  اللج أأأة مأأأةارة بمأأألن ذجأأأراء متابعأأأة املالحظأأأا  اخلتاميأأأة 108و أأأالط الأأأدورة  -19
 CCPR/C/108/2  تطأأأوير   ليأأأة املتابعأأأة ب املتعلةأأأة املأأأةارة الةوا أأأد واملبأأأار  التوجي يأأأة(ا وحتأأأدر اأأأة

 ااملكرعة تطبيةا  م  جيا   امل ارعة تطبيق وترمت ذىل
و الط ال  ة قيد ا عتعران، قأّدر املةأرر اخلأاك املعأ  مبتابعأة املالحظأا  اخلتاميأة، السأيد  -20

، تةأأارير متقتأأة ذىل اأأور -وايأأك  اخلتاميأأة، السأأيدة عأأال يو ، ونائبأأة املةأأرر املعأأ  مبتابعأأة املالحظأأا  
 ا113و 112عث اء الدورت   اللج ة

_________________ 

 ا18ال ةرة  ال ر  ااء، ال ص  األوط، ،(A/47/40) ،40، امللحق رقم السابعة واألربعونالدورة ن سيف، املرجا  (3  
 (، اجمللد األوط، املراق الثالي، ال ر  عل اA/57/40  ،40الدورة السابعة واخل سون، امللحق رقم ملرجا ن سيف، ا (4  

http://undocs.org/ar/CCPR/C/IRL/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/GEO/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/SDN/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/CHL/CO/6
http://undocs.org/ar/CCPR/C/MWI/CO/1
http://undocs.org/ar/CCPR/C/JPN/CO/6
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ISR/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/BDI/CO/2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/MNE/CO/1
http://undocs.org/ar/CCPR/C/LKA/CO/5
http://undocs.org/ar/CCPR/C/MLT/CO/2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/HTI/CO/1
http://undocs.org/ar/CCPR/C/RUS/CO/7
http://undocs.org/ar/CCPR/C/CYP/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/HRV/CO/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/KHM/CO/2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/CIV/CO/1
http://undocs.org/ar/CCPR/C/MCO/CO/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/108/2
http://undocs.org/ar/A/47/40
http://undocs.org/ar/A/57/40
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  أدرتةأارير متابعأة املالحظأا  اخلتاميأة ضأ و   بةأاءاملةأرر  لةي أا الي با ونظرا  ذىل الصعو  -21
ذ أأأدار    املت ثلأأأة امل ارعأأأة ذىل العأأأورة، 112الأأأدورة  عث أأأاء ،قأأأّرر  اللج أأأة ،املسأأأ و  بأأأيف الكل أأأا 

 ا عأأأتعران، قيأأأد ال أأأ ة و أأأالط(ا السأأأ ة  اأأأ  رورة   بأأأد   مأأأو تةريأأأريو     واحأأأدتةريأأأر  ا ت أأأارو 
 املتابعأة   ليأة  أو معلومأا  عي أا   وورر ا املتابعأة   ليأة  لأى األ أرا  الأدوط مو تعليةا  ورر 
 احكومية غأل م ظ ا  مو
 تةأأارير اي أأا مبأأا اخلتاميأأة، املالحظأأا  عأأةمبتاب املتعلةأأة املعلومأأا  ايأأا  لأأى ا  أأال  وميكأأو -22

األمأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة السأأأأأأأامية  ةأأأأأأأوا ا نسأأأأأأأان:  مل وضأأأأأأأية التأأأأأأأا  ا لكأأأأأأأ وين املوقأأأأأأأا  لأأأأأأأى املتابعأأأأأأأة،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CCPR&L

ang=en.ا 
  

 اآلراء ومتابعة البالغات -حاء 
 
ل اأأرار الأأةيو يأأّد ون عن رولأأة  راأأا  انت كأأ  حةأأا  مأأو حةأأوق م امل صأأوك  لي أأا   حيأأق  -23

الع د الدو  اخلاك با ةوا املدنية والسياعأية والأةيو اعأت  دوا ايأا ُعأب  ا نتصأا  املتاحأة حمليأا  
 عن يوج  أأأوا بالغأأأا   طيأأأة ذىل اللج أأأة املع يأأأة  ةأأأوا ا نسأأأان لكأأأت ت ظأأأر اي أأأا مبوجأأأد الكوتواأأأوط

و  ميكأأأو ال ظأأأر   ع  بأأأالتع مأأأا مل يتعلأأأق بدولأأأة  أأأر    الع أأأد ا  اأأأ  با تصأأأاك  ا  تيأأأار ا
  اللج ة بان  ام ا ذىل الكوتواوط ا  تيار ا

مأأأو  3ويُ ظَأأر   البالغأأأا  مبوجأأد الكوتواأأأوط ا  تيأأأار  عأأرا    جلسأأأا  مغلةأأة  ال ةأأأرة  -24
رارا   أأأدر عمأأأا نصأأأوك الةأأأرارا  ال  ائيأأأة للج أأأة  ايراء، وقأأأ الكوتواأأأوط ا  تيأأأار (امأأأو  5املأأأارة 

 صأأحاامةبوليأأة البالغأأا ، وقأأرارا  وقأأ  ال ظأأر   عحأأد البالغأأا ( اتُ َمأأر وُيكَمأأ   أأو عمسأأاء ع
 البالغا ، ما مل تةرر اللج ة  ال  ذل  بطلد م  ما

لأأدوط األ أأرا  مبوجأأد الكوتواأأوط ا  تيأأار    التعليأأق العأأار ويأأرر  أأرن  أأار  لتزامأأا  ا -25
بمأأألن التزامأأأا  الأأأأدوط األ أأأرا  مبوجأأأد الكوتواأأأوط ا  تيأأأار  امللحأأأأق  (2008 33للج أأأة رقأأأم 

 بالع د الدو  اخلاك با ةوا املدنية والسياعيةا
 

  ير العمل -1 
أأأأأد    بأأأأأدع  اللج أأأأأة   ل أأأأأا مبوجأأأأأد الكوتواأأأأأ -26 وط ا  تيأأأأأار    رورهتأأأأأا الثانيأأأأأة الأأأأأي ُ ة 
رولأة   راأا  اأت ت ظأر اي أا اللج أة،  92بالغأا  بمألن  2 593وُعأج   م أة ذلأ  ا أ   ا1977  ار

 ا  الأأأأة البالغأأأأواي أأأأا يلأأأأت بيأأأأان  بالغأأأأا  ُعأأأأج    أأأأالط ال أأأأ ة املمأأأأ ولة هبأأأأةا التةريأأأأرا 224م  أأأأا 
:بالغا   2 593و دراا    الوق  ا اضر املسجنلة
مأأو  5مأأو املأأارة  4البالغأأا  الأأي انت أأى ال ظأأر اي أأا با ت أأار آراء مبوجأأد ال ةأأرة   ع( 

   اي ا حدوث انت ااا  للع د؛ثب بالغا   922م  ا  بالغا   1 088الكوتواوط ا  تيار : 
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 ؛بالغا   645 البالغا  الي عُ ل و  در قبوهلا:  ا( 
ب :  ج(   بالغا ؛ 368 البالغا  الي عُوق   ال ظر اي ا عو ُعح 
 بالغا ا 492البالغا  الي مل ي تيف  ال ظر اي ا بعد:   ر( 

وع أأأأأ  ال ظأأأأأر ق أأأأأية 80، آراء  بمأأأأألن 113و 112و 111روراهتأأأأأا وا ت أأأأأد  اللج أأأأأة،    -27
   الأدورا  اأة    اللج أة ا ت دهتا الي ال  ائية والةرارا  ايراء وترر اا قبوهل ق ية قرر   در 25  

التأأأا :  الأأأراب   أأأالط مأأأواملعااأأأدا   املتاحأأأة  ايئأأأا  أأأو  الصأأأاررةالة أأأائية  السأأأوابق بيانأأأا  قا أأأدة
http://juris.ohchr.org/ ) لأأأأأى املوقأأأأأا ا لكأأأأأ وين  ت اصأأأأأي  ا جت أأأأأارا  الة أأأأأائية املتاحأأأأأة   واأأأأأةل 

(  املتاحأة  لأى الع أوان التأا : رورة ا   سد املص  ةمل وضية األمم املتحدة السامية  ةوا ا نسان  
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Jurisprudence.aspx لي أأأأأا عي أأأأأا   ا  أأأأأال  وميكأأأأأو(ا 

مل وضية األمم املتحدة السأامية  ةأوا ا نسأان  المبكتاملوقا   لىقا دة بيانا  ايئا  املعاادا    
 www2.ohchr.org ) املتحدة ل مم الرمسية الوثائق نظار و  http://documents.un.orgا)

بالغأأأأا  ألعأأأأباا م  أأأأا عأأأأحب ا مأأأأو جانأأأأد صأأأأاحد  13وقأأأأرر  اللج أأأأة وقأأأأ  ال ظأأأأر    -28
الأأأبالت عو حماميأأأيف بأأأالرغم مأأأو توجيأأأيف  أأأدة رعأأأائ   الأأأبالت، عو بسأأأبد  أأأدر تلةأأأت رر مأأأو صأأأاحد

د مُسأأ  تةاأليأة ذلي  أا، عو ألن عصأحاا البالغأا ، اأأو اانأ  قأد صأدر    حة أأم عوامأر  أرر، قأ
  هلم بالبةاء   البلدان املع يةا

يتعلأأأق بالبالغأأأا   لأأأى  يبأأأّ  ا أأأدوط الأأأوارر عرنأأأا  يأأأ  الع أأأ  الأأأة  ع زتأأأيف اللج أأأة اي أأأاو -29
 اأأأانون األوط/  31حأأأىت  2009 البالغأأأا  الأأأي  و أأأ  مأأأو  أأأار املاضأأأية  السأأأ مأأأدى السأأأ وا  

 (ا2014ريس ك 
 

  ع(الة ايا الي بُّ  اي ا الة ايا ا ديدة املسجلة الس ة
يُبّ  اي ا حىت  الة ايا الي مل

 اانون األوط/ريس ك  31
2014 191 124 456 

2013 93 72 379 

2012 102 99 355 

2011 106 188 352 

2010 96 94 434 

2009 68 84 432 

 
 ال ظر(ا لية وقرارا  بوق العدر ا اا  للة ايا الي ُبّ  اي ا  با ت ار ايراء واختاذ قرارا  بعدر املةبو   ع(
   
 لتتخأأأة مأأأو البالغأأأا  ا أأأاازة 102وحأأأىت مو أأأد ا ت أأأار اأأأةا التةريأأأر، اأأأان ا أأأاك واأأأاء  -30

 اللج ة قرارا  بملن مةبوليت ا و/عو ععس ا املوضو يةا
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مة البالغات هل النظر هل المتبعة النُدُ ج -2   الختياري البروتوكول بموجب المقدَّ

  الجديدةالمقرر الداص المعنل بالبالغات  )أ( 
 
، عن تعأّ  مةأأررا  1989املعةأورة   آذار/مأار   ،قأرر  اللج أة   رورهتأا اخلامسأة والثالثأأ  -31

البالغأأا  ا ديأأدة والطلبأأا  املتعلةأأة باختأأاذ التأأدابأل املتقتأأة لأأدى وروراأأا تبا أأا ،  معا أأة  اصأأا  لأأو   
لسأيد اأال  عنمأطتيف بوصأ يف املةأرر ، واصأ  ا112و 111الأدورت   و  ع  اي ا ب  رورا  اللج أةا

مةأأررا   اصأأا  مع يأأا  بالبالغأأا  ا ديأأدة والتأأدابأل  رور  ناجيأأ  السأأألُ أأّ   ،113الأأدورة  و اخلأأاكا 
و  ال أ ة املمأ ولة هبأةا التةريأر، عحأاط املةأرر اخلأاك، واةأا   اممأاراا  مةأررا   الأايناملتقتة وُ ّ  السأيد 

ليطلأأأد  ىل الأأأدوط األ أأأرا  املع يأأأةبالغأأأا  جديأأأدا  ذ 222ت للج أأأة، مأأأو ال ظأأأار الأأأدا ل 97 لل أأأارة
و لأأأد املةأأأأرر  ا يةتةأأأد  معلومأأأا  عو مالحظأأأا  بمأأألن مسأأأأللي املةبوليأأأة واألعأأأس املوضأأأو  ذلي أأأا

  مو ال ظار الدا لت للج ةا 92ق ية اختاذ تدابأل متقتة   ال  باملارة  66اخلاك   
ا أأأأا ا ت أأأأدهتا اللج أأأأة    ععأأأأاليد   أأأأ  املةأأأأرر اخلأأأأاك CCPR/C/110/3وتأأأأرر   الوثيةأأأأة  -32

 ا110رورهتا 
 

  اختصاص الفريق العامل المعنل بالبالغات )ب( 
، عن تأأأأألذن 1989ة   متوو/يوليأأأأأيف قأأأأأرر  اللج أأأأأة،   رورهتأأأأأا السارعأأأأأة والثالثأأأأأ  املعةأأأأأور -33

لل ريأأق العامأأأ  املعأأ  بالبالغأأأا  با ت أأأار قأأرارا  بمأأألن مةبوليأأة البالغأأأا    أأأدما يت أأق  لأأأى ذلأأأ  
ال ريأأق ذىل  اويرجأأ لأأ  ا ت أأاا، حُييأأ  ال ريأأق العامأأ  املسأأللة ذىل اللج أأةاوذذا تعأأةنر ذ ايأأا ع  أأائيفا
وجيأأوو لل ريأأق العامأأ   رعى عن  لأأى اللج أأة عن ت صأأ  ب  سأأ ا   مسأأللة املةبوليأأةا ال أأا اللج أأة عي أأا  

بيأأد عنأأيف يلأأزر  ارا  بعأأدر مةبوليأأة البالغأأا    أأدما يت أأق  لأأى ذلأأ  ايأأا ع  أأائيفاعي أأا  عن يتخأأة قأأر 
عو  ذحالأأة قأأرار  أأدر املةبوليأأة ذىل اللج أأة لتت اولأأيف   جلسأأة  امأأة، اإمأأا عن تعت أأد  رون م اقمأأة رمسيأأة

 ت ظر اييف ب اء  لى  لد مو ع    و مو ع  ائ اا
 

  اآلراء الفردية -3 

 اختأأأاذ قراراهتأأأا تسأأأعى اللج أأأة   مأأأا تةأأأور بأأأيف مأأأو   أأأ  مبوجأأأد الكوتواأأأوط ا  تيأأأار  ذىل -34
مأأأو نظام أأأا الأأأدا لت، عن ي أأأي وا ذىل  104أل  أأأائ ا،   أأأال  باملأأأارة غأأأأل عنأأأيف جيأأأوو  بتوااأأأق ايراءا

 ةيّلواا أأا جيأأوو ل   أأاء، مبوجأأد املأأارة ن سأأ ا، عن يُأأ آرائ أأا آراءاأأم ال رريأأة  املتيأأدة عو املخال أأة(ا
 قرارا  اللج ة الي تُعلو اي ا مةبولية عو  در مةبولية البالغا  بآرائ م ال رريةا

 ق يةا 36قراراهتا بآراء اررية   و  الط ال  ة املم ولة با عتعران، ُذيّل  آراء اللج ة و  -35
 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/110/3
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 تعاون الدول األفرال عند بحث البالغات -4 

ق أأأأايا اختأأأأة  بمأأأأل ا قأأأأرارا    ال أأأأ ة قيأأأأد ا عأأأأتعران، عن   أأأأدة   ، حظأأأأ  اللج أأأأة -36
مالحظأأا  بمأألن املةبوليأأة واألعأأس املوضأأو ية  ذذ مل تةأأدر ا جأأراءا  الدولأأة الطأأر  مل تتعأأاون  

عأأر   نكأأا و  ترا انسأأتانو بأأيالرو  األ أأرا  املع يأأة اأأت والأأدوط  ا ر أأاءا  عصأأحاا البالغأأا 
بأألن الكوتواأأوط ا  تيأأار  يأأ ص ضأأ  يا   لأأى  ةا الوضأأا مأأةارة  وع ربأأ  اللج أأة  أأو ععأأ  ا هلأأ ليبيأأااو 

و  حالأأة  أأدر وجأأور رر، ي بغأأت  عن ترعأأ  الأأدوط األ أأرا  ذىل اللج أأة اأأ  مأأا لأأدي ا مأأو معلومأأا ا
 ذيالء ا  تبار الواجد ملزا م صاحد البالت، ما رام  مد  ة مبا يك ت مو األرلةا 

ظأ  اللج أة بلعأ ،   عربأا ق أايا اختأأة  بمأل ا قأرارا    ال أ ة قيأد ا عأأتعران، و ح -37
ذىل عن عالأأار  اللج أأة عن الدولأأة الطأأر  املع يأأة مل حتأأ ر  لأأد اللج أأة املتعلأأق باختأأاذ تأأدابأل متقتأأةا و 

عرى لتزاماهتأأأأأأا مبوجأأأأأأد الكوتواأأأأأأوط ا  تيأأأأأأار  ذذا  رتكأأأأأأد انت ااأأأأأأا  جسأأأأأأي ة الدولأأأأأأة الطأأأأأأر  ت
ذىل جعأأ  الع أأد، عو ألحكأأار انت أأاك  وقأأو  ز ميأأبالت لأأ اللج أأة رراعأأة ذبطأأاطىل م أأا عو ذ اتةا سأأ 
والأأأدوط املع يأأأة اأأأت ا حتأأأار  ا أأأد  ا أأأدوى واألثأأأروالتعبأأأأل  أأأو آرائ أأأا  مسأأأللة صأأأورية لج أأأةرراعأأأة ال

 وبيالرو   بالغان(ا الروعت وذعبانيا
 

 المسائل التل نظرت هي ا اللجنة -5 

ميكأأأأو ا  أأأأال   لأأأأى اعأأأأتعران األ  أأأأاط الأأأأي اضأأأأطلع  هبأأأأا اللج أأأأة مبوجأأأأد الكوتواأأأأوط  -38
 املعةأأأأأأأأأأأأورة   107ذىل رورهتأأأأأأأأأأأأا  1977ا  تيأأأأأأأأأأأار  مأأأأأأأأأأأأو رورهتأأأأأأأأأأأأا الثانيأأأأأأأأأأأأة املعةأأأأأأأأأأأأورة    أأأأأأأأأأأأار 

، 2013 ذىل  أأأار 1984بأأأالرجو  ذىل التةأأأارير السأأأ وية للج أأأة الصأأأاررة مأأأو  أأأار  2013 مأأأار آذار/
تت أأ و ملخصأأا  لل سأأائ  ا جرائيأأة واملوضأأو ية الأأي نظأأر  اي أأا اللج أأة والةأأرارا  الأأي اختأأةهتا  لأأيا

يأأرر اصأ   أو تطأأورا  ا جت أارا  الة أأائية للج أة  أالط ال أأ ة قيأد ا عأأتعران    و  هبأةا المألنا
وميكأأأأأو  ليزيأأأأأة(اك املتاحأأأأأة اةأأأأأ  باللغأأأأأة ا ن CCPR/C/113/4اأأأأأةا التةريأأأأأر السأأأأأ و  وذيأأأأأا   الوثيةأأأأأة 

ال صأأوك الكاملأأة لأألراء الأأي ا ت أأدهتا اللج أة والةأأرارا  الأأي ع ل أأ  اي أأا  أأدر مةبوليأأة   لأأىا  أال  
( http:/juris.ohchr.org  قا أأدة بيانأأا  ايئأأا  املعااأأدا    مبوجأأد الكوتواأأوط ا  تيأأار  البالغأأا 

 (اwww.ohchr.orgةوا ا نسان  األمم املتحدة السامية    املوقا المبكت مل وضية 
 

 متابعة اآلراء  -6 

، ذواعأأأأاوا أأأأالط ال أأأأ ة قيأأأأد ا عأأأأتعران، قأأأأّدر املةأأأأرر اخلأأأأاك املعأأأأ  مبتابعأأأأة ايراء، السأأأأيد  -39
املتعلأأق بالبالغأأا  ةريأأر املتابعأأة ت CCPR/C/112/3   الوثيةأأةا ويأأرر 113و 112تةأأارير   الأأدورت  
  الوثيةأأأأأأأأة  ويأأأأأأأأرر 112 الأأأأأأأأدورة  واملعت أأأأأأأأدة  ا  تيأأأأأأأأار  الكوتواأأأأأأأأوط مبوجأأأأأأأأدال رريأأأأأأأأة املةدمأأأأأأأأة 
CCPR/C/113/3 ا ومل تعت أأأأأد اللج أأأأأة تةريأأأأأرا  بمأأأأألن متابعأأأأأة ايراء   113املتعلأأأأأق بالأأأأأدورة  ةريأأأأأرالت

دار وا ت أار تةريأريو اةأ   ( بمألن ذ أ110، وذل  متااليا  مأا قراراأا  املعت أد   الأدورة 111 رورهتا
 وتراة اةيو التةريريوابد   مو ثالثة تةارير عابةا (   و متابعة ايراء  ا   ار 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/113/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/112/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/113/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/113/3
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ذىل وجأأور  1979رعيأأا  معت أأدا  م أأة  أأار  1 088رعيأأا  مأأو عصأأ   922 اين حأأىت  لأأصو  -40
 لأأى عأأبي  التجربأأة واملت ثلأأة  109الأأي بأأدعهتا   رورهتأأا  اللج أأة   اارعأأت ا وم أأ انت أاك للع أأدا 

بمألن رر/ذجأراء الأدوط األ أرا ،  لأى ععأا  معأايأل ذجأراء    ت    تةارير متابعت ا للراء تةيي أا  
 ّ أأأة ت تالحأأأظ اللج أأأة مأأأرة ع أأأرى عن العديأأأد مأأأو الأأأدوط األ أأأرا  ملالحظأأأا  اخلتاميأأأةا و متابعأأأة امل

 ايراء املعت دة مبوجد الكوتواوط ا  تيار ا 
وقأأد واصأأل  اللج أأة عأأعي ا ذىل ضأأ ان ت  يأأة آرائ أأا بواعأأطة مةرراأأا اخلأأاك املعأأ  مبتابعأأة  -41

اأأأت تأأأت كو  ،الدميةرا يأأأة واليونأأأان الكونغأأأو   وريأأأة   اثلأأأوقأأأد رُت بأأأ  لةأأأاءا  مأأأا آراء اللج أأأةا 
 اابملن التدابأل املتخةة لت  ية آرائ اللج ة مو الد وط   حوار مع م 

ق أأأأيت   متعلةتأأأأ  باليونأأأأان تعليأأأأق حأأأأوار املتابعأأأأة بمأأأألن  112قأأأأرر  اللج أأأأة   رورهتأأأأا و  -42
حأأوار املتابعأأة بمأألن ق أأية  وذغأأالاَ  ،لتوصأأيت ا مأأرنع  غأأأل ت  يأأة ذىل بعأأد عن انت أأ  (،عأأتانوقألغيز 
ومل تعلأأأأأأق اللج أأأأأأة    ات ات  يأأأأأأة مأأأأأأرنع جزئيأأأأأأا  لتوصأأأأأأي ذىل ا الأأأأأأارة متعلةأأأأأأة بليبيأأأأأأا( مأأأأأأا  واحأأأأأأدة
 ع  حوار متابعةا 113 رورهتا

  
 من الع د 40من المادة  4الفقرة  بموجبالعامة  التعليقات -فاء 

 
 9املأأأأأأأارة   لأأأأأأأى( 2014 35تعلية أأأأأأأا العأأأأأأأار رقأأأأأأأم  أأأأأأأد  اللج أأأأأأأة ا ت ،112  الأأأأأأأدورة  -43
 (اCCPR/C/GC/35ال رر   ا رية و  األمان  لى الخصيف(    حق
مأأو الع أأد  ا أأق  6ذ أأدار تعلية أأا العأأار املةبأأ   لأأى املأأارة قأأرر  اللج أأة و  الأأدورة ذاهتأأا،  -44

 التعليق العار ا ديدا السيد الاين والسأل ناجي  رور  مةّرريو هلة  ا ياة(ا وُ ّ  ا
 ا أأق  6 املأأارة  لأأى املةبأأ  العأأار التعليأأق بمأألن مأأةارة اللج أأة ا ت أأد ، 113 الأأدورة و  -45
 الأأدورة  أأالطيأأور  نصأأ مأأدة  ذجراةاأأا يُعتأأزرالة أأية  بمأألن مل اقمأأة التح أأأل عجأأ  مأأو( ا يأأاة  

ا ور أ  اللج أة املع يأة  ةأوا ا نسأان امل ثلأ  املع يّأأ  2015املةأرر  ةأداا   متوو/يوليأيف  الالحةأة
األاارمييأأأة ذىل املمأأأاراة وتةأأأد   واألوعأأأا  ،واجملت أأأا املأأأدين ا نسأأأان،  ةأأأوا الو  يأأأة لل تعسأأأا 

 عأتدور لأيامعلوما   طية  و املوضأو ا وميكأو ا  أال   لأى املعلومأا  املتعلةأة بامل اقمأة العامأة 
-www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36يأأأأأأأأور مأأأأأأأأو  أأأأأأأالط الأأأأأأأأراب  التأأأأأأأأا :  نصأأأأأأأ 

Article6Righttolife.aspxا   
  

 لموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الر ميةا -ياء 
 
يلأأأأأزر مأأأأأو مأأأأأوني    مأأأأأو الع أأأأأد، يتعأأأأأ   لأأأأأى األمأأأأأ  العأأأأأار عن يأأأأأوار مأأأأأا 36واةأأأأأا  لل أأأأأارة  -46

ا وتتاأأأد اللج أأأة مأأأو  لأأأى فأأأو اعأأأاط  ملت كأأأ  ع  أأأاء اللج أأأة مأأأو ا ضأأأطال  بونيأأأائ وتسأأأ يال  
جديأد قلة أأا ذواء الأ ةص   املأأوارر مأو املأأوني   وتمأدر مأأرة ع أرى  لأأى عايأة ختصأأيص املأوارر الكاايأأة 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
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مأأو املأأوني   لتأأألم   دمأأة روراهتأأأا، ولل سأأا دة   ويأأارة الأأأو ت بتوصأأياهتا وحتسأأأ  ا   أأا وت  يأأأةاا 
و أأالوة  لأأى ذلأأ ، تعأأرا اللج أأة  أأو قلة أأا البأأال  ألن الةوا أأد العامأأة املع أأوط  الصأأعيد الأأو  ا  لأأى

يتعلأأأق بت ةأأأ  املأأأوني     األمانأأأة العامأأأة قأأأد تعأأأوا   أأأ  اللج أأأة، وخباصأأأة  هبأأأا   األمأأأم املتحأأأدة اي أأأا
مبأأأا ايأأأيف   ويلأأأةة  اعأأأا  الأأأةيو ي بغأأأت عن يبةأأأوا   م اصأأأب م ل أأأ    أأأ  املأأأوني   التأأأابع  لوحأأأدة ا لت
 السابةة للج ةا الة ائية خيص ا جت ارا  الك اية  اتساا اخلكة واملعراة اي ا

 تأأأأد يمبمأأأألن  68/268اللج أأأأة  أأأأو امت ا أأأأا للج عيأأأأة العامأأأأة  لأأأأى ا ت أأأأار الةأأأأرار  وتعأأأأرا -47
مدتأأيف  ا  ذضأااي وقتأأا  للج أة ا مأأ  بسأب  م  أا  ا نسأأان حةأوا معااأأدا ايئأا   نظأأارعراء  اعاليأة وتعزيأز

 ولك  أأأأاا 2015 التةومييأأأأة السأأأأ ة  أأأأالطعأأأأتعةداا  الأأأأيالجت ا أأأأا  لونصأأأأ  األعأأأأبو   ععأأأأبو ان
عجأأ  ضأ ان ت  يأأة اأأةا الةأأرار  مأأو للج أأة عتيحأ  الأأي البمأأرية املأأوارر ا ايأة لعأأدر ععأأ  ا  أأو تعأرا
ثالثأة عيأار ونصأ   البأال  ا ضأا  الوقأ ذلأ  اللج أة ذىل اختأاذ قأرار بعأدر قبأوط  ورااا اامال  ت  يةا   

 ا68/268مبوجد قراراا  العامة ا  عيةهلا  م حتيف ة اليور، ال
 تتأأواارالوثأأائق امل اأأة لرروراأأا  لأأى قائ أأة الة أأايا    البأأال  ألن قلة أأا تلايأأد اللج أأة وتعيأأد -48

اأأأأة   ل اأأأأة الالومأأأأةاملاليأأأأة  والسأأألطة املطلوبأأأأة بالو يأأأأة متتع أأأأابمأأأأك  حمأأأأدور رغأأأم  ذ عث أأأاء روراهتأأأأا 
ممأأأأاريا التوصأأأأيا  املتعلةأأأأة بالبالغأأأأا  ال رريأأأأة  تأأأأواارعي أأأأا   أأأأو قلة أأأأا ذواء  أأأأدر  وتعأأأأراالأأأأررورا 

 عجأأأأأ  مأأأأو 112ليزيأأأأأة وال رنسأأأأية(   الوقأأأأ  امل اعأأأأأد   الأأأأدورة كا نو  ا عأأأأبانيةبأأأأثالث لغأأأأا   
 ا دمخلأأأمأأأا اثلأأأ   ا وذثأأأر اأأأة  المأأأواغ ، اجت أأا مكتأأأد اللج أأأةالعامأأأ  ال ريأأأق رورة   م اقمأأت ا

العامأأأة واملأأأأتمترا   ا  عيأأأأة الأأأتون رارةاألمأأأأ  العأأأار   وايأأأ املأأأتمترا ، ر عرعأأأ  الأأأأرئيس رعأأأالة ذىل 
 قأأائال   الرعأأالة  لأأى العأأار األمأأ  وايأأ  وررّ يطلأأد اي أأا ذبالغأأيف بالتأأدابأل املتخأأةة  أأ  تلأأ  املمأأكلةا 

وتعأأأأّدر  الةأأأدرا رائأأأم    بأأأ ةصمةرونأأأة  املطلوبأأأة الوثأأأائق   مسأأأت رة ويأأأارة ذىل تعأأأزى املمأأأاا  ذن
 قأأأوائم  لأأأى الأأأررور   الكل أأأا عأأأدر حأأأدور قصأأأوى لو أأأدر اأأأرن  متزام أأأة بصأأأورة املعةأأأورةالأأأدورا  
الأأتون ا  عيأأة العامأأة  ذرارةعن  ذىل وعالأأارتأأاريت تةأأدمي اا ب أأدر الةأأدرة  لأأى الت بأأت ا أأال   أأو  الة أأايا

اأأأة    لأأأى التغلأأأد عأأأبي    اختاذاأأأا الواجأأأد للتأأأدابألامل ك أأأة  اخليأأأارا واملأأأتمترا  عأأأتدر  ايأأأا 
 الأأأررور   الكل أأأا  حأأأدور قصأأأوى لعأأأدر التحأأأديا ، والأأأت س تعأأأاون اللج أأأة بوعأأأائ  م  أأأا اأأأرن

 را ليةا وم ية وم   الة ايا قوائم  لى
لحأأأأدور الةصأأأأوى ا ديأأأأدة ل مأأأأا عأأأأيكون  أأأأو قلة أأأأا ذواء اللج أأأأة، ع ربأأأأ  113الأأأدورة  و  -49
  ومأا  و لأى    ل أا  لأىعثأر  مأو ،68/268مبوجد قأرار ا  عيأة العأار  ةامل روض ،الكل ا  لعدر

 ا صوصا  التةرير الس و  
  

 ألعمال اللجنة الدعاية -كال 
 
 امل كأو ا عأ اتيجية ال  أوج عحأدبمألن  ورقأة والتسأع ، الرابعأة  رورهتا  اللج ة، ا ت د  -50

 ا(CCPR/C/94/3  ا  الر وعائ  ما العامة العالقا    اتبا  ا

http://undocs.org/ar/CCPR/C/94/3
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واصأأأأأ  مراأأأأأز ا ةأأأأأوا املدنيأأأأأة والسياعأأأأأية البأأأأأي ، 113و 112و 111و أأأأأالط الأأأأأدورا   -51
وميكأأو  المأأبكت لع ليأأة اعأأتعران ايأأا تةأأارير الأأدوط األ أأرا  و جت ا أأا   ل يأأة م  أأة ع أأرىا

 اwww.treatybodywebcast.org التا : الراب   الطمو ا  ال   لى البي المبكت 
، مشلأأأأأ   ةأأأأأد مأأأأأتمترا  صأأأأأح ية واعأأأأأت ر  اللج أأأأأة   وضأأأأأا اعأأأأأ اتيجية ذ الميأأأأأة متي أأأأأة -52

عأأأجل  ح أأأورا  مكث أأأا     ايأأأة اأأأ  رورةا واللج أأأة ات أأأة لل سأأأا دة الةي أأأة املةدمأأأة مأأأو املونيأأأ  
ا ديأأد املعأأ  بمأأتون ا تصأأا   وتعأأرا  أأو عمل أأا   عن يسأأت ر متويأأ  اأأة  الونيي أأةا وقأأد ع أأر  

ال أأأ ة   لالعأأأتعران  أأأالط ا  أأأور  أأأدرا  ابأأأألا  مأأأو املةأأأا    أأأو ايأأأا البلأأأدان الأأأي   أأأعاأأأة  
 ، با ضااة ذىل ورور  لبا   جراء مةابال ا بالتةريراملم ولة 

  
 تقديم تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة -لم 

 
 20الأرئيس ا أوار الت أا لت مأا ا  عيأة العامأة   نيويأورك يأور  ح أر، 112 الط الأدورة  -53

 يف تةرير اللج ة الس و اوقّدر  الل 2014تمريو األوط/عاتوبر 
  

 اعتماد التقرير -ميم 
 
، نظأأر  اللج أأة   ممأأرو  تةريراأأا 2015نيسأأان/عبري   1املعةأأورة    3159  ا لسأأة   -54

 113و 112و 111والثالثأ  الأأة  يت أأاوط األنمأطة الأأي اضأطلع  هبأأا   روراهتأأا  التاعأأاالسأ و  
عث أأأأأاء امل اقمأأأأأةا  املعدلأأأأأة صأأأأأيغتيفبوا ُت أأأأأد التةريأأأأأر با اأأأأأا  ا 2015و 2014املعةأأأأأورة    أأأأأامت 

، عذن 1985الأأبا /اكاير  8 املأأتر  1985/105ومبوجأأد مةأأرر اجمللأأس ا قتصأأار  وا جت أأا ت 
 مباالرةا اجمللس ل م  العار بإحالة تةرير اللج ة الس و  ذىل ا  عية العامة

  
 هيئددات مدد  والتعدداون الع ددد مددن 40 المددادة بموجددب اللجنددة عمددل أ دداليب -اا ثاني 

 األخرى المتحدة األمم
 
األ أأأأألة  لأأأأأى  السأأأأأ ة   الأأأأأي عر لت أأأأا اللج أأأأة  يلخأأأأص اأأأأةا ال صأأأأأ  ويمأأأأر  التعأأأأديال -55

  املةأأرنرا  الأأي ا ت أأدهتا اللج أأة مأأت را  بمأألن مأأو الع أأد، واأأةل 40ععأأاليد   ل أأا مبوجأأد املأأارة 
 الدوط األ را امتابعة مالحظاهتا اخلتامية  لى تةارير 

  
 المستجدات والمقرَّرات األخيرة المتعلقة باإلجراءات -ألف 

 
نتأأأأأائت ا جت أأأأأا  السأأأأأار   عث أأأأأاء اجت أأأأأا   أأأأأار   اللج أأأأأة نظأأأأأر ، 111 الأأأأأدورة  أأأأأالط -56

 ت أأاوط الأأة ( 2014حزيران/يونيأأيف  27-23والعمأأريو لرةعأأاء ايئأأا  معااأأدا  حةأأوا ا نسأأان  
ايئأأأا  معااأأأدا  حةأأأوا  نظأأأاروتعزيأأأز اعاليأأأة عراء  بتأأأد يم املتعلأأأق 68/268ا  عيأأأة العامأأأة  قأأأرار
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   الأأأواررة التوصأأيا نتأأائت ا جت أأأا ، نظأأر  اللج أأأة    خلّأأأص ايأأيف الأأأرئيس  أأرن وبعأأأدا نسأأانا 
 اي أأا،خيأأص الة أأايا املثأأارة  واي أأاا تطبية أأا  أأويأأور اللج أأة ال حتجأأم الأأي( A/69/285  الرةعأأاء تةريأأر
 :يلت ما  لى اللج ة وااة 

أأم عن ي بغأأت  ع(   مبأأدئيا  الأأدوط األ أأرا   ايأأا  لأأى التةأأارير لتةأأد  املبّسأأ  ا جأأراء يُع ن
األ أأأأرا  الأأأأي تأأأأل ر   مأأأأر  الأأأأدوطواأأأأت  -يُعأأأأَرن  لي أأأأا اليأأأأور   بأأأأدط حصأأأأر    اجمل و أأأأة الأأأأي

عو  2013مو أأأد تةأأد  تةاريراأأأا    أأأار  يسأأأتحق الأأيعأأ وا  عو عاثأأأر   تةأأد  تةاريراأأأا عو تلأأأ  
 احسد؛ الدورية التةاريرمطبةا   لى  ا جراء وعيبةى ا بعد(ا اي

 امل كأأأو مأأأو اأأأان ذنتسأأأتعرن اللج أأأة املبأأأار  التوجي يأأأة لتةأأأد  التةأأأارير لأأأ ى ع  ا( 
امل روضأأأة  لأأأى تةأأأارير  لكل أأأا ا الةصأأأوى لعأأأدر  أأأدور  عأأأي ا   ضأأأوء ا تدرجييأأأة،  تغأأأألا ذجأأأراء

يُعتأأأزر اين ذجأأأراء ع   و ا 2015الأأأي عأأأيبدع الع أأأ  هبأأأا   اأأأانون الثاين/ي أأأاير  ،الأأأدوط األ أأأرا 
 اة ؛ 2010  ار   لل راجعة   ع املبار  التوجي ية  ألنتغألا  رئيسية 

 ال وريأأأة، وال اأأأة الوثأأأائق مأأأو اأأأ    املسأأأتخدمة  لغأأأا    أأأ  اللج أأأة،  عأأأيُ ظر  ج( 
ا وقأأرر  اللج أأة ذلأأ   لأأى ب أأاء الأأدا لت ال ظأأار وعأأُيعدنط اللج أأة،   أأوية ضأأوء  مأأرة  اأأ   أأام  

   والعربيأأة اللج أأة،   أأ  الغأأا  وال رنسأأية وا نكليزيأأة ا عأأبانيةالسأأ ت  املةبلتأأ     سأأَتخَدرعن تُ 
 عتث ائية؛ا حا  
 ا  وعأط حأال   112 الأدورة   الأرئيس خيتأك عن  لأى الب ّأاء، ا أوار خيأص اي أا اتُّ أق،  ر( 
 ؛(م لة ع حتديد   دروم ية صارمة عو  م   حتديدبد   مو   ذرالارية وم ية م   حتديد   يت ث 

 اللج أأة ع أأدهتا الأأيالتوجي يأأة  املأأةارةالرةعأأاء  ضأأوء املراأأق األوط لتةريأأر   حُتأأدنث  ه( 
 ال رورة؛ تةت ييفما  بةدروذل   ة،بملن ا وار البّ اء ما اللج  األ را  الدوط عج  مو

ررا  مع يأا  مةأ ريسأيا - رورريغيأزاي ا خيص األ  اط ا نتةامية،  يّ أ  اللج أة السأيد   و( 
 ؛باأل  اط ا نتةامية

 2015 لعأأأأارة هلأأأأا نظأأأأر  اللج أأأأة اأأأأةل    مسأأأأللة األعأأأأابيا ا ضأأأأااية امل  وحأأأأ  و( 
 اي يأأةاألمانأأة العامأأة   ايأأيف الأأرح الأأة   املةأأ  وا ت أأد   ،68/268 العامأأة ا  عيأأة قأأرار مبوجأأد
   اليأأوراأأةا الوقأأ  ا ضأأا ا وعُيخصنأأص للج أأة وقأأ  ذضأأا  مدتأأيف ثالثأأة عيأأار ونصأأ   اعأأتغالط

ا 2015/عاتأأأأأأأوبر األوط وتمأأأأأأأريو/يوليأأأأأأأيف متوو مأأأأأأأو اأأأأأأأ    ذضأأأأأأأا  وععأأأأأأأبو ، 2015/مأأأأأأار  آذار
 ؛معا   آن   غرات    اجت ا  عةدل  تمريو األوط/عاتوبر  ا ضا األعبو   وعُيخّصص
 اذر اط تعديال  ذا  صلة  لى ال ظار الدا لت للج ة ال رور  مو عيكون   ( 

 املوّحأأدة األ أأألة ال ةأأرة لأأى  جديأأدةال أأا   ذر أأاط اللج أأة قأأرر ، 113الأأدورة  و أأالط -57
 تةأأأارير لأأأى  امل روضأأأة الكل أأأا الةصأأأوى لعأأأدر   أأأدورلإلالأأأارة ذىل ا الأأواررة   مالحظاهتأأأا اخلتاميأأأة

 ا68/268 العامة ا  عية قرار    لييف امل صوك ال حو  لى األ را ،الدوط 

http://undocs.org/ar/A/69/285
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  زة المستندة إلى قوائم القضايا السابقة لتقديم التقريرالتقارير المركَّ  -1 

لعأدر  تأا يُ التةأارير  لتةأد  ، قأرنر  اللج أة ا ت أار ذجأراء جديأد2009تمريو األوط/عاتوبر    -58
ا  أأال   لأأى املعلومأأا  املتعلةأأة هبأأةا ا جأأراء مأأو  أأالط الأأراب   وميكأأوحمأأدور مأأو الأأدوط األ أأرا ا 

 اwww.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspxالتا : 
، نظأأر  اللج أأة   التةريأأريو الأأدوري  الثأأالث  لكرواتيأأا ومونأأااو 113و 112و أأالط الأأدورت   -59

و  التةريأأر الأأأدور  الرابأأا  عأأأرائي ، وقأأأد قُأأدم  اأأأة  التةأأارير باتبأأأا  ا جأأأراء املبسأأ  لتةأأأد  التةأأأاريرا 
السأأار  لل كسأأأي   اي أأا خيأأص التةريأأر الأأدور  ريراالتةأأأ لتةأأد  ق أأايا عأأابةةوا ت أأد  اللج أأة قأأوائم 

 ا112، والتةرير الدور  الرابا لسويسرا  الط الدورة 111والتةرير الدور  السابا لبول دا  الط الدورة 
 

  التعاون م  المؤ سات الوفنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية -2 
 ا كوميأأأةامل ظ أأأا  غأأأأل ، ا ت أأأد  اللج أأأة ورقأأأة بمأأألن تعاو أأأا مأأأا 104 أأأالط الأأأدورة  -60
 CCPR/C/104/3)  ا 

بمأألن تعاو أأا مأأا املتعسأأا  الو  يأأة ممأأاهبة ، ا ت أأد  اللج أأة ورقأأة 106و أأالط الأأدورة  -61
 ا  (CCPR/C/106/3 ةوا ا نسان  

 
 الداص المعنل بالبالغات الجديدة والتدابير المؤقتةولية المقرر  -3 

، ا ت أأأد  اللج أأأة مأأأةارة  أأأو و يأأأة املةأأأرر اخلأأأاك املعأأأ  بالبالغأأأا  110 أأأالط الأأأدورة  -62
 ا(CCPR/C/110/3)ا ديدة والتدابأل املتقتة 

  
 رىالعالقات م  ال يئات األخ -باء 

 
،  ةأأد  اللج أأة اجت ا  أأا الرابأأا مأأا اللج أأة املع يأأة بالة أأاء  لأأى الت ييأأز 111 أأالط الأأدورة  -63

وعتأأا  اأأةا ا جت أأا  أل  أأاء   اضأأد املأأرعة الأأي تزام أأ  رورهتأأا مأأا رورة اللج أأة املع يأأة  ةأأوا ا نسأأان
التأأأا اللج تأأأ  ارصأأأة  ملةارنأأأة آرائ أأأم   ق أأأايا الصأأأحة ا  ابيأأأة،   عأأأي ا ا ج أأأان، والوقأأأو   لأأأى 

والةأأأانون الأأأدو   جأأأدا  ألاارمييأأأة ج يأأأ  للةأأأانون الأأأدو  ا نسأأأاين ات أأأة واللج أأأةا  تالاأأأا  بيأأأ  ما 
 ااملعاادا املخصصة هليئا   صت ام اةا ا جت ا  مو  الط  ا ةوا ا نسان  لى ر   

  
 من الع د 40تقديم التقارير من الدول األفرال بموجب المادة  -اا ثالث 

 
مبوجأأأد املبأأأار  التوجي يأأأة الأأأي ا ت أأأدهتا اللج أأأة   رورهتأأأا السارعأأأة والسأأأت  و أأأدلت ا    -64

تةأأأد  التةأأأارير لدوريأأأة الأأأوتألة ال اعتعاضأأأ  اللج أأأة  أأأو ،(CCPR/C/66/GUI/Rev.2)الأأأدورة السأأأبع  
قرهتأأأأا   رورهتأأأأا الثالثأأأأة  مأأأأرة املعةأأأأورة   عن سأأأأ ا قأأأأد  اأأأأت مأأأأرة اأأأأ  سأأأأس عأأأأ وا ، الأأأأي اانأأأأ 

تأأأأاريت تةأأأأد  الدولأأأأة الطأأأأر   ية أأأأت بتحديأأأأد مأأأأرن  ظأأأأارب (CCPR/C/19/Rev.1) 1981متوو/يوليأأأأيف 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/104/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/106/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/110/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/66/GUI/Rev.2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/19/Rev.1
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لأأي تبأأدي ا لتةريراأأا الأأدور  التأأا   لأأى ععأأا  اأأ  حالأأة  لأأى حأأدة    ايأأة املالحظأأا  اخلتاميأأة ا
د  مأأأو الع أأأد و  ضأأأوء املبأأأار  التوجي يأأأة لتةأأأأ 40، وذلأأأ  واةأأأا  لل أأأأارة اللج أأأة بمأأألن ع  تةريأأأر

جي يأة الراا أة املعت أدة   التو   أامبارئ وعاأد  اللج أة اأةا الأ  ت   التةارير وععاليد     اللج أةا
 ا(CCPR/C/2009/1)الدورة التاععة والتسع  

األ أأأرا  م لأأأة ذضأأأااية متك  أأأا مأأأو ، عن متأأأ   الأأأدوط 104وقأأأرر  اللج أأأة،  أأأالط الأأأدورة  -65
 تةد  تةاريراا  لى ععا  وتألة رورية تص  ذىل ع  ع وا ا

  
 2إلدددى  2014التقدددارير المقدمدددة إلدددى األمدددين العدددام هدددل الفتدددرة مدددن نيسدددان/أبريل  -ألف 

  2015 نيسان/أبريل
 
مأأو الأأدوط األ أأرا   تةريأأرا   15مأأ  العأأار  أأالط ال أأ ة املمأأ ولة هبأأةا التةريأأر، قُأأّدر ذىل األ -66

 الأأدور  التةريأأر  تايل أأد، و (األو و  التةريأأر عأأاا بوراي أأا، و (الرابأأا الأأدور  التةريأأر  عذربيجأأان التاليأأة:
 التةريأر الأدور   روانأدا، و (األو  التةريأر  عاريةيأاج أوا ، و (الرابأا التةريأر الأدور   جامايكا، و (الثاين
 التةريأأأر الأأأدور   ااوا سأأأتان، و (األو  التةريأأأر  غانأأأا، و  التةريأأأر الأأأدور  الثالأأأي(عأأألواي يا ، و (الرابأأأا
 الكويأأأأ ، و (السأأأأابا التةريأأأأر الأأأأدور   اولومبيأأأأا، و (السأأأأار  التةريأأأأر الأأأأدور   اوعأأأأتاريكا، و (الثأأأأاين

،  التةريأأأر الأأأدور  الثالأأأي( مونأأأااو، و (السأأأار  الأأأدور املغأأأرا  التةريأأأر ، و (الثأأأاين التةريأأأر الأأأدور  
 ا(الثاينناميبيا  التةرير الدور  و 
  

التقارير التل هات موعد تقديم ا وعدم امتثال الدول األفرال للتزامات ا بموجدب  -باء 
   40المادة 

 
التةأأارير املمأأار  عن تةأأدرتأأور اللج أأة التلايأأد مأأو جديأأد عن  لأأى الأأدوط األ أأرا    الع أأد  -67

 ا أأأأا ي بغأأأأت  مأأأأو الع أأأأد   الوقأأأأ  ا أأأأدر هلأأأأا ليتسأأأأ  للج أأأأة عن تأأأأتر  م ام أأأأا 40ذلي أأأأا   املأأأأارة 
 وقد لوحظ ل ع  حدوث تل ر ابأل   تةد  التةارير م ة ذنماء اللج ةاامبوجد اة  املارة

عراء اللج أأة مل ام أأا ةلأأق عن  أأدر تةأأد  الأأدوط األ أأرا  لتةاريراأأا يعأأوا بوتالحأأظ اللج أأة  -68
وتكأأأرر اللج أأأأة عن اأأأأة  الأأأأدوط   ت أأأأت بالتزاماهتأأأأا  مأأأأو الع أأأأدا 40املتعلةأأأة بالرصأأأأد مبوجأأأأد املأأأأارة 

وانظأر املراأق الثأاين لال أال   لأى قائ أة الأدوط األ أرا  الأي تأل ر   مو الع دا 40مبوجد املارة 
   تةد  تةاريرااا

اأأأأا  مو أأأأد تةأأأأدمي ا،  تةريأأأأرا  عوليأأأأا   21يف اللج أأأأة ال ظأأأأر بصأأأأورة  اصأأأأة ذىل عن ا أأأأاك توّجأأأأو  -69
تأأأل ر تةأأأدمي ا  مأأأر  تةأأأارير 10تأأأل ر تةأأأدمي ا سأأأس عأأأ وا   لأأأى األقأأأ  و عوليأأأا   تةريأأأرا   18 م  أأأا

ذحبأأأا  لل أأأد  البأأأال  األايأأأة املتأأو ى مأأأو الع أأأد، واأأأو متكأأأ   اأأت وال تيجأأأة اعأأ وا   لأأأى األقأأأ 
 لتزاماهتأأا مبوجأأد الع أأد  لأأى ععأأا  التةأأارير الدوريأأةاباالأأدوط األ أأرا   مأأدى واأأاءد اللج أأة مأأو رصأأ

وتةأأأور اللج أأأة  لأأأى اأأأ ا  م تظ أأأة بتوجيأأأيف رعأأأائ  تةاأليأأأة ذىل ايأأأا الأأأدوط األ أأأرا  الأأأي تأأأل ر   
  اثألا    تةد  تةاريرااا

http://undocs.org/ar/CCPR/C/2009/1
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اللج أأأة بمأأألن  أأأدر التةأأأارير الأأأي تأأأل ر تةأأأدمي ا و أأأدر امتثأأأاط نظأأأرا  ذىل الةلأأأق الأأأة  يسأأأاور و  -70
تعأأأديال   لأأأى ال ظأأأار  ا ُت أأأد  رمسيأأأا   ،(5 مأأأو الع أأأد 40الأأأدوط األ أأأرا   لتزاماهتأأأا مبوجأأأد املأأأارة 

ا (Corr.1) 6و CCPR/C/3/Rev.6  2001الأأأأدا لت  أأأأالط الأأأأدورة ا اريأأأأة والسأأأأبع ،   آذار/مأأأأار  
 ا تبأأأأأأارا  مأأأأأأو  ايأأأأأأة الأأأأأأدورة ا اريأأأأأأة والسأأأأأأبع   نيسأأأأأأان/ املأأأأأأوار امل ةحأأأأأأة وبأأأأأأدع  اللج أأأأأأة   تطبيأأأأأأق

 (ا 2001 عبري 
تتخلّأأأ  اي أأأا الأأأدوط األ أأأرا  وت أأأ    التعأأأديال  ذجأأأراء  جديأأأدا  يُأتنبأأأا   ا أأأا   الأأأي  -71

 أأو الواأأاء بالتزام أأا بتةأأد  التةأأارير  لأأى مأأدى اأأ ة  ويلأأة، عو الأأي تطلأأد اي أأا تلجيأأ  مثوهلأأا عمأأار 
و  التأأأا ا أأالت ، جيأأوو للج أأأة، مأأو اين اصأأا دا ، ذ طأأأار  اللج أأة قبأأ  املو أأد املةأأأرر مبأأدة قصأأألةا

الدولأأأة املع يأأأة بأأألن اللج أأأة تعتأأأزر ال ظأأأر   التأأأدابأل الأأأي ا ت أأأدهتا تلأأأ  الدولأأأة الطأأأر  بغأأأرن ت  يأأأة 
  مل تتسّلم تةرير الدولة الطر  املع يةا وذنعحكار الع د اعت ارا  ذىل املعلوما  املتواارة لدي ا، 

( اي أأأأأا خيأأأأأص 70و 68نظام أأأأأا الأأأأأدا لت  املارتأأأأأان  ،103   الأأأأأدورة ، أأأأأدل  اللج أأأأأةو  -72
تُبحأأي اأأة  ، 2012 أأار  وم أأةا (7 تةريأأر  ذجأأراء ا عأأتعران( رون وجأأوررراعأأة ا أأا   الةطريأأة 

املالحظأأا  اخلتاميأأة امل بثةأأة  مغلةأأة وتصأأدر عي أأا  جلسأأة مأأو  ا أأا   الةطريأأة   جلسأأة  ل يأأة بأأد   
 ((اCCPR/C/3/Rev.10  ،بوص  ا وثائق  ل ية  انظر ال ظار الدا لت املعدط و ا لسة 

 لأأأى مأأأو قانو أأأا الأأأدا لت  70امل صأأأوك  ليأأأيف   املأأأارة و ّبةأأأ  اللج أأأة ألوط مأأأرة ا جأأأراء  -73
   املت ثأأ ذىل ا جأأراء  ةوحأأىت تارخيأأيف،  أأل  اللج أأ تةأأدر تةريأأرا    رورهتأأا اخلامسأأة والسأأبع ا رولأأة مل
 وبليأأز بربأأارو : التاليأأة اأأت راأأا   رولأأة 21خيأأص   أأااي وجأأور تةريأأر رونحالأأة الأأدوط األ أأرا   رراعأأة

ا سأأأأأ   وجأأأأأزر  وعأأأأان  وروانأأأأأداوج أأأأوا عاريةيأأأأأا ورومي يكأأأأا  الوعأأأأأطى عاريةيأأأأا وا وريأأأأأة وبأأأأ غالري 
 واأأأأو اأأأأألر   واأأأأابووغي يأأأأا ا عأأأأتوائية  غري أأأأاراو  وغامبيأأأأا غري أأأأاريو وعأأأأان مأأأأاري و وعأأأأوري ار وعيمأأأأي 

 A/69/40رراعأأة (I.Vol) السأأ و  التةريأأر   وتأأررا واأأاييونيكأأاراغوا  ومووامبيأأق ومأأالو  اي يأأاو  ري أأوار
 ا(8 110الدوط األ را  الي نُظر اي ا مبوجد اةا ا جراء حىت الدورة  حا   ايا
عأأتعت د قائ أأة ق أأايا متعلةأأة   أأوا  بل أأا عاريةيأأا ج أأوا اللج أأةُ  ع ل أأ ، 112الأأدورة  وقبأأ  -74

، قأأّدم  ج أأوا 2014 نأأوا ك/الثأأاين تمأأريو 26ا و  112عاريةيأأا رون وجأأور تةريأأر  أأالط الأأدورة 
 حةأأةا وعُرعأأل  اأأةل  مأأةارة الأأ  ية ذىل  رورة ذىل ق أأايا قائ أأةا ت أأار  ّجأأ  مو أأدعاريةيأأا تةريراأأا اتل

_________________ 

اجمللأأأأأأأأأأد األوط  ،40لوثأأأأأأأأأائق الرمسيأأأأأأأأأأة للج عيأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأة، الأأأأأأأأأأدورة ا اريأأأأأأأأأة واخل سأأأأأأأأأون، امللحأأأأأأأأأق رقأأأأأأأأأأم ا نظأأأأأأأأأرا (5  
  A/51/40 (Vol. I) ،40 الأأأأدورة السأأأأابعة واخل سأأأأون، امللحأأأأق رقأأأأم، ال صأأأأ  الثالأأأأي، ال أأأأر  بأأأأاء، واملرجأأأأا ن سأأأأيف 
 A/57/40ال ص  الثالي، ال ر  باءا ،) 

بأأأاءا (، اجمللأأأد األوط، املراأأأق الثالأأأي، ال أأأر  A/56/40  40سارعأأأة واخل سأأأون، امللحأأأق رقأأأم الأأأدورة الن سأأأيف، املرجأأأا  (6  
 (اCCPR/C/3/Rev.10  103وجرى تلايد الةوا د امل ةحة   ال ظار الدا لت بصيغتيف املعدلة املعت د   الدورة 

 A/67/40ا64، ال ص  الثاين، ال ةرة ((I.vol) اجمللد األوط  ،40الدورة السابعة والستون، امللحق رقم رجا ن سيف، امل (7  
A/69/40، الثالأأأأأأي، ال صأأأأأأ  ((I.vol) اجمللأأأأأأد األوط  ،40والسأأأأأأتون، امللحأأأأأأق رقأأأأأأم  التاعأأأأأأعةدورة الأأأأأأرجأأأأأأا ن سأأأأأأيف، امل (8  

 ا117-101 ا ال ةر 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/3/Rev.6
http://undocs.org/ar/CCPR/C/3/Rev.6/Corr.1
http://undocs.org/ar/CCPR/C/3/Rev.10
http://undocs.org/ar/A/69/40%20(Vol.%20I)
http://undocs.org/ar/A/51/40 (Vol. I)
http://undocs.org/ar/A/57/40
http://undocs.org/ar/A/56/40
http://undocs.org/ar/CCPR/C/3/Rev.10
http://undocs.org/ar/A/67/40(vol.I)
http://undocs.org/ar/A/69/40(vol.I)
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ا وبعأأأد عن 112تةريأأأر   الأأأدورة  وجأأأورقائ أأأة ق أأأايا رون  عأأأتعت د ع أأأااللج أأأة  اي أأأا تأأأةاربأأأ غالري  
، 2015آذار/مأأأأار   عقصأأأأا  مو أأأأد  اللج أأأأة  ذىل تةريراأأأأا بإرعأأأأاطع ربأأأأ  بأأأأ غالري   أأأأو التزام أأأأا 

 االتةرير تتلةى ريث ا ب غالري    والسياعية املدنية ا ةوا حالةرراعة  عرجل  اللج ة
  

الددوتيرة الدوريددة هيمددا يتعلددق بتقددارير الدددول األفددرال التددل نُظددر هي ددا خددالل الفتددرة  -جيم 
 المشمولة بال تعراض 

 
، عن متأأأ   الأأأدوط األ أأأرا  م لأأأة ذضأأأااية متك  أأأا مأأأو 104قأأأرر  اللج أأأة،  أأأالط الأأأدورة  -75
عن للج أأأأة  ميكأأأأو د  تةاريراأأأأا  لأأأأى ععأأأأا  وتأأأأألة روريأأأأة تصأأأأ  ذىل عأأأأ  عأأأأ وا ا وب أأأأاء   ليأأأأيف،تةأأأأ

  غ أون ثأالث عو عربأا عو سأس عو  الالحةأة ذىل الدوط األ أرا  عن تةأدر تةاريراأا الدوريأة تطلد
 ع  ع وا ا

 أأأالط ال أأأ ة يبأأأّ  ا أأأدوط عرنأأأا  الأأأوتألة الدوريأأأة لتةأأأارير الأأأدوط األ أأأرا  الأأأي نُظأأأر اي أأأا و  -76
 املم ولة با عتعرانا

 
 مو د التةرير املةب  تاريت ال ظر الدولة الطر 

 2019/يولييف متوو 2014/يولييف متوو عيرل دا
 2019/يولييف متوو 2014/يولييف متوو جورجيا
 2017/يولييف متوو 2014/يولييف متوو السوران
 2019/يولييف متوو 2014/يولييف متوو اليلت
 2018/يولييف متوو 2014/يولييف متوو مالو 
 2018/يولييف متوو 2014/يولييف متوو اليابان
   

 2018/عاتوبر األوط تمريو 2014/عاتوبر األوط تمريو ذعرائي 
 2018/عاتوبر األوط تمريو 2014/عاتوبر األوط تمريو بوروند 
 2020/عاتوبر األوط تمريو 2014/عاتوبر األوط تمريو األعور ا ب 
 2020/عاتوبر األوط تمريو 2014/عاتوبر األوط تمريو مالطة
 2018/عاتوبر األوط تمريو 2014/عاتوبر األوط تمريو اايي
   

 2019/عبري  نيسان 2015/مار  آذار الروعت ا حتار
 2020/عبري  نيسان 2015/مار  آذار قكك
 2020/عبري  نيسان 2015/مار  آذار ارواتيا
 2019/عبري  نيسان 2015/مار  آذار ا بوريا
 2019/عبري  نيسان 2015/مار  آذار ري وار او 
 2021/عبري  نيسان 2015/مار  آذار مونااو
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المرهق األول   
 2015-2014، (9)عضوية اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وأعضاء مكتب ا  

  
 أعضاء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان -ألف 

 

 (أ)ا  سية  112و 111تان الدور 
  31ت ت أأأأأأأأأأأأأأت الو يأأأأأأأأأأأأأأة   
 اانون األوط/ريس ك

   2014  اليابان  إوا اوا يوجت
 2014   تونس   ا(عاشور بن  يان
 2016  ا زائر  بوزيد لزاار 
 2016 اوعتاريكا ريسيا - رودريغيزمانوي   ايكتور
 العظ ى لكيطانيا املتحدة امل لكأة  رودللناجي   السأل

  الم الية وعيرل دا
2016 

 2014 رومانيا   ه(يسكوتزلبوط  عندرييف
 2016  األرج ت    الفيولل  ر  اابيان
 2016 عملانيا هور - زايبرت عنيا

 2016 موريميو   ر( يتولسينغ ريروجالط
 2016 ذعرائي  شانل يوااط

 2014  ارنسا  شانيه اريست 
 2016 جورجيا الشفيلليهاردز ستونت  ناو   السيد
 2016   مصر  اهلل هتحعمحد عم   السيد
 2014   اول دا  هلينترماناورنيليس   السيد
 2014 عويسرا  ج( كالين اال 

 2014  عاريةيا ج وا  ماجودينا وانيلت وونكت
 2014   األمريكية املتحدة الو يا   نومانطا  جألالد
 2014 عوري ار واترهال مارغو

 

_________________ 

  و ا  ال   لى عمساء األ  اء ا الي  والسابة  مو  الط الراب  التا : ميك (9  
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspxا 
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 (ع ا  سية 113الدورة 
  31ت ت أأأأأأأأأأأأأت الو يأأأأأأأأأأأأأة   
 اانون األوط/ريس ك

    و(2018  اليابان  إوا اوات جيو 
  و(2018 اليونان بازارتزيساوتي  
  و(2018   تونس  بن عاشور يان 
  و(2018 ذيطاليا بوليتلماورو 
  و(2016  ا زائر  بوزيدلزاار  

  و(2016 اوعتاريكا ريسيا -رودريغيز ايكتور مانوي  
ة املتحدة لكيطانيا العظ ى أامل لك  رودللالسأل ناجي  

  يرل دا الم اليةعو 
  و(2016

  و(2016  األرج ت    الفيوللاابيان   ر 
 2016 موريميو   ر( يتولسينغريروجالط 

  و(2016 عملانيا هور - زايبرتعنيا 
  و(2016 ذعرائي  شانليوااط 
  و(2016 جورجيا الشفيلليهاردز ستونت  ناو 

  و(2016   مصر  هتح اهللعمحد عم  
  و(2018 ارنسا هروهيل ديعولي يييف 
  و(2018 الو يا  املتحدة األمريكية كليفالندعارة 

  و(2018 عوغ دا موهوموزارنكان  ات 
  و(2018 عوري ار واترهالمارغو 
   و(2018 ا ب  األعور يليتشذي انا 
ع  أأأاء  مت تعيأأأ مأأأو الع أأأد الأأأدو  اخلأأأاك بأأأا ةوا املدنيأأأة والسياعأأأية،   28مأأأو املأأأارة  3واةأأأا  لل ةأأأرة   ع(

 يع لون اي ا بص ت م المخصية اام و  ،اللج ة با نتخاا
ت ت أأت مأأدة و يتأأيف  ؛ واأأان متوقعأأا  عن104قبأأ  الأأدورة  2012اأأانون الثاين/ي أأاير   2تأأوّ  السأأيد ُ  أأر     ا(

لتعوي أأيف ذىل غايأأة  2012 مأأايوعيار/ 1ا وقأأد جأأر  انتخابأأا    2014ألوط/ريسأأ ك اأأانون ا  31  
 ا وانُتخأد السأيد بأو  االأور، مأو تأونس، بالتزايأة2014اانون األوط/ريس ك   31انت اء مدة الو ية   
   ا2014اانون األوط/ريس ك   31وانت   و يتيف   

، وانت أأ  2012اأأانون الثاين/ي أأاير   17 نيويأأورك   انُتخأأد السأأيد اأأال    انتخابأأا  ار يأأة جأأر     ج(
 ا2014اانون األوط/ريس ك   31و يتيف   

؛ وُ ةأأأد  2014اأأأانون الثاين/ي أأأاير   9قأأأّدر السأأأيد ماتأأأاريو اعأأأتةالتيف الأأأي عصأأأبح  نااأأأةة ا تبأأأارا  مأأأو   ر(
وانُتخأأأد اي أأأا السأأأيد األ أأأرا  للأأأدوط  35  ا جت أأأا   2014حزيران/يونيأأأيف  24انتخابأأأا  ار يأأأة   

 ا2016الة  عت ت ت و يتيف  ار  عيتولسي  
تمأأأريو  4مأأأو   ا عأأأتةالة نااأأأةة ا تبأأأارا   2013تمأأأريو األوط/عاتأأأوبر  14اعأأأتةال  السأأأيدة موتأأأوك     ا(

 33،   ا جت أأأأأأا  2014الأأأأأأبا /اكاير  18(ا و  ا نتخابأأأأأأا  الأأأأأأي جأأأأأأر    2013الثأأأأأأاين/نوا ك 
  31و يتأيف    وانت أ للسأيدة موتأوكا    اللج أة  ل أا     أوا   و تيسأكولسأيد للدوط األ را ، انتخد ا

 ا2014اانون األوط/ريس ك 
 ا2012عيلوط/عبت ك  6للدوط األ را  املعةور   نيويورك يور  32انتخد ات ء األ  اء عث اء ا جت ا    و(
 ا2014حزيران/يونييف  24للدوط األ را  املعةور   نيويورك يور  34ات ء األ  اء عث اء ا جت ا   انتخد  و(
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 أعضاء المكتب -باء 
 

 آذار/ 16 اي أأأأا يلأأأأت ع  أأأأاء املكتأأأأد الأأأأةيو انتخبأأأأوا ل أأأأ ة  أأأأام    ا لسأأأأة املعةأأأأورة   
 (:113 الدورة  2015مار  

  عال يو اابيان  :الرئيس
 ذواعاوايوجت  نواا الرئيس:

 عيتولسي  ريروجالط  
 اور -وايك  عنيا  

 الال يلتيااررو ستونت  ناو  املةرر:
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 نلالمرهق الثا
  

 (2015 أبريل/نيسان 2 حتىمن الع د ) 40 التقارير بموجب المادةحالة تقديم   
 

   دولة فرهاا( 21الدول األفرال التل تأخرت هل تقديم تقريرها األولل ) -ألف 
 مالحظا  وجور تةريرال ظر   ا الة رون  ع وا  التل أل مو د التةد  الدولة الطر  
 الأأأأدورة التاعأأأأعة والسأأأأبعون  تمأأأأريو األوط/ 26 1988اانون األوط/ريس ك   24 غي يا ا عتوائية 1

 (2003عاتوبر 
 

  (2006 آذار/مار   86 الدورة 23 1991نيسان/عبري   23 الصوماط 2
  (2007 متوو/يولييف  90 الدورة 23 1991عيلوط/عبت ك  6 غري ارا 3

  (2011 آذار/مار   101الدورة  21 1993آا/عغسطس  4 عيمي  4
   102تةأأأأرر ال ظأأأأر اي أأأأا  أأأأالط الأأأأدورة  20 1994عيلوط/عبت ك  16 رومي يكا  5

  تلج  ال ظر اي ا( 2011متوو/يولييف 
 

  (2012 آذار/مار   104الدورة  20 1994تمريو الثاين/نوا ك  5 اابو األر  6
املو أأأأأأأد ال  أأأأأأأائت ا أأأأأأأدر   املالحظأأأأأأأا   (2013 آذار/مار   107الدورة   1997عيلوط/عبت ك  9 بليز 7

 28اخلتاميأأأأأأأأأأأأأأة لتةأأأأأأأأأأأأأأد  التةريأأأأأأأأأأأأأأر اأأأأأأأأأأأأأأو 
 2015آذار/مار  

املو أأأأد ال  أأأأائت ا أأأأدر   رعأأأأالة التأأأأةاأل   13 2001اانون األوط/ريس ك   6 ب غالري  8
مأأو ال ظأأار الأأدا لت(  70األ أأألة  املأأارة 

 الثأأأأأأاين/تمأأأأأأريو  12لتةأأأأأأد  التةريأأأأأأر اأأأأأأو 
 2014نوا ك 

املو أأأأد ال  أأأأائت ا أأأأدر   رعأأأأالة التأأأأةاأل   11 2003نيسان/عبري   22 ري ياذ 9
مأأو ال ظأأار الأأدا لت(  70األ أأألة  املأأارة 

 تمأأأأأأريو الثأأأأأأاين/ 12لتةأأأأأأد  التةريأأأأأأر اأأأأأأو 
 2014نوا ك 
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 مالحظا  وجور تةريرال ظر   ا الة رون  ع وا  التل أل مو د التةد  الدولة الطر  
رعأأأأالة التأأأأةاأل املو أأأأد ال  أأأأائت ا أأأأدر     10 2004اانون األوط/ريس ك   19 ليمي - تي ور 10

مأأو ال ظأأار الأأدا لت(  70األ أأألة  املأأارة 
 تمأأأأأأريو الثأأأأأأاين/ 12لتةأأأأأأد  التةريأأأأأأر اأأأأأأو 

 2014نوا ك 
، وااةأأأأأأأ  اللج أأأأأأأة  لأأأأأأأأى 104  الأأأأأأأدورة  9 2005حزيران/يونييف  27 عواويل د 11

 لأأأأد تلجيأأأأ  املو أأأأد ال  أأأأائت حأأأأىت  ايأأأأة  
 2012اانون األوط/ريس ك 

التأأأأةاأل  املو أأأأد ال  أأأأائت ا أأأأدر   رعأأأأالة
مأأو ال ظأأار الأأدا لت(  70األ أأألة  املأأارة 

تمأأأأأأأأأأأأأأأريو  12لتةأأأأأأأأأأأأأأأد  التةريأأأأأأأأأأأأأأأر اأأأأأأأأأأأأأأأو 
 2014الثاين/نوا ك 

املو أأأأد ال  أأأأائت ا أأأأدر   رعأأأأالة التأأأأةاأل   9  2005اانون األوط/ريس ك   22 ياليك  12
مأأو ال ظأأار الأأدا لت(  70األ أأألة  املأأارة 

 تمأأأأأأريو الثأأأأأأاين/ 12لتةأأأأأأد  التةريأأأأأأر اأأأأأأو 
 2014نوا ك 

املو أأأأد ال  أأأأائت ا أأأأدر   رعأأأأالة التأأأأةاأل   7 2007اانون األوط/ريس ك   20 البحريو 13
مأأو ال ظأأار الأأدا لت(  70األ أأألة  املأأارة 

 تمأأأأريو الثأأأأاين/ن 12لتةأأأأد  التةريأأأأر اأأأأو 
 2014وا ك 

   7 2007اانون األوط/ريس ك   22 عندورا 14
   5 2009عيار/مايو  15 عاموا 15
   5 2009تمريو األوط/عاتوبر  21 ا ديدة غي يا بابوا 16
   5 2010البا /اكاير  21 اانواتو 17
   5 2010آذار/مار   23 الب اما 18
 الدميةرا يأأة  و ا وريأأة 19

 المعبية
   4 2010اانون األوط/ريس ك   25

   3 2011عيلوط/عبت ك  23 بااستان 20
     3 2012البا /اكاير  1 بيساو - غي يا 21
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   دولة فرهاا( 21) الدوري عشر  نوات أو أكثرالدول األفرال التل تأخرت هل تقديم تقريرها  -باء 

 الدولة الطر  
و  أأأأأأأأأأأأن

 مو د التةد  التةرير
ع وا  
 التل أل

قبوط ا جراء املبس  
 لتةد  التةارير

املو أأأأأأأأأأأأأأأأأد ا ديأأأأأأأأأأأأأأأأأد 
 مالحظا  للتةد 

 تمأأأأأأأأأأأريو األوط/ 31 2011 عيار/مايو 12 18 1996عيار/مايو  15 الثالي عاغانستان 22
 2013 عاتوبر

السأأأأابةة لتةأأأأد   الة أأأأايا قائ أأأأة
أأأأأأأأأد    الأأأأأأأأأدورة  التةريأأأأأأأأأر ا ُت  
 (2012 متوو/يولييف  105

 مأأو املةأأرر ا ت أأار قائ أأة الة أأايا  2014 البا /اكاير 18 13 2001تمريو الثاين/نوا ك  7 اخلامس بيالرو  23
لتةأأد  التةريأأر   الأأدورة السأأابةة 
 (2015 متوو/يولييف  114

    12 2003 آذار/مار  31 الثالي الكونغو 24

ا وريأأأأأأأأأأأأأأأة اوريأأأأأأأأأأأأأأأا  25
 المعبية الدميةرا ية

    11 2004 اانون الثاين/ي اير  1 الثالي

    10 2004 تمريو الثاين/نوا ك 1 الرابا مصر 26
    11 2003 تمريو األوط/عاتوبر 31 الثالي غابون 27
أأأأد     29 1985 حزيران/يونييف 21 الثاين غامبيا 28 املالحظأأأأا  اخلتاميأأأأة ا ُت  

رون وجأأأور تةريأأأر رور  ثأأأان   
الأأأأأأأأأأأدورة اخلامسأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأبع  

 (2002 متوو/يولييف 
    20 1994 عيلوط/عبت ك 30 الثالي غي يا 29
    12 2003 آذار/مار  31 الثالي غيانا 30
    13 2001 اانون األوط/ريس ك 31 الرابا اهل د 31
    15 1999 اانون األوط/ريس ك 31 الثالي لب ان 32
    12 2002 نيسان/عبري  30 الثاين ليسوتو 33
    10 2005 نيسان/عبري  1 الثالي ما  34
    21 1994 آذار/مار  31 الثاين ال يجر 35
    15 1999 تمريو األوط/عاتوبر 28 الثاين نيجأليا 36
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 الدولة الطر  
و  أأأأأأأأأأأأن

 مو د التةد  التةرير
ع وا  
 التل أل

قبوط ا جراء املبس  
 لتةد  التةارير

املو أأأأأأأأأأأأأأأأأد ا ديأأأأأأأأأأأأأأأأأد 
 مالحظا  للتةد 

 نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان/عبري  30 2013 متوو/يولييف 15 15 1999 نيسان/عبري  28 اخلامس رومانيا 37
2015 

السأأأأابةة لتةأأأأد   الة أأأأاياقائ أأأأة 
أأأأأأأأأد التةريأأأأأأأأأر    الأأأأأأأأأدورة  ا ُت  
 (2014  آذار/مار  110

عأأأأأأأأأأأأان  ا سأأأأأأأأأأأأ    38
 وجزر غري اريو

أأأأد   املالحظأأأأا  اخلتاميأأأأة   23 1991 تمريو األوط/عاتوبر 31 الثاين ا ُت  
رون وجأأأور تةريأأأر رور  ثأأأان   
الأأأأأأأأأأدورة السارعأأأأأأأأأأة والث أأأأأأأأأأان  

 (2006 آذار/مار  
    14 2000 نيسان/عبري  4 اخلامس الس غاط 39
    11 2003 تمريو األوط/عاتوبر 31 اخلامس تري يدار وتوباغو 40
    10 2004 آا/عغسطس 1 الثالي ايي  نار 41
       12 2002 حزيران/يونييف 1 الثاين ومبابو  42

   دولة فرهاا( 13)  نوات 10و 5بفترة تتراوح بين الدول األفرال التل تأخرت هل تقديم تقريرها الدوري  -جيم 

 الدولة الطر  
و  أأأأأأأأأأأأن

 مو د التةد  التةرير
ع وا  
 التل أل

قبوط ا جراء املبس  
 لتةد  التةارير

املو د ا ديد 
 مالحظا  للتةد 

    5 2009 تمريو األوط/عاتوبر 31 الثالي الكاوي  43
ا وريأأأأأأأأأأأأأة عاريةيأأأأأأأأأأأأأا  44

 الوعطى
    3 2010 آا/عغسطس 1 الثالي

ا وريأأأأأأأأأة الكونغأأأأأأأأأو  45
 المعبية الدميةرا ية

    6 2009 نيسان/عبري  1 الرابا

    4 2010 تمريو األوط/عاتوبر 31 الثاين ا دورا  46
    5 2009 تمريو األوط/عاتوبر 31 السار  ذيطاليا 47
    4 2010 تمريو األوط/عاتوبر 30 اخلامس ليبيا 48
    5 2009 عيلوط/عبت ك 1 الثاين خت متايويل 49
    7 2008 نيسان/عبري  1 الرابا لكس كت 50
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 الدولة الطر  
و  أأأأأأأأأأأأن

 مو د التةد  التةرير
ع وا  
 التل أل

قبوط ا جراء املبس  
 لتةد  التةارير

املو د ا ديد 
 مالحظا  للتةد 

معلومأأا  مأأأو الدولأأأة ت يأأأد بأأألن    5 2010 نيسان/عبري  1 اخلامس موريميو  51
تةد  التةرير    اية مو املتوقا 

 2014 ار 
التةرير جتاوو ا د األقصى لعدر    6 2008 تمريو الثاين/نوا ك 1 السار  املغرا 52

الكل أأأأأأأأأأأأا ا اطُلأأأأأأأأأأأأد ذ أأأأأأأأأأأأارة 
 متأأوو/ 1  مو أأد عقصأا   تةدميأيف
 2015يولييف 

ا   وريأأأأأأأأأة العربيأأأأأأأأأة  53
 السورية

    5 2009 آا/عغسطس 1 الرابا

التةرير جتاوو ا د األقصى لعدر    5 2009 آا/عغسطس 1 الثاين تايل د 54
الكل أأأأأأأأأأأأا ا اطُلأأأأأأأأأأأأد ذ أأأأأأأأأأأأارة 

 متأأوو/ 1  مو أأد عقصأا   تةدميأيف
 2015يولييف 

       6 2008 نيسان/عبري  1 الثاين عوغ دا 55
   دولة فرهاا( 24)  نواتخمس  أقّل من تقريرهاالدول األفرال التل تأخرت هل تقديم  -دال 

 الدولة الطر  
و  أأأأأأأأأأأأأأن

 مو د التةد  التةرير
ع وا  
 التل أل

قبوط ا جراء املبس  
 مالحظا  املو د ا ديد للتةد  لتةد  التةارير

    3 2011 تمريو الثاين/نوا ك 1 الرابا ا زائر 56
 نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان/عبري  30 2013 عيلوط/عبت ك 20 1 2014 آذار/مار  30 اخلامس األرج ت  57

2015 
السأأأأابةة لتةأأأأأد   الة أأأأأاياقائ أأأأة 

أأأأأأأأأأد التةريأأأأأأأأأأر    الأأأأأأأأأأدورة  ا ُت  
 (2014  آذار/مار  110

 اأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون األوط/ 20 2011 آذار/مار  10 2 2013 نيسان/عبري  1 السار  عع اليا 58
 2013 ريس ك

السأأأأأأأأأأأأأأأأابةة  الة أأأأأأأأأأأأأأأأاياقائ أأأأأأأأأأأأأأأأة 
أأأأأأأأأأد التةريأأأأأأأأأأر  لتةأأأأأأأأأأد     ا ُت  
  تمأأأأأأأأأأريو األوط/ 106الأأأأأأأأأدورة 
 (2012 عاتوبر
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 الدولة الطر  
و  أأأأأأأأأأأأأأن

 مو د التةد  التةرير
ع وا  
 التل أل

قبوط ا جراء املبس  
 مالحظا  املو د ا ديد للتةد  لتةد  التةارير

    4 2011 آذار/مار  29 الرابا بربارو  59
    3 2012 آذار/مار  31 الثاين بوتسوانا 60
السأأأأأأابةة لتةأأأأأأد   الة أأأأأأاياقائ أأأأأأة  2013 متوو/يولييف 30 2011 البا /اكاير 2 1  2013 متوو/يولييف 30 اخلامس الكامألون 61

أأد التةريأأر   103  الأأدورة  ا ُت  
 (2011  تمريو األوط/عاتوبر

 تمأأأأأأأأأأأأأأأأأأريو األوط/ 31 2013 آذار/مار  2 1 2013 تمريو األوط/عاتوبر 31 السار  الدايرك 62
 2013 عاتوبر

السأأأأأأابةة لتةأأأأأأد   الة أأأأأأاياقائ أأأأأأة 
أأد التةريأأر   103  الأأدورة  ا ُت  

 (2011  تمريو األوط/عاتوبر
 نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان/عبري  30 2013 آذار/مار  1 1 2013 تمريو األوط/عاتوبر 30 السار  ذاوارور 63

2015 
السأأأأأأابةة لتةأأأأأأد   الة أأأأأأاياقائ أأأأأأة 
أأد  التةريأأر  110  الأأدورة  ا ُت  

 (2014مار  /آذار 
 الة أأأاياقائ أأأة ا ت أأار مأأو املةأأأرر   2014 البا /اكاير 11  2014 تمريو األوط/عاتوبر 29 السابا السل ارور 64

السأأأابةة لتةأأأد  التةريأأأر   الأأأدورة 
 (2015  متوو/يولييف 114

     2014 متوو/يولييف 29 الثاين ذثيوبيا 65
 تمأأأأأريو األوط/عاتأأأأأوبر 15  2014 تمريو األوط/عاتوبر 29 السار  ا غاريا 66

2014 
  

 -ذيأأأأأأأران  ا وريأأأأأأأة  67
 ا عالمية(

     2014 تمريو الثاين/نوا ك 2 الرابا

     2014 تمريو األوط/عاتوبر 29 اخلامس األررن 68
    4 2011 آذار/مار  23 الرابا مدغمةر 69
 اأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون األوط/ 18  2014 آذار/مار  30 السار  املكسي  70

 2013 ريس ك
آا/عغسأأأأأأأأأأأأأأأأأطس  31

2015 
السأأأأابةة لتةأأأأأد   الة أأأأأاياقائ أأأأة 

أأأأأأأأأأد التةريأأأأأأأأأأر    الأأأأأأأأأأدورة  ا ُت  
 (2014  متوو/يولييف 111

اول أأأأأأأدا  مبأأأأأأأا اي أأأأأأأا  71
 (جزر األنتي  وآروبا

     2014 متوو/يولييف 31 اخلامس

    2 2012 تمريو األوط/عاتوبر 29 الرابا نيكاراغوا 72
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 الدولة الطر  
و  أأأأأأأأأأأأأأن

 مو د التةد  التةرير
ع وا  
 التل أل

قبوط ا جراء املبس  
 مالحظا  املو د ا ديد للتةد  لتةد  التةارير

    3 2012 آذار/مار  31 الرابا ب  ا 73
 تمأأأأأأأأأأأأأأأأأأريو األوط/ 31 2011 آذار/مار  18 1 2013 تمريو األوط/عاتوبر 30 الثالي ا ورية مولدواا 74

 2013 عاتوبر
السأأأأأأأأأأأأأأأأابةة  الة أأأأأأأأأأأأأأأأاياقائ أأأأأأأأأأأأأأأأة 
أأأأأأأأأأد التةريأأأأأأأأأأر  لتةأأأأأأأأأأد     ا ُت  
  تمأأأأأأأأأأريو األوط/ 103الأأأأأأأأأدورة 
 (2011 عاتوبر

السأأأأابةة لتةأأأأأد   الة أأأأأاياقائ أأأأة  2013 متوو/يولييف 31 2011 البا /اكاير 23 1 2013 متوو/يولييف 31 الثالي عان ماري و 75
أأأأأأأأأأد التةريأأأأأأأأأأر    الأأأأأأأأأأدورة  ا ُت  
 (2012  متوو/يولييف 105

 نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان/عبري  30 2013 حزيران/يونييف 20 1 2014 نيسان/عبري  1 السابا السويد 76
2015 

السأأأأابةة لتةأأأأأد   الة أأأأأاياقائ أأأأة 
أأأأأأأأأأد التةريأأأأأأأأأأر    الأأأأأأأأأأدورة  ا ُت  
 (2014 آذار/مار   110

    3 2012 آذار/مار  31 السار  تونس 77
ا وريأأأأأأأأأأأأأأة ت أأأأأأأأأأأأأأأزانيا  78

 املتحدة
    1 2013 آا/عغسطس 1 اخلامس

       3 2011 متوو/يولييف 20 الرابا وامبيا 79
   دولة فرهاا( 66) هاتقرير  بعد موعد تقديم يحن الدول األفرال التل لم -هاء 

نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو   الدولة الطر  
 التةرير

 مالحظا  املو د ا ديد للتةد  قبوط ا جراء املبس  لتةد  التةارير مو د التةد 

    2018 متوو/يولييف 26 الثالي علبانيا 80
    2017 آذار/مار  30 الثاين عنغو  81
    2016 متوو/يولييف 30 الثالي عرمي يا 82
    2015 تمريو األوط/عاتوبر 29 السار  بلجيكا 83
املتعدرة  - رولة  بولي يا 84

 الةوميا (
    2018 تمريو الثاين/نوا ك 1 الرابا
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نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو   الدولة الطر  
 التةرير

 مالحظا  املو د ا ديد للتةد  قبوط ا جراء املبس  لتةد  التةارير مو د التةد 

   2011 البا /اكاير 1 2016 تمريو الثاين/نوا ك 2 الثالي البوع ة واهلرع  85
 الة أأاياقائ أأة ا ت أأار مأأو املةأأرر   2014 البا /اكاير 20 2015 متوو/يولييف 29 الرابا بلغاريا 86

السأأابةة لتةأأد  التةريأأر   الأأدورة 
 (2015 متوو/يولييف  114

    2018 تمريو األوط/عاتوبر 31 الثالي بوروند  87
    2019 نيسان/عبري  2 الثالي ا بوريا 88
   2012 اانون الثاين/ي اير 30 2018 آذار/مار  28 الثالي تمار 89
    2019 متوو/يولييف 31 السابا اليلت 90
    2019 نيسان/عبري  2 الثاين او  ري وار 91
املالحظا  اخلتامية بمألن التةريأر   2014 اانون الثاين/ي اير 8 2020 نيسان/عبري  2 الرابا ارواتيا 92

الأأدور  الثالأأي ا ُت أأد  مبوجأأد 
 ا جراء املبس  لتةد  التةارير

   2015 البا /اكاير 16 2020 نيسان/عبري  2 اخلامس قكك 93
   2013 متوو/يولييف 5 2018 متوو/يولييف 26 الرابا ا   ورية التميكية 94
    2017 تمريو الثاين/نوا ك 1 الثاين جيبويت 95
    2016 آذار/مار  30 السار  ة   ورية الدومي يكيا 96
    2015 متوو/يولييف 30 الرابا ذعتونيا 97
    2019 متوو/يولييف 26 السابا ا ل دا 98
    2019 متوو/يولييف 31 اخلامس جورجيا 99

   2013 آذار/مار  28 2018 تمريو الثاين/نوا ك 2 السابا عملانيا 100
   2013 متوو/يولييف 15 2016 آذار/مار  30 الرابا غواتي ا  101
    2018 تمريو األوط/عاتوبر 31 الثاين اايي 102
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نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو   الدولة الطر  
 التةرير

 مالحظا  املو د ا ديد للتةد  قبوط ا جراء املبس  لتةد  التةارير مو د التةد 

    2018 آذار/مار  30 الرابا  ع(اون  اون ، الص  103
    2018 متوو/يولييف 30 السار  آيسل دا 104
    2017 متوو/يولييف 26 الثاين ذندونيسيا 105
    2019 متوو/يولييف 31 اخلامس عيرل دا 106
   2011 عيار/مايو 9 2018 تمريو األوط/عاتوبر 31 اخلامس ذعرائي  107
    2018 متوو/يولييف 31 السابا اليابان 108
    2015 متوو/يولييف 30 الرابا اي يا 109
    2018 آذار/مار  28 الثالي قألغيزعتان  110
    2020 آذار/مار  28 الرابا  ت يا 111
   2013 آذار/مار  20 2017 متوو/يولييف 30 الرابا ليتوانيا 112
    2018 آذار/مار  30 الثاين  ا(ماااو، الص  113
    2018 متوو/يولييف 31 الثاين مالو  114
    2015 متوو/يولييف 30 الثاين ملدي  115
    2020 تمريو األوط/عاتوبر 31 الثالي مالطة 116
    2017 تمريو الثاين/نوا ك 1 الثاين موريتانيا 117
املالحظا  اخلتامية بمألن التةريأر   2011 اانون الثاين/ي اير 5 2021 نيسان/عبري  2 الرابا مونااو 118

الأأدور  الثالأأي ا ُت أأد  مبوجأأد 
 ا جراء املبس  لتةد  التةارير

    2015 نيسان/عبري  1 السار  م غوليا 119
    2020 تمريو األوط/عاتوبر 31 الثاين ا ب  األعور 120
    2017 تمريو الثاين/نوا ك 1 الثاين مووامبيق 121
    2018 آذار/مار  28 الثالي نيباط 122
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نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو   الدولة الطر  
 التةرير

 مالحظا  املو د ا ديد للتةد  قبوط ا جراء املبس  لتةد  التةارير مو د التةد 

السأأأأأابةة لتةأأأأأد   الة أأأأأاياقائ أأأأأة  2015 نيسان/عبري  30 2011 اانون الثاين/ي اير 28 2015 آذار/مار  30 السار  نيوويل دا 123
 110  الدورة  ا ُت  د التةرير 

 (2014 آذار/مار  
   2013 نيسان/عبري  5 2016 تمريو الثاين/نوا ك 2 السابا ال رويت 124
    2017 آذار/مار  30 الرابا باراغوا  125
    2018 آذار/مار  30 السار  بألو 126
    2016 تمريو الثاين/نوا ك 2 اخلامس ال لب  127
 تمأأأريو األوط/عاتأأأوبر 30 2012 آذار/مار  6 2015 تمريو األوط/عاتوبر 29 السابا بول دا 128

2015 
السأأأأأابةة لتةأأأأأد   الة أأأأأاياقائ أأأأأة 
 111  الدورة  ا ُت  د التةرير 

 (2014 متوو/يولييف 
    2018تمريو األوط/عاتوبر  31 اخلامس الكتغاط 129
    2019نيسان/عبري   2 الثامو الروعت ا حتار 130
    2015نيسان/عبري   1 الثالي صربيا 131
    2017 آذار/مار  28 الثاين عألاليون 132
    2015 نيسان/عبري  1 الرابا علوااايا 133
    2017 تمريو األوط/عاتوبر 31 السار  عر   نكا  134
    2017 متوو/يولييف 31 اخلامس السوران 135
السأأأأأابةة لتةأأأأأد   الة أأأأأاياقائ أأأأأة   2014 اانون الثاين/ي اير 23 2015 تمريو الثاين/نوا ك 1 الرابا عويسرا 136

 112  الدورة  ا ُت  د التةرير 
 (2014 تمريو األوط/عاتوبر 

    2017 متوو/يولييف 26 الثالي  اجيكستان 137
    2015 نيسان/عبري  1 اخلامس توغو 138
    2016 تمريو الثاين/نوا ك 2 الثاين ترايا 139
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نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو   الدولة الطر  
 التةرير

 مالحظا  املو د ا ديد للتةد  قبوط ا جراء املبس  لتةد  التةارير مو د التةد 

    2015 آذار/مار  30 الثاين ترا انستان 140
    2018 متوو/يولييف 26 الثامو عوارانيا 141
الو يا  املتحدة  142

 األمريكية
    2019 آذار/مار  28 اخلامس

املالحظأأا  اخلتاميأأة بمأألن التةريأأر   2010 تمريو الثاين/نوا ك 26 2018 تمريو الثاين/نوا ك 1 السار  عوروغوا  143
ا ُت أد  مبوجأد  اخلأامسالدور  

 ا جراء املبس  لتةد  التةارير
    2015 آذار/مار  30 السار  الي و 144
نيسأأأأان/عبري   2ُصأأأأّدا  ليأأأأيف      2015 متوو/يولييف 3 األو  رولة السط  145

2014 

اي ا يتعلق هبونأ  اونأ ، الصأ ، الأي اانأ  تابعأة لأإلرارة الكيطانيأةا  40 لى الرغم مو عن الص  ن س ا ليس   راا    الع د، عوا  حكومة الص  با لتزاما  امل صوك  لي ا   املارة   ع(
، ال صأ  اخلأامس، ال أر  (A/51/40) 40ة للج عية العامة، الأدورة ا اريأة واخل سأون، امللحأق رقأم الوثائق الرمسيولال ال   لى املعلوما  املتعلةة بتطبيق الع د   اون  اون ، الص ، انظر 

 ا85-78باء، ال ةرا  
اي أأا يتعلأأق مبااأأاو، الصأأ ، الأأي اانأأ  تابعأأة لأأإلرارة الكتغاليأأةا  40 لأأى الأأرغم مأأو عن الصأأ  ن سأأ ا ليسأأ   راأأا    الع أأد، عواأأ  حكومأأة الصأأ  با لتزامأأا  امل صأأوك  لي أأا   املأأارة   ا(

 ، ال ص  الراباا(A/55/40) 40الدورة اخلامسة واخل سون، امللحق رقم ، ة العامةالوثائق الرمسية للج عيولال ال   لى املعلوما  املتعلةة بتطبيق الع د   ماااو، الص ، انظر 
 

  

http://undocs.org/ar/A/51/40
http://undocs.org/ar/A/55/40


 

 

 
A
/7
0
/4
0

 

G
E
.1
5

-1
2
5
5
8

 
3
6
/3
7

 

   دولة فرهاا( 25الدول األفرال التل لم تنظر اللجنة بعد هل تقريرها ) -واو 

 الدولة الطر  
نو  
 تاريت التةد  مو د التةد  التةرير

ا جراء املبس  قبوط 
 مالحظا  لتةد  التةارير

   2012 آا/عغسطس 3 2012 متوو/يولييف 31 اخلامس ارنسا 146
 -ا أأأأأأأأأأأأأأأزويال  ا وريأأأأأأأأأأأأأأأة  147

 البولي ارية(
   2012 اانون األوط/ريس ك 18 2005 نيسان/عبري  1 الرابا

   2012 اانون األوط/ريس ك 27 2012 تمريو الثاين/نوا ك 1 السار  ذعبانيا 148
امل لكأأأة املتحأأأدة لكيطانيأأأا  149

 يرل دا الم اليةعالعظ ى و 
   2012 اانون األوط/ريس ك 29 2012متوو/يولييف  31 السابا

   2013 نيسان/عبري  5 2013 آذار/مار  30 الرابا عووبكستان 150
   2013 نيسان/عبري  9 2010 تمريو األوط/عاتوبر 31 السار  ا دا 151
ا وريأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة مةأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدونيا  152

 عابةا  اليوغوعالاية 
   2013 عيار/مايو 8 2012 نيسان/عبري  1 الثالي

   2013 حزيران/يونييف 17 2012 تمريو األوط/عاتوبر 30 اخلامس ال  سا 153
   2013 متوو/يولييف 26 2008 تمريو الثاين/نوا ك 1 الثاين ب و 154
   2013 آا/عغسطس 19 2010 الثاين/نوا كتمريو  2 الرابا ا ورية اوريا 155
   2013 تمريو األوط/عاتوبر 8 2008 نيسان/عبري  1 الثالي عوري ار 156
   2013 تمريو األوط/عاتوبر 16 2000 نيسان/عبري  4 اخلامس العراا 157
   2014 اانون الثاين/ي اير 23 2009 نيسان/عبري  1 الثاين اليونان 158
   2014 عيار/مايو 5 2012 تمريو الثاين/نوا ك 1 السار  اوعتاريكا 159
   2014 متوو/يولييف 11 2013 نيسان/عبري  10 الرابا رواندا 160
   2014 متوو/يولييف 17 2010 آا/عغسطس 1 الثالي علواي يا 161
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 الدولة الطر  
نو  
 تاريت التةد  مو د التةد  التةرير

ا جراء املبس  قبوط 
 مالحظا  لتةد  التةارير

   2014 تمريو األوط/عاتوبر 11 2008 آا/عغسطس 1 الثاين ناميبيا 162
   2014 تمريو األوط/عاتوبر 28 2014 تمريو الثاين/نوا ك 2 الثالي الكوي  163
   2014 تمريو الثاين/نوا ك 17 2001 البا /اكاير 8 األو  غانا 164
   2014 تمريو الثاين/نوا ك 26 2000 آذار/مار  9 األو  ج وا عاريةيا 165
   2014 األوط/ريس كاانون  11 2014 متوو/يولييف 29 الثاين  ستاناااو  166
   2014 اانون األوط/ريس ك 22 2013 آا/عغسطس 1 الرابا عذربيجان 167
   2014 اانون األوط/ريس ك 22 2014 نيسان/عبري  1 السابا اولومبيا 168
   2014اانون األوط/ريس ك   23 2000 نيسان/عبري  3 األو  وعبوراي ا اا 169
   2015آذار/مار   18 2014الثاين/نوا ك تمريو  2 الرابا جامايكا 170
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