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 2  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم العهدمين  4حالت عدر التقيد عمالا ابملا ة  - واو   
 3  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الجتماعات غري الرمسية مع الدول اةطراأ -  اي   
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 11  ممممممممممم مين العهد والتعاون مع  يئات اةمم املتحدة اةخرى 40 ساليب عمل اللجنة مبوجب املا ة  - اثنياا  
 11  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم واملقرَّرات اةخرية املتعلقة ابإلجراءات املستجدات -  لم   
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 واألنشطةالختصاص  -أولا  
الددددددول األيفدددددراا د العخلدددددد الددددددوو اسددددداص   قدددددوق املدنيدددددة والسيا دددددية ود  -ألف 

 الربوتوكولني الختياريني
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، بلغ عد  الأدول اةطأراأ يف العهأد  122الدورة يف هنا ة  -1

طأراأ يف الربوتوكأول وبلأغ عأد  الأدول اة ، ولأة 170والسياسأية الدويل اخلاص ابحلقأوق املدنيأة 
م 1976آذار/مأار   23  منأ انفأ  الصأكني وكأال ولأةم  116الختياري اةول امللحأق ابلعهأد 

 ما الربوتوكول الختياري الثاين امللحق ابلعهد، اهلا أ  ىل  لغأاء عقوبأة اإلعأدار، فقأد بأد  نفأاذ  
طأأأراأ يف  أأأ ا ، بلأأأغ عأأأد  الأأأدول اة2018نيسأأأان/ بر ل  6م وحأأأىت 1991متو / وليأأأ   11يف 

   ولةم 85الربوتوكول الختياري 
 ربوتوكأأأول الختيأأأاريال اةخأأأري، انضأأأم   ولأأأة جد أأأدة واحأأأدة  ىلومنأأأ  تقأأأدمي التقر أأأر  -2

 الثاينم ربوتوكول الختيارياةول، و ولة جد دة واحدة  ىل ال
مأين  1 ولة اإلعالن املنصأوص عليأ  يف الفقأرة  50 صدرت  ،2018نيسان/ بر ل  6وحىت  -3

 املنصأأوص اإلعأالن  صأأدار  ىل اةطأراأ الأأدول اللجنأة تأدعو الصأأد ،  أ ا ويفمأين العهأأدم  41املأا ة 
  العهدممين العهد والنظر يف استخدار     اآللية لزاي ة فعالية تنفي   حكار  41ة املا  يف علي 
 علومأأأأات املتعلقأأأأة حبالأأأأة  أأأأ   املعا أأأأدات، مبأأأأا يف ذلأأأأ وميكأأأأين الطأأأأالع علأأأأ  مجيأأأأع امل -4

 /https://treaties.un.orgالأراب  التأايل   يفالتحفظات واإلعالانت الصا رة عأين الأدول اةطأراأ، 

pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=enم 

 دورات اللجنة - ء 
عقأأأأأدت اللجنأأأأأة مأأأأأالم  ورات منأأأأأ  اعتمأأأأأا  تقر ر أأأأأا السأأأأأنوي السأأأأأابقم فقأأأأأد ع قأأأأأدت  -5

تشأأر ين  16يف الفأأ ة مأأين  121والأأدورة ، 2017متو / وليأأ   28-3مأأين يف الفأأ ة  120 الأأدورة
 مأار /آذار 12 يف الف ة مين 122، والدورة 2017تشر ين الثاين/نوفمرب  10اةول/ كتوبر  ىل 

  جبنيمممجيع الدورات يف مكتب اةمم املتحدة  وع قدتم 2018 نيسان/ بر ل 6 ىل 

 انتخاب أعضاء املكتب -جيم 
،  عضاء املكتب التالية  مساؤ م لول ة مدهتا 2017آذار/مار   6انتخب  اللجنة، يف  -6

اللجنأأة، انظأأر  مأأين العهأأد )لالطأأالع علأأ  قائمأأة  عضأأاء 39مأأين املأأا ة  1سأأنتان، وفقأأاا للفقأأرة 
 املرفق اةول( 

  واساوا  وجي  الرئيس 
  محد  مني فتح هللا نواب الرئيس 

   فاان  ليتش  
  وفال شاين  

 فاتريفالمارغو    ةاملقرر 

https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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 ابملقأرر وعمأالا م 122و 121و 120خأالل الأدورات  اجتماعات وعقد مكتب اللجنة -7
ميأع تتيح الحتفأا  جبن املكتب مقررات  يف حماضر رمسية  دو    والسبعني، احلا  ة الدورة يف املعتمد

  املعتمدةماملقررات 

 نان اساصااملقرر  -دال 
و وليفر  سارة كليفالندابلبالغات اجلد دة والتدابري املؤقتة،  اناملعني اناخلاص انسجل املقرر  -8

 مول اةطأأأراأ املعنيأأأةبالغأأأاا خأأأالل الفأأأ ة املشأأأمولة ابلتقر أأأر، و حال أأأا  ىل الأأأد 166  ي فروفيأأأل،
  مين النظار الداخلي للجنةم 92قراراا طلبا فيها اختاذ تدابري محا ة مؤقتة، عمالا ابملا ة  38 واخت ا

اخلأأأاص املعأأأ  واملقأأأرر  ،اب ارتأأأز سمبتابعأأأة اآلراء، فأأأوتي   ةاملعنيأأأ ةاخلاصأأأ ةاملقأأأرر   وواصأأل -9
  الف ة املشمولة ابلتقر رم ا خاللالضطالع مبهامهم ،بولييتاملالحظات اخلتامية، ماورو  مبتابعة

 الفريق العامل املعين  لبالغات وفرق العمل املعنية  لتقارير القطرية -هاء 
 122و 121و 120الأأأأدورات   منأأأأاءاجتمعأأأأ  فأأأأرق العمأأأأل املعنيأأأأة ابلتقأأأأار ر القطر أأأأة  -10

بليأز، واجلزائأر، ومجهور أة لو الدميقراطيأة البحأر ين، و  املتعلقأة بتقأار راملسائل لدراسة واعتما  قوائم 
السأابقة  املسأائلواعتمأدت  فرقأة العمأل   ضأاا قأوائم م الشعبية، والسأو ان، وغينيأا، ولبنأان، وليأرباي

، وبوتسأواان، وبأريو،  ىل  وروغأوايلتقدمي التقار ر مبوجب اإلجراء املبس  لتقدمي التقأار ر، ابلنسأبة 
واعتمأأأأأدت فرقأأأأأة عمأأأأأل قائمأأأأأة مسأأأأأائل متعلقأأأأأة بتقر أأأأأر  منواليأأأأأاابوتشأأأأأا ، وتشأأأأأيكيا، وتأأأأأونس، 

 موغامبيافنسن  وجزر غر نا  ين  سان 
عيأأاض بأأين ، كأأان الفر أأق العامأأل املعأأ  ابلبالغأأات  تأأ لم مأأين السأأيد 120ويف الأأدورة  -11

واليأد  والسيد  ي فروفيأل والسيدة كليفالند والسيد فتح هللا   لزي براند  كري س عاشور والسيدة
 -  ي فروفيأأأل رئيسأأأا وع أأأني   السأأأيدوالسأأأيدة واترفأأأالم ا نس والسأأأيد ابمأأأراير كأأأوا  كر سأأأتوأ  أأأ

  م2017 وني  /حز ران 30-27 ينم الف ة يف العامل الفر ق واجتمع ممقرراا 
عيأأاض بأأين ، كأأان الفر أأق العامأأل املعأأ  ابلبالغأأات  تأأ لم مأأين السأأيد 121الأأدورة ويف  -12

والسأأأيد بأأأولييت والسأأأيد خوسأأأي  مانو أأأل والسأأأيدة  ليأأأتش  لأأأزي برانأأأد  كأأأري س عاشأأأور والسأأأيدة 
مقرراام واجتمع الفر ق العامل يف  - شاين رئيساا  السيد وع ني   م سانتو  والسيد كوا  والسيد شاين

  م2017تشر ين اةول/ كتوبر  13-9 الف ة مين
نأأأد   ، كأأأان الفر أأأق العامأأأل املعأأأ  ابلبالغأأأات  تأأأ لم مأأأين السأأأيدة برا122ويف الأأأدورة  -13

السأأأأيدة والسأأأأيد فأأأأتح هللا والسأأأأيدة كليفالنأأأأد والسأأأيد  أأأأا نس والسأأأأيد سأأأأانتو  اب أأأأس و كأأأري س 
 9-5 م واجتمأأع الفر أأق العامأأل يف الفأأ ة مأأينةا مقأأرر  - ةا رئيسأأ م وع ي نأأ  السأأيدة كليفالنأأدواترفأأال
  م2018 مار /آذار

 من العخلد 4حالت عدم التقيد عمالا  ملادة  -واو 
مأأأين العهأأأد علأأأ   نأأأ  طأأأو  للأأأدول اةطأأأراأ، يف حأأأالت  4املأأأا ة مأأأين  1تأأأنل الفقأأأرة  -14

نأة الطوارئ العامة الستثنائية الأيت هتأد  حيأاة اةمأة،  ن تتخأ  تأدابري ل تتقيأد فيهأا ابلتزامأات معي  
، ل طأو  عأدر التقيأد  حكأار 4مأين املأا ة  2ة ابلفقأر  وعمأالا تقع عليهأا مبقتضأ   حكأار العهأدم 
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 ،4مأأأين املأأأا ة  3ة الفقأأأر  ومبقتضأأأ م 18و 16و 15و 11( و2و 1ر ن )الفقأأأ 8و 7و 6املأأأوا  
 خطار الدول اةطراأ اةخرى فوراا، عين طر ق اةمني العأار،  ي حالأة مأين حأالت عأدر طب 

م وخأأالل الفأأ ة املشأأمولة  أأ ا (1)التقيأأدم و لأأزر تقأأدمي  خطأأار آخأأر لأأدى انتهأأاء حالأأة عأأدر التقيأأد
الأأأيت سأأأتثناءات الالأأأدول التاليأأأة ومأأأد ت  اسأأأتثناءات مبوجأأأب العهأأأدم كأأأا اقأأأدم  جام التقر أأأر

 املوقأع علأ  متاحأة اإلخطأارات  أ   ومجيع، وبريو، وتركيا، وغواتيمال، وفرنسام اخت هتا   كوا ور
 (مhttp://treaties.un.org) القانونية للشؤون املتحدة اةمم ملكتب الشبكي

 الجتماعات غري الرمسية مع الدول األيفراا -زاي 
، عقأأدت اللجنأأة اجتماعهأأا التاسأأع غأأري 120، خأأالل الأأدورة 2017متو / وليأأ   20يف -15

 ممأأأين الأأأدول اةطأأأراأ 82وشأأأار  يف الجتمأأأاع  ثلأأأو  مالرمسأأأي مأأأع الأأأدول اةطأأأراأ يف العهأأأد
يف ذلأأ  اإلجأراء املبسأأ  لتقأأدمي وقأدم  اللجنأأة معلومأات مسأأتكملة بشأ ن  سأأاليب عملهأأا، مبأا 

التقار ر، يف ضوء عملية تعز ز  يئات املعا دات، وعين حالة مشروع التعليق العار بش ن احلأق يف 
واسأأأاوا، الجتمأأأاع و شأأأار  ىل العد أأأد مأأأين التطأأأورات وافتأأأتح الأأأرئيس، السأأأيد   م(6احليأأأاة )املأأأا ة 

علقأأة بتقأأار ر الأأدول اةطأأراأ وتطأأو ر اإلجأأراء اإلطابيأأة، مثأأل  هنأأاء اةعمأأال املتأأ خرة امل اكمأأة املت
وسل  الضوء عل  املوار  املالية والبشر ة اليت تفتقر  ليها اةمانة، مأا   ى  ماملبس  لتقدمي التقار ر

 ىل صعوابت يف معاجلة الكأم املأ اكم مأين البالغأات الفر  أة واسأتمرار التحأدي املتمثأل يف احأ ار 
كلمأة، خاصأة فيمأا  تعلأق ابلواثئأق اةساسأية   10 700ئق و أو احلد اةقص  لعد  كلمات الواث

عل  الس ر  وسلطوا الضوء   ضاا  مو عرب  ثلو الدول اةطراأ عين تقد ر م لعمل اللجنة مللجنة
مين تقدمي التقار ر الناجم عين العد  املتزا د مين الصكو  املتعلقة حبقوق اإلنسان وتزا د وا  واجية 

تمأأأامهم  مأأأر وتقيأأأيم اإلجأأأراء املبسأأأ  لتقأأأدمي التقأأأار ر، وعأأأين  عمهأأأم و عربأأأوا عأأأين ا  مالتوصأأأيات
 مللتعد  ة اللغو ة بوصفها مبد   ساسياا 

غأري  ، عقأدت اللجنأة اجتماعأاا 121، خالل الدورة 2017تشر ين الثاين/نوفمرب  1 ويف -16
 و عأأأ  اللجنأأأة الأأأدول م ولأأأة طرفأأأاا  84وشأأأار  يف الجتمأأأاع  ثلأأأو  مرمسأأأي مأأأع الأأأدول اةطأأأراأ

وختصأيل املأوار   2019-2018اةطراأ  ىل مناقشة قرار اللجنة اخلامسأة بشأ ن ميزانيأة الفأ ة 
وسألط  اللجنأة الضأوء علأ  البالغأات الفر  أة امل اكمأة البأالغ عأد  ا  ملنظار  يئات املعا أدات

ولحظ  اللجنة  ن  مأا   دأدم  اي ة كبأرية يف قأدرة اةمانأة، فأصن ختصأيل  مبالغاا  650يلاحو 
 موق   ضايف لالجتماعات لين  كفي لستكمال اةعمال امل اكمة

 املالحظات استامية ومتابعة املالحظات استامية -حاء 
، علأ  (2)1992 من   ورهتا الرابعة واةربعني اليت ع قدت يف آذار/مأار  ،اللجنة   ب  -17

وتعتأأأرب اللجنأأأة املالحظأأأات اخلتاميأأأة نقطأأأة انطأأأالق إلعأأأدا  قائمأأأة  ممالحظأأأات ختاميأأأةاعتمأأأا  
 اعت مأدت السأتعراض، قيأد الفأ ة وخأاللاليت ت تناول  مناء النظر يف تقر ر الدولة الطرأم  املسائل

مالحظات ختاميأة  120اعتمدت اللجنة يف  ورهتا فقد  ولة طرفاام  19ن بش  ختامية مالحظات
__________ 

(، A/60/40 (Vol. I)، اجمللأأأأد اةول )40الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للجمعيأأأأة العامأأأأة، الأأأأدورة السأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأم انظأأأأر  (1)
 م28الفصل اةول، الفقرة 

 م18(، الفصل اةول، الفرع  اء، الفقرة A/47/40) 40رقم الدورة السابعة واةربعون، امللحق املرجع نفس ،  (2)

http://treaties.un.org/
http://undocs.org/ar/A/60/40(vol.I)
http://undocs.org/ar/A/47/40
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وسو سأأأأأأأأأأأأرا  (،CCPR/C/SWZ/CO/1) ندوسأأأأأأأأأأأأوا  ل (،CCPR/C/PAK/CO/1) ابكسأأأأأأأأأأأأتانبشأأأأأأأأأأأأ ن 
(CCPR/C/CHE/CO/4 ،)وليختنشأأأتا ين (CCPR/C/LIE/CO/2،) ومدغشأأأقر (CCPR/C/MDG/CO/4،) 

واعتمأأأأأأأأأدت اللجنأأأأأأأأأة يف  (مCCPR/C/HND/CO/2) (، و نأأأأأأأأأدورا CCPR/C/MNG/CO/6) ومنغوليأأأأأأأأأا
 و سأأأأأأأأأأأأأأأأ اليا (CCPR/C/JOR/CO/5) مالحظأأأأأأأأأأأأأأأأات ختاميأأأأأأأأأأأأأأأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن اةر ن 121  ورهتأأأأأأأأأأأأأأأأا

(CCPR/C/AUS/CO/6) واجلمهور ة الدومينيكيأة (CCPR/C/DOM/CO/6)  نغأو الدميقراطيأةومجهور أة الكو 
(CCPR/C/COD/CO/4 و )رومانيأأأأأأأأأأأأأأأأا (CCPR/C/ROU/CO/5) والكأأأأأأأأأأأأأأأأامريون (CCPR/C/CMR/CO/5) 

مالحظات ختاميأة بشأ ن  122واعتمدت اللجنة يف  ورهتا (م CCPR/C/MUS/CO/5) و ومور شي
 (CCPR/C/LBN/CO/3) ولبنأأأأان( CCPR/C/GTM/CO/4) وغواتيمأأأأال (CCPR/C/SLV/CO/7) السأأأألفا ور
ية و  جأأأأأل بصأأأأأورة اسأأأأأتثنائ (مCCPR/C/HUN/CO/6) و نغأأأأأاراي( CCPR/C/NOR/CO/7) والنأأأأأرو  

وميكأأين الطأأالع علأأ  تلأأ  املالحظأأات اخلتاميأأة  م123اي حأأىت الأأدورة النظأأر يف التقر أأر اةويل لليأأرب 
 يئأأات حقأأوق " خانأأة علأأ  املوقأأع الشأأبكي ملفوضأأية اةمأأم املتحأأدة السأأامية حلقأأوق اإلنسأأان دأأ 

(، www.ohchr.org) "ات املعا دات/قاعدة بيأاانت اهليئأات املنشأ ة مبوجأب معا أداتاإلنسان/ يئ
 د  الرمو  امل كورةم( http://documents.un.orgوعل  موقع نظار الواثئق الرمسية لألمم املتحدة )

اللجنأأة يف  ورهتأأا الرابعأأة والسأأبعني مقأأررات دأأد  طرائأأق متابعأأة املالحظأأات واعتمأأدت  -18
م وتأأأدعو اللجنأأأة الدولأأأة الطأأأرأ  ىل  ن تبلغهأأأا يف غضأأأون فأأأ ة حمأأأد ة عأأأين متابعتهأأأا (3)اخلتاميأأأة

م وبعأد ذلأ ، تبحأمل املقأررة اخلاصأة ،  ن وجأدتلتوصيات اللجنة، مبي نة ما اخت ت  مأين خطأوات
اخلتاميأأة  أأ   الأأر و م ومنأأ  الأأدورة السا سأأة والسأأبعني،   بأأ  اللجنأأة  اتحظأأاملعنيأأة مبتابعأأة املال

 عل  النظر، خالل كل  ورة، يف التقار ر املرحلية اليت  قدمها املقرر اخلاصم
، اعتمأأدت اللجنأة مأأ كرة بشأ ن  جأراء متابعأأة املالحظأات اخلتاميأأة 108وخأالل الأدورة  -19
(CCPR/C/108/2م)  ودد      امل كرة القواعد واملبا ئ التوجيهية املتعلقة بتكر س عملية املتابعة

  املكرسةموترمي  ىل منأَْهجة املمارسة 
وخالل الف ة قيد الستعراض، قد م  املقأررة اخلاصأة املعنيأة مبتابعأة املالحظأات اخلتاميأة  -20

، اس ضأأأ  120و منأأأاء الأأأدورة  م122و 121و 120نأأأاء الأأأدورات تقأأأار ر مؤقتأأأة  ىل اللجنأأأة  م
آ سأألندا، وسأأري لنكأأا، وفنلنأأدا، اللجنأأة تقأأار ر الأأدول اةطأأراأ التاليأأة يف  طأأار عمليأأة املتابعأأة  

، اجتمعأ  املقأررة 121وخالل الأدورة م وقريغيزستان، وكوت   فوار، ومور تانيا، ونيبال، والياابن
؛ واستعرضأأ  اللجنأأة تقأأار ر البلأأدان اةطأأراأ ةور أأة فنأأزو ال البوليفار أأاخلاصأأة مأأع  ثلأأي بأأنين ومجه

،  و بكسأأأتان، و وكرانيأأأا، ومجهور أأأة مقأأأدونيا اليوغوسأأأالفية سأأأابقاا التاليأأأة يف  طأأأار عمليأأأة املتابعأأأة  
  موفرنسا، ومالوي

 بقأأأأاء تقأأأار ر متابعأأأأة املالحظأأأأات يف ونظأأأراا  ىل الصأأأأعوابت الأأأيت لقيتهأأأأا املقأأأأررة اخلاصأأأة  -21
، العأأأأو ة  ىل 112اخلتاميأأأأة ضأأأأمين عأأأأد  الكلمأأأأات املسأأأأموأ بأأأأ ، قأأأأر رت اللجنأأأأة،  منأأأأاء الأأأأدورة 

املمارسة املتمثلة يف  عدا  واعتما  تقر ر واحد يف كل  ورة )بدلا مين تقر أر ين يف السأنة(م وخأالل 
الأأأأدول اةطأأأأراأم وور ت   ضأأأأاا الفأأأأ ة قيأأأأد السأأأأتعراض، ور ت تعليقأأأأات متصأأأألة ابملتابعأأأأة مأأأأين 

  حكوميةممعلومات متعلقة ابملتابعة مين منظمات غري 

__________ 

   لمم، الفرع الثالملاملرفق (، A/57/40 vol.I)اجمللد اةول  ،40، امللحق رقم السابعة واخلمسونالدورة املرجع نفس ،  (3)

http://undocs.org/en/CCPR/C/PAK/CO/1
http://undocs.org/en/CCPR/C/SWZ/CO/1
http://undocs.org/en/CCPR/C/SWZ/CO/1
http://undocs.org/en/CCPR/C/SWZ/CO/1
http://undocs.org/en/CCPR/C/CHE/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/CHE/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/CHE/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/LIE/CO/2
http://undocs.org/en/CCPR/C/MDG/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/MNG/CO/6
http://undocs.org/en/CCPR/C/HND/CO/2
http://undocs.org/en/CCPR/C/JOR/CO/5
http://undocs.org/en/CCPR/C/AUS/CO/6
http://undocs.org/en/CCPR/C/DOM/CO/6
http://undocs.org/en/CCPR/C/COD/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/ROU/CO/5
http://undocs.org/en/CCPR/C/CMR/CO/5
http://undocs.org/en/CCPR/C/MUS/CO/5
http://undocs.org/en/CCPR/C/SLV/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/LBN/CO/3
http://undocs.org/en/CCPR/C/NOR/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/HUN/CO/6
http://www.ohchr.org/
http://documents.un.org/
http://undocs.org/ar/CCPR/C/108/2
https://undocs.org/en/A/57/40(VOL.I)(SUPP)
https://undocs.org/en/A/57/40(VOL.I)(SUPP)
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وميكأأأين الطأأأالع علأأأ  مجيأأأع املعلومأأأات املتعلقأأأة مبتابعأأأة املالحظأأأات اخلتاميأأأة، مبأأأا فيهأأأا  -22
 تقار ر املتابعة، عل  املوقع الشبكي ملفوضية اةمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانم

 ابعة اآلراءالبالغات ومت -يفاء 
حيق لألفرا  ال  ين  د عون  ن  ولة طرفاا انتهك  حقأاا مأين حقأوقهم املنصأوص عليهأا يف  -23

هوا بالغأات مكتوبأة  ىل اللجنأة لكأي  العهد واستنفدوا مجيع س بل النتصاأ املتاحة حملياا  ن  وج  
تعلأق بدولأة طأرأ تنظر فيهأا مبوجأب الربوتوكأول الختيأاريم ول ميكأين النظأر يف  ي بأالي مأا    

  الختياريميف العهد اع ف  ابختصاص اللجنة، ابنضمامها  ىل الربوتوكول 
مأين  3و  نَظر يف البالغات مبوجب الربوتوكول الختياري سراا يف جلسات مغلقة )الفقرة  -24

(م  مأأأا القأأأرارات النهائيأأأة الصأأأا رة عأأأين اللجنأأأة )اآلراء وقأأأرارات عأأأدر مقبوليأأأة البالغأأأات 5املأأأا ة 
وقرارات وقم النظأر يف  حأد البالغأات( فتكأون علنيأة؛ و  كشأم عأين  مسأاء  صأحاب البالغأات 

 ما   تقرر اللجنة خالأ ذل  بطلب منهمم
  عأأأرض عأأأار للتزامأأات الأأأدول اةطأأأراأ مبوجأأب الربوتوكأأأول الختيأأأاري يف التعليأأأق و أأر   -25

الربوتوكأأأول الختيأأأاري بشأأأ ن التزامأأأات الأأأدول اةطأأأراأ مبوجأأأب  (2008)33العأأأار للجنأأأة رقأأأم 
 امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةم

  ري العمل -1 
بأأأد ت اللجنأأأة عملهأأأا مبوجأأأب الربوتوكأأأول الختيأأأاري يف  ورهتأأأا الثانيأأأة الأأأيت ع ق أأأدت يف  -26
ل منأأأ  ذلأأأ  1977 عأأأار أأأج    ولأأأةا طرفأأأاا كأأأي تنظأأأر فيهأأأا  92بشأأأ ن  بالغأأأاا  162 3احلأأأني م وس 

ل بالغأأاا  222منهأأأا  اللجنأأة، أأأج   خأأأالل الفأأ ة املشأأأمولة  أأ ا التقر أأأرم وفيمأأأا  لأأي بيأأأان حبالأأأة   س 
  بالغاا  162 3وعد  ا البالغات املسجَّلة يف الوق  احلاضر 

مين  5مين املا ة  4البالغات اليت انته  النظر فيها ابعتما  آراء مبوجب الفقرة  ) ( 
 حدوم انتهاكات للعهد؛منها بالغاا  061 1 مب  يف ،بالغاا  325 1الختياري  الربوتوكول 
 بالغاا؛ 697البالغات اليت   عل ين عدر قبوهلا   )ب( 
 بالغاا؛ 437 البالغات اليت  وق م النظر فيها  و س حب   )ج( 
 مبالغاا  307 البالغات اليت    نت  النظر فيها بعد  ) ( 

قضأية، و هنأ  النظأر  125بشأ ن  آراءا ، 122و 121و 120واعتمدت اللجنة، يف  وراهتأا  -27
  اآلراء والقأأرارات النهائيأة الأيت اعتمأأدهتا اللجنأة يف  أ   الأأدورات قضأية قأررت عأأدر قبوهلأام وتأر   18يف 

 (،/http://juris.ohchr.orgيف قاعأأأأأدة بيأأأأأاانت السأأأأأوابق القضأأأأأائية الصأأأأأا رة عأأأأأين  يئأأأأأات املعا أأأأأدات )
 م(4)وك ل  يف تفاصيل الجتها ات املتاحأة علأ  موقأع املفوضأية الشأبكي )مصأنفة حبسأب كأل  ورة(

__________ 

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1119انظأأأأأأأأأأأأأأأأأر  (4)

&Lang=en; http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID= 

1121&Lang=en م 

http://juris.ohchr.org/
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وميكأأأين الطأأأالع عليهأأأا   ضأأأاا يف قاعأأأدة بيأأأأاانت  يئأأأات املعا أأأدات علأأأ  موقأأأع املفوضأأأية الشأأأأبكي 
(www.ohchr.org ،)تحدة ويف نظار الواثئق الرمسية لألمم امل(http://documents.un.orgم) 

بالغأأاا ةسأأباب منهأأا سأأحبها مأأين جانأأب صأأاحب  42يف وقأأررت اللجنأأة وقأأم النظأأر  -28
الأأبالي،  و عأأدر تلقأأي ر  مأأين صأأاحب الأأبالي  و حماميأأ  ابلأأرغم مأأين توجيأأ  عأأدة رسأأائل ت كري أأة 

أأح هلأأم  ليهمأأا،  و ةن  صأأحاب البالغأأات،   أأين كانأأ  قأأد صأأدرت يف حقهأأم  وامأأر طأأر ، قأأد مس 
 ابلبقاء يف البلدان املعنيةم

و بأأني  اجلأأدول الأأوار    ان  مأأ  العمأأل الأأ ي  فزتأأ  اللجنأأة فيمأأا  تعلأأق ابلبالغأأات علأأ   -29
 كأانون اةول/  31حأىت  2011املاضأية )البالغأات الأيت عوجلأ  مأين عأار  السأبعالسنوات  مدى

 (م2017   سمرب

 ) (القضااي اليت ب    فيها القضااي اجلد دة املسجلة السنة
  31القضأأأأااي الأأأأيت     بأأأأأ   فيهأأأأا حأأأأأىت 

 كانون اةول/  سمرب
2017 167 131 635 
2016 211 113 599 
2015 196 101 532 
2014 191 124 456 
2013 93 72 379 
2012 102 99 355 
2011 106 188 352 

العأأأد  اإلمجأأأايل للقضأأأااي الأأأيت ب أأأ   فيهأأأا )ابعتمأأأا  اآلراء واختأأأاذ قأأأرارات بعأأأدر املقبوليأأأة وقأأأرارات بوقأأأم  ) (
 النظر(م 

بالغأاا  230 حنأو(، كان  نأا  2018  بر ل/نيسان 6وحىت موعد اعتما    ا التقر ر ) -30
ومأأا   دأأم اةمانأأة بأأزاي ة  م(5)جأأا زاا لتتخأأ  اللجنأأة قأأراراا بشأأ ن مقبوليتأأ  و/ و  سسأأ  املوضأأوعية

طاقتهأأأا علأأأ  معاجلأأأة البالغأأأات  اي ة كبأأأرية، فأأأصن قأأأدرهتا علأأأ  معاجلأأأة املتأأأ خرات لأأأد ها يف  أأأ ا 
 الصد  ستظل حمدو ة  ىل حد كبريم

ويف  منأأأاء الفأأأ ة املشأأأمولة  أأأ ا السأأأتعراض،  حالأأأ  اللجنأأأة، عأأأين طر أأأق املقأأأرر اخلأأأاص  -31
بالغأاا جد أداا  ىل  ول  طأراأ  178 ري املؤقتأة واملقأرر املتشأار ،املع  ابلبالغات اجلد أدة والتأداب

مأأأين النظأأأار الأأأداخلي للجنأأأة تطلأأأب فيهأأأا موافاهتأأأا مبعلومأأأات  و مالحظأأأات  97يف  طأأأار املأأأا ة 
 متعلقة مبسائل املقبولية واةسس املوضوعيةم 

 تعاون الدول األيفراا عند حبث البالغات -2 
اختأأ ت بشأأ هنا قأأرارات يف الفأأ ة قيأأد السأأتعراض،  ن  لحظأأ  اللجنأأة، يف عأأدة قضأأااي -32
  تتعأأأأأأاون يف اإلجأأأأأأراءات  ذ   تقأأأأأأدر مالحظأأأأأأات بشأأأأأأ ن املقبوليأأأأأأة و/ و اةسأأأأأأس   طرافأأأأأأاا  ولا 

( يةقضأأ 12املوضأأوعية ل عأأاءات  صأأحاب البالغأأاتم والأأدول اةطأأراأ املعنيأأة  أأي بأأيالرو  )
)قضأية واحأدة(م و عربأ  اللجنأة  ي لنكأاوسأر  ومالد م )قضية واحأدة( )قضية واحدة(واجلزائر 
__________ 

 /www.ohchr.org/EN/HRBodiesو   نظأر فيهأا بعأد، متاحأة علأ  الأراب   2017قائمة بالغات مسجلة عار  (5)

CCPR/Pages/TableRegisteredCases.aspx م 

http://www.ohchr.org/
http://documents.un.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/TableRegisteredCases.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/TableRegisteredCases.aspx


A/73/40 

7 GE.18-11916 

رةا  ن الربوتوكأأأول الختيأأأاري  أأأنل ضأأأمنياا علأأأ   ن ترسأأأل الأأأدول عأأأين  سأأأفها هلأأأ ا الوضأأأع مأأأ ك  
اةطأأأراأ  ىل اللجنأأأة كأأأل مأأأا لأأأد ها مأأأين معلومأأأاتم ويف حالأأأة عأأأدر تلقأأأي  ي ر ، طأأأب   أأأالء 

 مين اة لةمالعتبار الواجب ل عاءات صاحب البالي ما  ام  مدعمة مبا  كفي 

 اليت نظرت فيخلا اللجنة القضااي -3 
ميكأأين اسأأتعراض اةعمأأال الأأيت اضأأطلع   أأا اللجنأأة مبوجأأب الربوتوكأأول الختيأأاري مأأين  -33

، ابلرجأوع 2017املعقو ة يف آذار/مار   119 ىل  ورهتا  1977 ورهتا الثانية املعقو ة يف عار 
، الأيت تتضأمين ملخصأات 2017 ىل عأار  1984الصأا رة مأين عأار  ، ىل التقار ر السأنو ة للجنأة

، ويف للمسأأائل اإلجرائيأأة واملوضأأوعية الأأيت نظأأرت فيهأأا اللجنأأة والقأأرارات الأأيت اختأأ هتا  أأ ا الشأأ ن
، يف 119و 118و 117التقر أأأأر املعنأأأأون "نظأأأأر اللجنأأأأة املعنيأأأأة حبقأأأأوق اإلنسأأأأان،  منأأأأاء  وراهتأأأأا 

لربوتوكول الختياري امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية البالغات اليت تلقتها يف  طار ا
عأين تطأور اجتهأا ات اللجنأة خأالل الفأ ة    ا التقر ر السنوي فصأالا  تضمين ول  ،(6)والسياسية"

الطأأأأالع علأأأأ  النصأأأأوص  وميكأأأأينم CCPR/C/122/3لكنأأأأ  مأأأأدرج يف التقر أأأأر و  ،قيأأأأد السأأأأتعراض
الكاملأة لأأءراء الأأيت اعتمأأدهتا اللجنأة والقأأرارات الأأيت  علنأأ  فيهأا عأأدر مقبوليأأة البالغأأات مبوجأأب 

  املعا داتمالربوتوكول الختياري يف قاعدة بياانت  يئات 
ويف  منأأأاء الفأأأأ ة قيأأأأد السأأأتعراض، نظأأأأرت اللجنأأأأة يف البالغأأأات التاليأأأأة واسأأأأتنتج   ن  -34

 وآخأأرون ضأأد بأأيالرو  شأأوميليناقأأد انتهكأأ  بنأأاءا علأأ  ال عأأاءات الأأوار ة فيهأأا   حكأأار العهأأد 
(CCPR/C/120/D/2142/2012) ،ضأأأأأد بأأأأأيالرو  ميلنيكأأأأأوأو (CCPR/C/120/D/2147/2012) ،
 ضأأأأأد قريغيزسأأأأأتان  مبأأأأأاراينو، (CCPR/C/120/D/2158/2012) ضأأأأأد كا اخسأأأأأتان سأأأأأفرياي وأو
(CCPR/C/120/D/2162/2012 ،)ضأأأأأد نيبأأأأأال  ننأأأأأوابن ونأأأأأوابو(CCPR/C/120/D/2170/2012) ،
 بوبو أأأم ضأأأد طاجيكسأأأتانو، (CCPR/C/120/D/2171/2012) ضأأأد الدأأأا  الروسأأأي غأأأاتيلوأو
(CCPR/C/120/D/2173/2012) ،ضأأد سأأري لنكأأا   ماراسأأينغو(CCPR/C/120/D/2209/2012 ،)
اجلزائأأأأأأأأأأأأر  خليفأأأأأأأأأأأا  ضأأأأأأأأأأأأدو، (CCPR/C/120/D/2256/2013) سأأأأأأأأأأأني ضأأأأأأأأأأأأد سأأأأأأأأأأأري لنكأأأأأأأأأأأأاو
(CCPR/C/120/D/2267/2013) ،ضأأأأد  ولنأأأأدا م  نمو (CCPR/C/120/D/2326/2013/Rev.1 ،)
 ضأأأأأأأأأأأد  و بكسأأأأأأأأأأأتان  لكولأأأأأأأأأأأوأو، (CCPR/C/120/D/2362/2014) ضأأأأأأأأأأأد  ولنأأأأأأأأأأأدا  م لمو
(CCPR/C/120/D/2430/2014) ،ضأأأأد قريغيزسأأأأأتان  شأأأأريوأو (CCPR/C/120/D/2435/2014 ،)
 ضأأأأأأأد الدأأأأأأأا  الروسأأأأأأأي اب نأأأأأأأوأ، و(CCPR/C/120/D/2470/2014) الأأأأأأأدامر  ضأأأأأأأد اشأأأأأأأي و
(CCPR/C/120/D/2532/2015) ،الأدامر ضد  م   م هم هم  كا، رم م  مرو، (CCPR/C/120/D/2601/2015)، 
 وسأأأأيو  امأأأأورا ضأأأأد مجهور أأأأة و(، CCPR/C/121/D/2168/2012)ضأأأأد بأأأأيالرو   كور شأأأأكوأو

 ،(CCPR/C/121/D/2283/2013) بومجعة ضد اجلزائرو(، CCPR/C/121/D/2168/2012) فنزو ال البوليفار ة
ر أأأيس وآخأأأرون ضأأأد  مارشأأأان و، (CCPR/C/121/D/2471/2014) ضأأأد بأأأيالرو  جامشأأأيداينو

 ،(CCPR/C/121/D/2645/2015) ضد كا اخستان شيالخو، (CCPR/C/121/D/2627/2015) شيلي
 ،(CCPR/C/121/D/2770/2016) م  م ضد الدامر وو(، CCPR/C/121/D/2764/2016) الكامريون  وغو ضدو
 ضأأأأأأد بأأأأأأيالرو  برومشأأأأأأي  و، (CCPR/C/121/D/2502/2014) نيو  لنأأأأأأداميلأأأأأأر وكأأأأأأارول ضأأأأأأد و

__________ 

 /http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternalقأأأأأأأع متاحأأأأأأأة ابللغأأأأأأأة اإلنكليز أأأأأأأة فقأأأأأأأ  علأأأأأأأ  املو  (6)

Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f119%2f3&Lang=enم 

http://undocs.org/en/CCPR/C/122/3.
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2142/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2147/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2158/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2162/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2170/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2171/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2173/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2209/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2256/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2267/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2326/2013/Rev.1
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2362/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2430/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2435/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2470/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2532/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2601/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2168/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2168/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2283/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2471/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2627/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2645/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2764/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2770/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2502/2014
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f119%2f3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f119%2f3&Lang=en
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(CCPR/C/122/D/2228/2012 ،)مأانغ ضأد نيبأالو  (CCPR/C/122/D/2756/2016) ،بأوبروأو 
 وآخأأأأأأأأأأأرون ضأأأأأأأأأأأد بأأأأأأأأأأأيالرو  تيفانشأأأأأأأأأأأي و، (CCPR/C/122/D/2181/2012) ضأأأأأأأأأأأد بأأأأأأأأأأأيالرو 

(CCPR/C/122/D/2201/2012) ،ضأأأأأأأأأد  ولأأأأأأأأأة بوليفيأأأأأأأأأا املتعأأأأأأأأأد ة القوميأأأأأأأأأات  لغأأأأأأأأا و بورغأأأأأأأأأاو 
(CCPR/C/122/D/2628/2015 ،)ضأأأأأأد  ولأأأأأأة بوليفيأأأأأأا املتعأأأأأأد ة القوميأأأأأأات  بأأأأأأوريمالأأأأأأدوان و و 
(CCPR/C/122/D/2629/2015) ،ضد كندا بدلكو و (CCPR/C/122/D/2264/2013 ،)خا   يمو 

سأأأأأأا دوفا ضأأأأأأد طاجيكسأأأأأأتان و(، CCPR/C/122/D/2252/2013) تركمانسأأأأأأتان ضأأأأأأد ومورا وفأأأأأأا
(CCPR/C/122/D/2680/2015 )بوبوفأأأا ضأأأد الدأأأا  الروسأأأأيو (CCPR/C/122/D/2217/2012 ،)
الأأأأأأأأأدامر   ضأأأأأأأأأد مل ل،  م  مو، (CCPR/C/122/D/2175/2012) يم ضأأأأأأأأأد  و بكسأأأأأأأأأتانكأأأأأأأأأو
(CCPR/C/122/D/2753/2016 ،)ملأأأأأأأأأأأأأأأأد م ضأأأأأأأأأأأأأأأأدنشأأأأأأأأأأأأأأأأيد و (CCPR/C/122/D/2270/2013-

CCPR/C/122/D/2851/2016) ،اجلزائأر مليس ضدو (CCPR/C/122/D/2398/2014 ،)فأارمونوأو 
 ضأأأأأأأأأأأأأأد الدأأأأأأأأأأأأأأا  الروسأأأأأأأأأأأأأأي فأأأأأأأأأأأأأأانتيوو ،(CCPR/C/122/D/2577/2015) ضأأأأأأأأأأأأأأد  و بكسأأأأأأأأأأأأأأتان

(CCPR/C/122/D/2715/2016) ،سأأأأأانيكوأ ضأأأأأد بأأأأأيالرو و (CCPR/C/122/D/2212/2012 ،)
وآخأأأرون ضأأأأد  شأأأأارماو، (CCPR/C/122/D/2190/2012) بأأأوبالف  ضأأأأد بأأأيالرو و سأأأو الينكو و

 م (CCPR/C/122/D/2265/2013) شارما شارما ضد نيبالو ،(CCPR/C/122/D/2364/2014) نيبال
خم ب ضأد  تستنت  اللجة وقوع انتهاكأات ةحكأار العهأد صصأوص البالغأات رقأمو   -35

(، CCPR/C/120/D/2237/2013) ضد  س اليا  جلي  ،(CCPR/C/120/D/2163/2012) قريغيزستان
ضأأأأأأأأأأأأد    ندروسأأأأأأأأأأأأوأ، (CCPR/C/120/D/2640/2015) الأأأأأأأأأأأأدامر ضأأأأأأأأأأأأد  م  رم ،  ممه  م رم

 مجهور ة فنزو ال البوليفار ة مور نو  ي كاستيو ضد(، CCPR/C/121/D/2403/2014) كا اخستان
(CCPR/C/121/D/2610/2015) ،الأأأدامر ضأأأد  مه  م  م (CCPR/C/121/D/2419/2014) ،نم 
 الأأدامر ضأأد  مهم ب ، لمم   م رم ،(CCPR/C/121/D/2487/2014) ضأأد كنأأدا م  رم جم  م
(CCPR/C/121/D/2585/2015 ،)الدامر ضد  مرم  ، م   م (CCPR/C/121/D/2594/2015)، 
 الأأأأأدامر  وآخأأأأأرون ضأأأأأد مب رم ،(CCPR/C/121/D/2612/2015) الأأأأأدامر ضأأأأأد  مر جم  م  م
(CCPR/C/121/D/2643/2015) ،ضأأأأد كنأأأأدا م  وم (CCPR/C/122/D/2292/2013 ،) ضأأأأد  م

 م(CCPR/C/122/D/2595/2015)  م  م ضد الدامر  ،(CCPR/C/122/D/2642/2015) الدامر 
 ضأأأأأأأأأأأأد الدأأأأأأأأأأأأا  الروسأأأأأأأأأأأأي م  نموقأأأأأأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأأأأدر مقبوليأأأأأأأأأأأأة البالغأأأأأأأأأأأأات   -36
(CCPR/C/120/D/2161/2012) ،ضأأأأد كنأأأأدا مر  م  م (CCPR/C/120/D/2196/2012)،  ايسأأأأني

ة بوليفيأأأا املتعأأأد ة  ولأأأ ضأأأد  رانأأأداو كريوغأأأا  ،(CCPR/C/120/D/2285/2013) وآخأأرون ضأأأد كنأأأدا
 (،CCPR/C/120/D/2625/2015) م  م ضأأد الأأدامر  (، CCPR/C/120/D/2491/2014) القوميأأات

ضأأأأد  سأأأأ اليا  مب ،  ممب جم، (CCPR/C/120/D/2705/2015)  م  م ضأأأأد الدأأأأا  الروسأأأأي
(CCPR/C/120/D/2798/2016) ،ضأأأأد  سأأأأ اليا م   م (CCPR/C/120/D/2941/2017) ،م  بم 

 ضأأأأأأأأأأأأد اليأأأأأأأأأأأأوانن وآخأأأأأأأأأأأأرون م   م(، CCPR/C/121/D/2837/2016) وآخأأأأأأأأأأأأرون ضأأأأأأأأأأأأد  لبانيأأأأأأأأأأأأا
(CCPR/C/121/D/2868/2016) ، ضأأأأد ليتوانيأأأأا نيكفيافيشأأأأيو (CCPR/C/121/D/2802/2016) ،

 الرو أم بم ضأأأأأأأأأأد بأأأأأأأأأأأي(، CCPR/C/122/D/2182/2012) ضأأأأأأأأأأد بأأأأأأأأأأأيالرو سأأأأأأأأأأتيفانوفيتش 
(CCPR/C/122/D/2166/2012 ،)ينكابيي   افأيال ضأد كولومبيأا  (CCPR/C/122/D/2490/2014) ،م  
 ،(CCPR/C/122/D/2300/2013) نيكأأأولز ضأأأد  سأأأ اليا ،(CCPR/C/122/D/2199/2012) بأأأيالرو  ضأأأد مر

 وفرنسأأأأأأأأأا لكسأأأأأأأأأمربيضأأأأأأأأأد  مأ أم، (CCPR/C/122/D/2650/2015) النمسأأأأأأأأأاتيمبأأأأأأأأأل ضأأأأأأأأأد 

http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2228/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2756/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2181/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2201/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2628/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2629/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2264/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2252/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2680/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2217/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2175/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2753/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2270/2013-CCPR/C/122/D/2851/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2270/2013-CCPR/C/122/D/2851/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2270/2013-CCPR/C/122/D/2851/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2398/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2577/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2715/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2212/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2190/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2364/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2265/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2163/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2237/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2640/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2403/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2610/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2419/2014
https://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2487/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2585/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2594/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2612/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2643/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2292/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2642/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2595/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2161/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2196/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2285/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2491/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2625/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2705/2015
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2798/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/120/D/2941/2017
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2837/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2868/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2802/2016
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2182/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2166/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2490/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2199/2012
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2300/2013
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2650/2015
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(CCPR/C/122/D/3090/2017-CCPR/C/122/D/3091/2017)،  سأأأأأ اليا فاسأأأأأيلجيكوفيتش ضأأأأأد 
 م(CCPR/C/122/D/2859/2016) كرواتياو 

  القرارات املتعلقة أب اليب العمل للتعامل مع البالغات -4 
، مبأا ئ توجيهيأة بشأ ن تقأدمي تعليقأات شأفهية علأ  120اعتمدت اللجنة، يف  ورهتأا  -37

  (مCCPR/C/159 البالغات )انظر

 متابعة اآلراء -5 
الفأأأأأ ة قيأأأأأد السأأأأأتعراض، قأأأأأد ر املقأأأأرر اخلأأأأأاص املعأأأأأ  مبتابعأأأأأة اآلراء تقأأأأأار ر يف  يف  منأأأأاء -38
 م(CCPR/C/122/2)انظر  122يف الدورة و  (CCPR/C/121/2 )انظر 121 ةالدور 
خلص  اللجنة حىت اآلن  ىل حدوم انتهاكأات ، 122و 121لدى اختتار الدورتني و  -39

اللجنأأأة يف  اسأأأتمرتم و 1979ر ايا اعت مأأأد منأأأ  عأأأار  282 1 مأأأين  صأأأل ر ايا  061 1للعهأأأد يف 
واملتمثلأأة يف تضأأأمني تقأأار ر متابعتهأأأا لأأءراء تقييمأأأاا للأأأر و   109  ارسأأتها الأأأيت بأأد هتا يف  ورهتأأأا
إلجأأراء وتقييمأأاا للمعأأا ري الأأيت و ضأأع  لإلجأأراءات الأأيت اختأأ هتا؛  الأأوار ة مأأين الأأدول اةطأأراأ  و
ا ري التقيأيم الأيت تتبعهأام ، مراجعأة معأ118وقررت اللجنة، يف  ورهتأا متابعة املالحظات اخلتاميةم 

، قأأأأررت اللجنأأأأة  ن تواصأأأأل تنقأأأأيح 2017تشأأأأر ين الثأأأأاين/نوفمرب  9، يف 121يف  منأأأأاء الأأأأدورة و 
 عد أدة ن  ولا  طرافأاا  مالحظأةاللجنأة  تواصألمنهجية/ جراء رصد متابعة اآلراء الصا رة عنهام و 

  الختياريم  تنف  اآلراء املعتمدة مبوجب الربوتوكول 
ارتياحهأأأأا لتنفيأأأأ   هنأأأأاء حأأأأوار املتابعأأأأة مأأأأع اإلشأأأأارة  ىل  ،121ت اللجنأأأأة، يف  ورهتأأأأا وقأأأرر  -40

مورا سأامي ضأد (، CCPR/C/98/D/1544/2007) محيأدة ضأد كنأدا ات التاليأة توصياهتا بش ن البالغ
 (،CCPR/C/114/D/2343/2014) هم  م  م  م ضأأأأد الأأأأدامر (، CCPR/C/106/D/1912/2009) كنأأأأدا
 م(CCPR/C/117/D/2464/2014) الدامر  ضد م   م  م ،(CCPR/C/117/D/2462/2014) ضد الدامر  مهرم  م 
، قأأررت اللجنأأة  هنأأاء حأأوار املتابعأأة مأأع اإلشأأارة  ىل ارتياحهأأا جزئيأأاا 122ويف جلسأأتها  -41

 (مCCPR/C/96/D/1397/2005) الكامريون نغو ضد لتنفي  التوصيات بش ن البالي  

 من العخلد 40من املادة  4التعليقات العامة مبوجب الفقرة  -ءاي 
، القأأراءة اةوىل ملشأأروع التعليأأق العأأار بشأأ ن احلأأق يف 120اختتمأأ  اللجنأأة، يف  ورهتأأا  -42

و عأأأ  مجيأأأع اجلهأأأات صأأأاحبة املصأأألحة املعنيأأأة  ىل التعليأأأق عليهأأأام فتلقأأأ  (، 6احليأأأاة )املأأأا ة 
تعليقات مين الدول، ومنظمات اةمأم املتحأدة ووكالهتأا املتخصصأة، وخأرباء، و كأا مييني وغأري م 
مأأين املختصأأني، واملؤسسأأات الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأأان، واملؤسسأأات الوطنيأأة اةخأأرى، واملنظمأأات 

تعليقهأأأا العأأأار  لقأأأراءة الثانيأأأة ملشأأأروعا 122و 121تيهأأأا نأأأة، يف  ور اللجوبأأأد ت  غأأأري احلكوميأأأةم
 مبش ن احلق يف احلياة

 املوارد من املوظفني وترمجة الواثئق الرمسية -ااك 
مأأأين العهأأأد،  تعأأأني علأأأ  اةمأأأني العأأأار  ن  أأأوفر مأأأا  لأأأزر مأأأين مأأأوظفني  36وفقأأأاا للمأأأا ة  -43

ة  أأأام وتؤكأأأد اللجنأأأة مأأأين طأأأابلوظأأأائم املنو وتسأأأهيالت لتمكأأأني اللجنأأأة مأأأين الضأأأطالع الفعأأأال 

http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/3090/2017-CCPR/C/122/D/3091/2017
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/D/2859/2016
http://undocs.org/ar/CCPR/C/158
http://undocs.org/en/CCPR/C/121/2
http://undocs.org/en/CCPR/C/122/2
http://undocs.org/en/CCPR/C/98/D/1544/2007
http://undocs.org/en/CCPR/C/106/D/1912/2009
http://undocs.org/en/CCPR/C/114/D/2343/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/117/D/2462/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/117/D/2464/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/96/D/1397/2005
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جد د قلقها   اء نقل املوار  مين املوظفني وتشد  مرة  خرى علأ   ييأة ختصأيل املأوار  الكافيأة 
مأأأأين املأأأأوظفني لتأأأأ مني خدمأأأأة  وراهتأأأأا، وللمسأأأأاعدة يف  اي ة الأأأأوعي بتوصأأأأياهتا ودسأأأأني فهمهأأأأا 

تأز  قأدرة مأوظفي وحأدة اللتماسأات علأ   وتنفي  ا عل  الصعيد الوط م وتؤكد اللجنة  ن  ما  
قأأأدرة اللجنأأأة علأأأ  معاجلأأأة املتأأأ خرات لأأأد ها  أأأ ا ظل تجتهيأأأز البالغأأأات الفر  أأأة  اي ة كبأأأرية، فسأأأ

وعالوة عل  ذلأ ، تعأرب اللجنأة عأين قلقهأا البأالغ ةن القواعأد اخلصوص حمدو ة  ىل حد كبريم 
مانأأة قأأد تعأأوق عمأأل اللجنأأة، وصاصأأة عمأأل العامأأة املعمأأول  أأا فيمأأا  تعلأأق بتنقأأل املأأوظفني يف اة

املأأأوظفني التأأأابعني لوحأأأدة اللتماسأأأات الأأأ  ين  نبغأأأي  ن  بقأأأوا يف مناصأأأبهم لفأأأ ة طو لأأأة مبأأأا فيأأأ  
  للجنةمالكفا ة لكتساب اخلربة واملعرفة فيما خيل الجتها ات السابقة 

بشأ ن تأدعيم  68/268وتعرب اللجنة عين امتناهنأا للجمعيأة العامأة علأ  اعتمأا  القأرار  -44
وتعز أأز فعاليأأة   اء نظأأار  يئأأات معا أأدات حقأأوق اإلنسأأان بسأأبل منهأأا مأأنح اللجنأأة وقتأأاا  ضأأافياا 

 وابلنظر  ىل عدر كفا أة املأوار  املقدمأة، فأصن اللجنأة ليسأ  يفم البشر ةاملالية و لجتماعاهتا املوار  
وضع ميكنها مين ضمان التنفي  الكامل للقأرارم وعلأ  وجأ  اخلصأوص، تعأرب اللجنأة عأين  سأفها 

 ميزانيأأة فأأ ة السأأنتني لمفوضأأية السأأامية حلقأأوق اإلنسأأان يفلوظأأائم مؤقتأأة  5  اء قأأرار ختصأأيل 
احلسأاب يف  طأار نأاء علأ  اةمأني العأار بالأيت طلبهأا  11الأ مين الوظائم  بدلا  2018-2019
 تعيأأأنيم وبسأأأبب  أأأ ا القأأأرار والوقأأأ  الأأأ ي تسأأأتغرق  عمليأأأة 68/268الأأأوار ة يف القأأأرار الصأأأيغة 

املوظفني اجلد  واحتياجات املفوضية السامية حلقوق اإلنسأان، فأصن اللجنأة لأين تكأون قأا رة علأ  
ويف ظأأل  سأأتعراض البالغأأاتمل 2018 ا يف عأأاراسأأتخدار معظأأم الوقأأ  اإلضأأايف املخصأأل هلأأ

ون  أأأدع اتتأأأراكم البالغأأأات املقدمأأأة مأأأين  صأأأحاب بالغأأأاسأأأتمرار للجنأأأة ا تتوقأأأع ،الظأأأروأ أأأ   
قصأأ  لعأأد  لحأأد اةلالصأأارر   اء التحد أأد حأأدوم انتهاكأأات حلقأأوقهمم ولسأأم اللجنأأة   ضأأا 

واثئأأأأق  ساسأأأأية مأأأأين قبيأأأأل التعليقأأأأات العامأأأأة، والنظأأأأار  علأأأأ الكلمأأأأات املفأأأأروض مبوجأأأأب القأأأأرار 
وعالوة عل  ذل ، تعأرب اللجنأة عأين القلأق الشأد د  يف حالت معقدةماملقدمة الداخلي واآلراء 

ت جم يف الوق  املناسأب، اةمأر  الدورة، لاليت ت عد  مناء واثئق الةن الواثئق اهلامة، مبا يف ذل  
  عمل اللجنةم يفسليب   ؤمر بشكلال ي ل  زال 

 الدعاية ألعمال اللجنة -لم 
والتسأأعني، ورقأأة بشأأ ن هنأأ  اسأأ اتيجي ميكأأين اتباعأأ  اعتمأأدت اللجنأأة، يف  ورهتأأا الرابعأأة  -45

 (مCCPR/C/94/3يف العالقات العامة مع وسائ  اإلعالر )
ات ر الكامل لأدو البمل الشبكي ، وف رت املفوضية 122و 121و 120ات وخالل الدور  -46

ار ر مجيأأأأع الأأأأدول اةطأأأأراأ والجتماعأأأأات العلنيأأأأة اللجنأأأأة، مبأأأأا يف ذلأأأأ  جلسأأأأات النظأأأأر يف تقأأأأ
 مhttps://webtv.un.org  الراب  التايل مينالبمل الشبكي  مشا دةوميكين اةخرىم 

واسأأتمرت اللجنأأة يف وضأأع اسأأ اتيجية  عالميأأة، متلأأ  عقأأد مأأؤمترات صأأحفية يف هنا أأة   -47
 مكل  ورة

طلبأ   ،جنة يف  برا   يية عقد  ورة بصورة  ور ة يف نيو ور ، وهل   الغا ةواستمرت الل -48
 م125 ىل اةمانة العامة السعي بصورة عاجلة  ىل حجز غرفة يف نيو ور  لعقد الدورة 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/94/3
https://webtv.un.org/
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 تقدمي تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة -يمم 
 تشأأأر ين اةول/ 13  أأأور حضأأأر الأأأرئيس جلسأأأة التحأأأاور مأأأع اجلمعيأأأة العامأأأة يف نيو أأأور  -49

 تقر ر اللجنة السنويمذل   وقد ر خالل 2017 كتوبر 

 اعتماد التقرير -نون 
، نظأأأأرت اللجنأأأأة يف مشأأأأروع 2018  بر ل/نيسأأأأان 6املعقأأأأو ة يف  ،3488يف اجللسأأأأة  -50

 122و 121و 120 وراهتا ال ي  تناول اةنشطة اليت اضطلع   ا يف الستني تقر ر ا السنوي 
 املناقشأأأةمم واعت مأأأد التقر أأأر ابإلمجأأأاع بصأأأيغت  املعدلأأأة  منأأأاء 2018و 2017يف عأأأامي املعقأأأو ة 

، 1985 شأأباف/فربا ر 8املأأؤرخ  ،1985/105ومبوجأأب مقأأرر اجمللأأس القتصأأا ي والجتمأأاعي 
  مباشرةم ذن اجمللس لألمني العار إبحالة تقر ر اللجنة السنوي  ىل اجلمعية العامة 

مدن العخلدد والتعداون مدع هي دات  40ندة مبوجدب املدادة أ اليب عمل اللج -اثنياا  
 األمم املتحدة األخرى

 لخأأأل  أأأ ا الفصأأأل و شأأأرأ التعأأأد الت الأأأيت   خلتهأأأا اللجنأأأة يف السأأأنة املاضأأأية علأأأ   -51
مين العهد، وك ل  املقرَّرات اليت اعتمدهتا اللجنة مؤخراا بشأ ن  40 ساليب عملها مبوجب املا ة 

  اةطراأمة عل  تقار ر الدول متابعة مالحظاهتا اخلتامي

 املستجدات واملقرَّرات األخرية املتعلقة  إلجراءات -ألف 
 ما  لي اللجنة ، قررت 120الدورة  يف  مناء -52

متد د العمل ابإلجراء التجر يب للبالغات املتكررة ملدة عار آخر مين  جل تقييم  ) ( 
 فعاليت ؛

  نشاء فر ق عامل    س  السيد  ا نز لتقييم اإلجراء املبس  لتقدمي البالغات؛  )ب( 

 عوة الدول اةطراأ اليت لد ها تقار ر مت خرة منأ  عشأر سأنوات  و  كثأر  ىل  )ج( 
 اختيار العمل ابإلجراء املبس ؛ 

النظر يف ر  سوا  الند عل  قائمأة املسأائل الأيت وضأع   ون وجأو  تقر أر  وىل  ) ( 
 مين الدولةم 

ميللأر ، عقدت اللجنة للمرة اةوىل جلسات استماع بش ن قضأية 121رة و ويف  مناء الد -53
(، حبضأأور حمأأامي صأأاحيب الأأبالي و ثلأأي CCPR/C/121/D/2502/2014) وكأأارول ضأأد نيو  النأأدا

عين طر ق الفيد وم وعمالا ابملبا ئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي تعليقأات الدولة الطرأ عرب التواصل 
(، كان  الجتماعأات الأيت قأدر فيهأا اةطأراأ تعليقأاهتم CCPR/C/159شفو ة بش ن البالغات )

  مغلقةم
 قررت اللجنة ما  لي  121ويف  مناء الدورة  -54

http://undocs.org/en/CCPR/C/121/D/2502/2014
http://undocs.org/en/CCPR/C/159
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متد أأأأد املهلأأأأة احملأأأأد ة لتلقأأأأي املعلومأأأأات مأأأأين الأأأأدول اةطأأأأراأ بشأأأأ ن متابعأأأأة  ) ( 
 مين سنة واحدة؛  التعليقات اخلتامية  ىل سنتني بدلا 

ختفأأأيد عأأأد  جأأأولت املتابعأأأة مأأأين مأأأالم  ىل واحأأأدة، و ل  طلأأأب  ىل الأأأدول  )ب( 
  ذل ؛اةطراأ تقدمي تقر ر ا الثاين للمتابعة  ل فيما خيل القضااي اليت تستحق 

 هناء  جراء املتابعة ابلنسبة للدول اةطراأ اليت كان  تقر ر ا الثاين  و الثالأمل  )ج( 
 ؛ 2017تشر ين الثاين/نوفمرب  10للمتابعة ابنتظار تقييم  حبلول 

تصأأأنيم ر و  الأأأدول اةطأأأراأ فيمأأأا خيأأأل تأأأدابري عأأأدر التكأأأرار  ل يف عأأأدر  ) ( 
  ح د ت يف آراء اللجنةم احلالت اليت تكون فيها     التدابري قد

علأأ  حنأأو قراءهتأأا اةوىل ملشأأروع النظأأار الأأداخلي املأأنقح  120يف  ورهتأأا  جأأرت اللجنأأة و  -55
وواصأأل  اللجنأأة اسأأتعراض املشأأروع خأأالل م 116 عأأد  الفر أأق العامأأل املنشأأ  خأأالل الأأدورة مأأا 

 م122و 121الدورتني 
ة  جأأأراء جد أأأد لتقأأأدمي التقأأأار ر قأأأررت اللجنأأأة   حأأأ ،2009 كتأأأوبر ويف تشأأأر ين اةول/ -56

(  ن اإلجأراء الأ ي 2014 وليأ  )متو / 111قررت يف  ورهتا و لعد  حمدو  مين الدول اةطراأم 
 تضمين قائمة ابملسائل قبل تقأدمي التقأار ر  نبغأي، مأين حيأمل املبأد ،  ن   عأرض علأ  مجيأع الأدول 

ميكأأين و ) ((م 56، الفقأأرة A/70/40اةطأأراأ و نبغأأي  ن  نطبأأق علأأ  التقأأار ر الدور أأة فقأأ  )انظأأر 
 /www.ohchr.org/EN/HRBodies اإلجأأأأأأأأأراء علأأأأأأأأأ  املوقأأأأأأأأأع عأأأأأأأأأينعلأأأأأأأأأ  معلومأأأأأأأأأات  الطأأأأأأأأأالع

CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspxم 
 ةسأأ اليا،يف التقر أأر الأأدوري السأأا    122و 121و 120 وراهتأأا  نظأأرت اللجنأأة يفو  -57

والتقر أأر الأأدوري اخلأأامس للكأأامريون، والتقر أأر الأأدوري السأأابع للسأألفا ور، والتقر أأر الأأدوري الرابأأع 
 وريلدا لتقر روا ،  وللنر لسابعا وريلدا لتقر رلغواتيمأأأال، والتقر أأأر الأأأدوري السأأأا   هلنغأأأاراي، ا

وخأأأأأأأالل تلأأأأأأأ  الأأأأأأأدورات م لمبس ا يإلبالا اءبصجر عمالا جميعها قدم  قدو ،السو سر بعالرا
اعتمدت اللجنة   ضا قوائم املسائل قبل تقدمي التقر ر فيمأا  تعلأق ابلتقر أر الأدوري الثأاين  الثالم،

والتقر ر الدوري الرابع لتشيكيا، والتقر ر الدوري السابع  لتشا ،والتقر ر الدوري الثالمل  لبوتسواان،
والتقر أأأأر الأأأأدوري  ،بأأأأريو، والتقر أأأر الأأأأدوري السأأأأا   لتأأأونسلوالتقر أأأأر الأأأدوري السأأأأا    ن،لليأأأااب

  السا   ةوروغوايم

 العالقات مع اهلي ات األخرى - ء 
نأأأأأأة القأأأأأأانون الأأأأأأدويل ملناقشأأأأأأة مشأأأأأأروع ، اجتمأأأأأأع املكتأأأأأأب  عضأأأأأأاء جل120يف الأأأأأأدورة  -58

تعلأق بتفسأري املعا أداتم واجتمأع  عضأاء استنتاجاهتا بشأ ن التفاقأات واملمارسأة الالحقأة فيمأا  
اللجنة   ضاا بصورة غري رمسية مع  عضاء جلنأة منا ضأة التعأ  ب ملناقشأة مجلأة مواضأيع مأين بينهأا 
عأأدر اإلعأأا ة القسأأر ة والتأأدابري املؤقتأأة والضأأماانت الدبلوماسأأيةم واجتمأأع  عضأأاء املكتأأب   ضأأاا 

، التقأ   عضأاء املكتأب بأرئيس 121لأدورة برئيس فرع جملأس حقأوق اإلنسأان يف املفوضأيةم ويف ا
 فرع الستعراض الدوري الشامل يف املفوضيةم

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspx
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 من العخلد 40تقدمي التقارير من الدول األيفراا مبوجب املادة  -اثلثاا  
شياا مع املبأا ئ التوجيهيأة الأيت اعتمأدهتا اللجنأة يف  ورهتأا السا سأة والسأتني وعأدلتها امت -59

(، استعاضأأأ  اللجنأأأة عأأأين الأأأوترية الدور أأأة لتقأأأدمي CCPR/C/66/GUI/Rev.2يف  ورهتأأأا السأأأبعني )
 التقأأار ر مأأرة كأأل اأأس سأأنوات، الأأيت كانأأ  قأأد  قرهتأأا يف  ورهتأأا الثالثأأة عشأأرة املعقأأو ة يف متأأو /

بنظأأأار مأأأرن  قضأأأي بتحد أأأد  ر أأأل تقأأأدمي الدولأأأة الطأأأرأ (، CCPR/C/19/Rev.1) 1981  وليأأأ 
تقر َر ا الدوري التايل علأ   سأا  كأل حالأة علأ  حأدة يف هنا أة املالحظأات اخلتاميأة الأيت تبأد ها 

مأأين العهأأد ويف ضأأوء املبأأا ئ التوجيهيأأة لتقأأدمي  40اللجنأأة بشأأ ن  ي تقر أأر، وذلأأ  وفقأأاا للمأأا ة 
قار ر و ساليب عمل اللجنةم و كدت اللجنأة  أ ا الأنه  يف مبا ئهأا التوجيهيأة الرا نأة املعتمأدة الت

 (مCCPR/C/2009/1يف الدورة التاسعة والتسعني )

 6 إىل 2017آذار/مدددارس  30التقدددارير املقدمدددة إىل األمدددني العدددام د الفددد ة مدددن  -ألف 
 2018نيسان/أبريل 

 تقر أراا مأين الأدول اةطأراأ 16خالل الف ة املشمولة   ا التقر ر، ق د ر  ىل اةمني العأار  -60
التقر أأأر ) ، وابراغأأأواي(التقر أأأر الأأأدوري الثأأأاين) ، و نغأأأول(التقر أأأر الأأأدوري الرابأأأع) التاليأأأة   سأأأتونيا
التقر أأأر ) ، والسأأأو ان(تقر أأأر الأأأدوري اةولال) ، وبأأأيالرو (التقر أأأر اةويل) ، وبليأأأز(الأأأدوري الرابأأأع

، (التقر أأأر الأأأدوري الثالأأأمل) ، وغينيأأأا(التقر أأأر الأأأدوري الثالأأأمل) ، وطاجيكسأأأتان(الأأأدوري اخلأأأامس
التقر أأأر الأأأدوري ) ، وليتوانيأأأا(التقر أأأر اةويل) ، وكأأأابو فأأأري ي(التقر أأأر الأأأدوري الثالأأأمل) وفييأأأ  انر

 ، والنأأأأرو  (التقر أأأأر الأأأأدوري الثأأأأاين) ومور تانيأأأأا ،(التقر أأأأر الأأأأدوري السأأأأا  ) ، واملكسأأأأي (الرابأأأأع
 (مالتقر ر الدوري اخلامس) ، و ولندا(التقر ر الدوري الثاين) ، والنيجر(التقر ر الدوري السابع)

التقارير اليت فات موعد تقدميخلا وعدم امتثال الددول األيفدراا للتماما دا مبوجدب  - ء 
 40املادة 

 أأأد  ن علأأأ  الأأأدول اةطأأأراأ يف العهأأأد  ن تقأأأدر التقأأأار ر تأأأو  اللجنأأأة  ن تؤكأأأد مأأأين جد -61
مأأين العهأأد يف الوقأأ  احملأأد  هلأأا ليتسأأؤ للجنأأة  ن تأأؤ ي مهامهأأا كمأأا  40املشأأار  ليهأأا يف املأأا ة 

 نبغي مبوجأب  أ   املأا ةم وقأد لأوحم لألسأم حأدوم لخأر كبأري يف تقأدمي التقأار ر منأ   نشأاء 
  اللجنةم

ر تقدمي الدول اةطراأ تقار َر ا  عأوق   اء اللجنأة مهامهأا وتالحم اللجنة بقلق  ن عد -62
مأأين العهأأدم وتكأأرر اللجنأأة  ن الأأدول الأأيت لخأأر موعأأد تقأأدمي  40املتعلقأأة ابلرصأأد مبوجأأب املأأا ة 

مأين العهأد )انظأر املرفأق الثأاين لالطأالع علأ  قائمأة  40تقار ر ا ل تفي ابلتزاماهتأا مبوجأب املأا ة 
 يف تقدمي التقار ر(م الدول اةطراأ اليت لخرت

تقر أأراا  وليأأاا فأأات موعأأد تقأأدميها،  16وتوجأأ  اللجنأأة النتبأأا  بوجأأ  خأأاص  ىل  ن  نأأا   -63
 10لخأأأر تقأأأدميها  ار رتقأأأ 8سأأأنوات،  10سأأأنوات و 5تقأأأار ر لخأأأر تقأأأدميها مأأأا بأأأني  7 منهأأأا

كأأني  كثأأرم و أأؤ ي  أأ ا الوضأأع  ىل  حبأأاف  حأأد اة أأداأ الرئيسأأية للعهأأد، و أأو مت سأأنوات  و
مين رصأد امتثأال الأدول اةطأراأ للتزاماهتأا مبوجأب العهأد، علأ   سأا  التقأار ر الدور أةم  اللجنة

http://undocs.org/ar/CCPR/C/66/GUI/Rev.2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/19/Rev.1
http://undocs.org/en/CCPR/C/2009/1
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وتوجأ  اللجنأة علأ  فأ ات منتظمأة رسأائل تأ كري  ىل مجيأع الأدول اةطأراأ الأيت لخأرت كثأرياا يف 
  تقار ر امتقدمي 
لخر تقدميها وعأدر امتثأال  ونظراا  ىل القلق ال ي  ساور اللجنة بش ن عد  التقار ر اليت -64

، اعت مدت رمسياا تعأد الت علأ  النظأار (7)مين العهد 40الدول اةطراأ للتزاماهتا مبوجب املا ة 
م وقد بد ت اللجنة يف تطبيأق (8)2001الداخلي خالل الدورة احلا  ة والسبعني، يف آذار/مار  

 (م2001)نيسان/ بر ل  املوا  املنقحة اعتباراا مين هنا ة الدورة احلا  ة والسبعني
ابلتزامهأا الطأرأ  ةوتضمن  التعأد الت  جأراءا  أ تَّبأع يف احلأالت الأيت ل تفأي فيهأا الدولأ -65

بتقدمي التقار ر عل  مدى فأ ة طو لأة،  و الأيت تطلأب فيهأا لجيأل مثوهلأا  مأار اللجنأة قبأل املوعأد 
فصأاعداا،  خطأأار الدولأة املعنيأأة  ن املقأرر مبأأدة قصأريةم ويف كلتأأا احلأالتني، طأأو  للجنأة، مأأين اآلن 

اللجنأأأة تعتأأأزر النظأأأر يف التأأأدابري الأأأيت اعتمأأأدهتا تلأأأ  الدولأأأة الطأأأرأ بغأأأرض تنفيأأأ   حكأأأار العهأأأد 
 استنا اا  ىل املعلومات املتوافرة لد ها، و ن   تتسل م تقر ر الدولة الطرأ املعنيةم

( فيمأأأا خيأأأل 70و 68 ن ، نظامهأأأا الأأأداخلي )املأأأا 103وعأأأد ل  اللجنأأأة، يف  ورهتأأأا  -66
، ت بحمل     2012م ومن  عار (9)تقر ر ) جراء الستعراض( تسل م راسة احلالت القطر ة  ون 

احلالت القطر ة يف جلسة علنية بدلا مين جلسة مغلقة وتصدر   ضاا املالحظات اخلتامية املنبثقة 
 مين اجللسة بوصفها واثئق علنيةم

مأين نظامهأا الأداخلي يف  70جراء املنصوص عليأ  يف املأا ة وطب ق  اللجنة ةول مرة اإل -67
 ورهتا اخلامسة والسبعني عل   ولة   تقدر تقر راام وحىت  رخي ، جل ت اللجنة  ىل اإلجراء املتمثل 

 ولأأأأة طرفأأأاا  أأأأي التاليأأأأة   22فيمأأأأا خيأأأل   أأأأاتقر ر  تسأأألميف  راسأأأة حالأأأأة الأأأدول اةطأأأأراأ  ون 
هور أأة  فر قيأأا الوسأأط ، وجنأأوب  فر قيأأا، و ومينيكأأا، وروانأأدا، بأأراب و ، وبليأأز، وبأأنغال  ش، ومج

وسأأأأان مأأأأار نو، وسأأأأان  فنسأأأأن  وجأأأأزر غر نأأأأا  ين، وسأأأأوا  لند، وسأأأأور نار، وسيشأأأأيل، وغامبيأأأأا، 
وغر نأأأأأا ا، وغينيأأأأأا السأأأأأتوائية، وكأأأأأابو فأأأأأري ي، وكأأأأأوت   فأأأأأوار، وكينيأأأأأا، ومأأأأأالوي، ومو امبيأأأأأق، 

نوي املقأأدر  ىل الأأدورة التاسأأعة والسأأتني معلومأأات عأأين م و تضأأمين التقر أأر السأأونيكأأاراغوا، و أأا يت
  م(10)مجيع الدول اةطراأ اليت ن ظر يف تقار ر ا يف  طار   ا اإلجراء

و ن    مسأأائل،  علمأأ  اللجنأأة  جنأأوب  فر قيأأا  هنأأا سأأتعتمد قائمأأة 112وقبأأل الأأدورة  -68
، 2014الثأاين/نوفمرب  تشأر ين 26م ويف 112تقر ر مين تل  الدولة الطرأ خالل الدورة  تتسلم

م و  رسأل    ضأاا مأ كرة شأفو ة املسأائلقد م  جنوب  فر قيا تقر ر أا فت ج أل موعأد اعتمأا  قائمأة 
يف   أأأأأاتقر ر  تتسأأأأألم و ن   املسأأأأأائل ىل بأأأأأنغال  ش تشأأأأأري فيهأأأأأا اللجنأأأأأة  ىل  هنأأأأأا سأأأأأتعتمد قائمأأأأأة 

__________ 

، (A/51/40 (vol. I))، اجمللأد اةول 40الأدورة احلا  أة واخلمسأون، امللحأق رقأم  ،ة للجمعية العامأةالواثئق الرمسيانظر  (7)
(، الفصأأأل A/57/40) 40الأأأدورة السأأأابعة واخلمسأأأون، امللحأأأق رقأأأم واملرجأأأع نفسأأأ ،  ؛الفصأأأل الثالأأأمل، الفأأأرع ابء

 الثالمل، الفرع ابءم
(، اجمللأأد اةول، املرفأأق الثالأأمل، A/56/40 (vol.I)) 40الأأدورة السا سأأة واخلمسأأون، امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأ ،  (8)

 م103اعد املنقحة يف النظار الداخلي بصيغت  املعدلة املعتمد يف الدورة القو  جرى لكيدالفرع ابءم وقد 
(، الفصأأأل الثأأأأاين، A/67/40 (vol. I)، اجمللأأأد اةول )40الأأأدورة السأأأابعة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم املرجأأأع نفسأأأ ،  (9)

 م64 الفقرة
(، الفصأأأل الثالأأأمل، A/69/40 (vol. I)، اجمللأأأد اةول )40الأأأدورة التاسأأأعة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم املرجأأأع نفسأأأ ،  (10)

 م117-101الفقرات 

http://undocs.org/en/A/51/40%5bVOL.I%5d(SUPP)
http://undocs.org/ar/A/57/40
http://undocs.org/ar/A/56/40
http://undocs.org/ar/A/56/40
http://undocs.org/ar/A/67/40(vol.I)
http://undocs.org/ar/A/69/40(vol.I)
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 اللجنة يف موعد  قصأا  وبعد  ن  عرب  بنغال  ش عين التزامها إبرسال تقر ر ا  ىل م112 الدورة
،  رجأأ ت اللجنأأة  راسأأة حالأأة احلقأأوق املدنيأأة والسياسأأية يف بأأنغال  ش ر ثمأأا 2015 آذار/مأأار 

وحبثتأأأأ  اللجنأأأأة يف  ،قأأأأدم  بأأأأنغال  ش تقر ر أأأأا، 2015حز ران/ ونيأأأأ   19تتلقأأأأ  التقر أأأأرم ويف 
 119وبعد العد د مين الرسائل الت كري ة، اعتمدت اللجنة قائمة مسائل يف  ورهتا  م119  ورهتا

وبعثأأ  سأأوا  الند ر  أأا علأأ  قائمأأة املسأأائل ووفأأدا م رغأأم عأأدر تسأألمها تقر أأر مأأين الدولأأة الطأأرأ
  م120رفيع املستوى للتحاور مع اللجنة يف  ورهتا 

فنسأأن  وجأأزر امبيأأا وسأأان  قأأائميت مسأأائل بشأأ ن غ 121واعتمأأدت اللجنأأة يف  ورهتأأا  -69
 عل  الرغم مين عدر وجو  تقر رم  غر نا  ين

الددوترية الدوريددة فيمددا يتعلددق بتقددارير الدددول األيفددراا الدديت نرتظددر فيخلددا خددالل الفدد ة  -جيم 
 املشمولة  ل تعراض

،  ن تسمح للدول اةطأراأ بتقأدمي تقار ر أا علأ  فأ ات 104قررت اللجنة، يف  ورهتا  -70
ل تتجاو  س  سأنواتم وبنأاءا عليأ ، ميكأين للجنأة  ن تطلأب اآلن  ىل الأدول اةطأراأ  ن تقأدر 

وقأررت اللجنأة، يف  سنواتمتقار ر ا الدور ة الالحقة يف غضون مالم  و  ربع  و اس  و س  
تعمأل لأدى دد أد الأوترية الدور أة لتقأدمي التقأار ر املقبلأة، علأ  مأنح الأدول الأيت  ،  ن114 ورهتأا 

تقأأدر تقأأار ر مبوجأأب اإلجأأراء املبسأأ  لتقأأدمي التقأأار ر سأأنة  ضأأافية لتقأأدمي تقار ر أأا مقارنأأة ابلأأدول 
الأأيت تقأأدر تقار ر أأا مبوجأأب اإلجأأراء املوحأأد لتقأأأدمي التقأأار ر، بغيأأة ضأأمان اإلنصأأاأ بأأني الأأأدول 

اأ اليت تسأتخدر اإلجأراء ين املختلفأنيم وبنأاءا عليأ ، طأو  للجنأة اآلن  ن تطلأب  ىل الأدول اةطر 
اةطراأ اليت تقدر تقار ر يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقأار ر  ن تقأدر تقار ر أا الدور أة علأ  
فأأ ات ل تز أأد علأأ  سأأبع سأأنوات ) ي السأأنوات السأأ  القصأأوى املسأأموأ  أأا يف  طأأار اإلجأأراء 

  (ماملوحد لتقدمي التقار ر و اي ة سنة  ضافية عليها
و بني  اجلدول   ان  توار ل النظر يف تقار ر الدول اةطراأ خالل الف ة قيد السأتعراض  -71

 مالالحقةواملوعد احملد  لتقدمي التقار ر 
 موعد التقر ر املقبل  ر ل النظر  ولة طرأ
 2021متو / ولي   2017متو / ولي    ندورا 

 2023متو / ولي   2017متو / ولي   ليختنشتا ين
 2021متو / ولي   2017متو / ولي   مدغشقر
 2022متو / ولي   2017متو / ولي   منغوليا

 2020متو / ولي   2017متو / ولي   ابكستان
 2021متو / ولي   2017متو / ولي   سوا  لند
 2022متو / ولي   2017متو / ولي   سو سرا
 2023الثاين/نوفمرب  تشر ين 2017اةول/ كتوبر  تشر ين  س اليا

 2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 2017اةول/ كتوبر  تشر ين الكامريون
 2021الثاين/نوفمرب  تشر ين 2017اةول/ كتوبر  تشر ين مجهور ة الكونغو الدميقراطية

 2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 2017اةول/ كتوبر  تشر ين اجلمهور ة الدومينيكية
 2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 2017اةول/ كتوبر  تشر ين اةر ن
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 موعد التقر ر املقبل  ر ل النظر  ولة طرأ
 2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 2017اةول/ كتوبر  تشر ين مور شيو  

 2023الثاين/نوفمرب  تشر ين 2017اةول/ كتوبر  تشر ين رومانيا
 2023نيسان/ بر ل  2018آذار/مار   السلفا ور
 2023نيسان/ بر ل  2018آذار/مار   غواتيمال
 2023نيسان/ بر ل  2018آذار/مار    نغاراي
 2023نيسان/ بر ل  2018آذار/مار   لبنان

 2024نيسان/ بر ل  2018آذار/مار   النرو  
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 املرفق األول

 2018-2017أعضاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وأعضاء مكتبخلا،   

 ) (بلد اجلنسية السم
  31الول أأة يف  تنتهأأي

 كانون اةول/  سمرب
 )ج(2020 ابراغواي  نيا ماراي عبدو روشول

 )ب(2018 تونس عياض بين عاشور
 )ج(2020 لتفيا   لزي براند  كيهر س

 )ب(2018 الولايت املتحدة اةمر كية سارة كليفالند
 )ج(2020 مصر  محد  مني فتح هللا
 )ب(2018 فرنسا  وليفيي   ي فروفيل
 )ج(2020 جنوب افر قيا كر ستوأ  ا نس

 )ب(2018 الياابن  وجي  واساوا
 )ب(2018 اجلبل اةسو    فاان  ليتش
 )ج(2020 مور تانيا ابمراير كوا 
 )ج(2020 كندا مارسيا كران

 )ب(2018  وغندا  نكان لكي مو ومو ا
 )ب(2018 اليوانن فوتي  اب ارتز س

 )ب(2018   طاليا ماورو بولييت
 )ج(2020 الربتغال خوسي  مانو ل سانتو  اب س

 ) ()ج(2020  ملانيا فور - نيا  ا ربت 
 )ج(2020  سرائيل  وفال شاين

 )ب(2018 سور نار مارغو فاتريفال
ميكأأأأأأأأأين الطأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأ  معلومأأأأأأأأأات عأأأأأأأأأين عضأأأأأأأأأو ة اللجنأأأأأأأأأة حاليأأأأأأأأأاا وسأأأأأأأأأابقاا يف الأأأأأأأأأراب  التأأأأأأأأأايل   ملحوظة 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspxم 
مين العهد الأدويل اخلأاص ابحلقأوق املدنيأة والسياسأية،   عأنيَّ  عضأاء اللجنأة  28مين املا ة  3وفقاا للفقرة  ) (

 الشخصيةم ابلنتخاب، و م  عملون فيها بصفتهم 
 م2014 وني  حز ران/ 24عقو  يف نيو ور   ور للدول اةطراأ امل 34انت خب  ؤلء اةعضاء  مناء الجتماع  )ب(
 م2016 وني  حز ران/ 23عقو  يف نيو ور   ور للدول اةطراأ امل 35ؤلء اةعضاء  مناء الجتماع انت خب   )ج(
 م2018آذار/مار   1 اعتبارا مين استقال عضو، ) (

 آذار/ 6وفيمأأا  لأأي  عضأأاء املكتأأب الأأ  ين انت خبأأوا لفأأ ة عأأامني يف اجللسأأة املعقأأو ة يف  
   119،  مناء الدورة 2017مار  

 وجي  واساوا   الرئيس 
  محد  مني فتح هللا نواب الرئيس 

   فاان  ليتش  
  وفال شاين  

 فاتريفالمارغو   مقرر 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
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 املرفق الثاين

 ( 2017آذار/مارس  30من العخلد )حىت  40دة املا مبوجب التقارير تقدمي حالة  
 دولة يفرفاا( 18) األوو تقريرها تقدمي د أتخرت اليت األيفراا الدول -ألف 
 مالحظات تقر ر وجو   ون احلالة يف النظر سنوات الت خري موعد التقدمي الدولة الطرأ 
 اةول/كأأأأأأأانون   22  ندورا -1      

 2007  سمرب 
مأأأأين  70املوعأأأأد النهأأأأائي يف رسأأأأالة التأأأأ كري اةخأأأأرية )املأأأأا ة   10

آب/ غسأأأأأأطس  31النظأأأأأأار الأأأأأأداخلي( لتقأأأأأأدمي التقر أأأأأأر  أأأأأأو 
2016 

آذار/مأأأأأأأأأأأأأأأأأأار   23 جزر البهاما -2
2010 

 70النهأأأائي احملأأأد  يف رسأأأالة التأأأ كري اةخأأأرية )املأأأا ة  املوعأأأد  8
آب/ غسأأطس  31مأأين النظأأار الأأداخلي( لتقأأدمي التقر أأر  أأو 

2016 
  لول/سأأأأأأأبتمرب  16  ومينيكا -3

1994 
اعتمأأأأأأأأأدت قائمأأأأأأأأأة املسأأأأأأأأأائل يف  23

)متو / وليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   102الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدورة 
 ؛ وقد لجل النظر فيها( 2011

 

 كأأأأأأأانون اةول/  24 غينيا الستوائية -4
 1988  سمرب 

الأأأأأأأأأأأأدورة التاسأأأأأأأأأأأأعة والسأأأأأأأأأأأأبعون  29
 ( 2003)تشر ين اةول/ كتوبر 

 التقر أأر لتقأأدمي اخلتاميأأة املالحظأأات يف احملأأد  النهأأائي املوعأأد
  2004  غسطس/آب 1  و اةويل

نيسأأأأأأأأأأأأأان/ بر ل  22  ر  اي -5
2003 

 70 املأأأا ة) اةخأأأرية التأأأ كري رسأأأالة يف احملأأأد  النهأأأائي املوعأأأد  14
آب/ غسأأطس  31النظأأار الأأداخلي( لتقأأدمي التقر أأر  أأو  مأأين

2016 
  لول/سأأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  6 غر نا ا -6

1991 
الأأأأأأأأأدورة التسأأأأأأأأأعون )متو / وليأأأأأأأأأ   26

2007 ) 
 التقر أأر لتقأأدمي اخلتاميأأة املالحظأأات يف احملأأد  النهأأائي املوعأأد
  2008   سمرب/اةول كانون  31  و اةويل

شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأباف/فربا ر  1 بيساو -غينيا  -7
2012 

 70 املأأأا ة) اةخأأأرية التأأأ كري رسأأأالة يف احملأأأد  النهأأأائي املوعأأأد  6
  غسأأطس/آب 31  أأو التقر أأر لتقأأدمي( الأأداخلي النظأأار مأأين

2016 
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 مالحظات تقر ر وجو   ون احلالة يف النظر سنوات الت خري موعد التقدمي الدولة الطرأ 
 اةول/ تشأأأأأر ين 21 اببوا غينيا اجلد دة -8      

 2009 كتوبر 
 70 املأأأا ة) اةخأأأرية التأأأ كري رسأأأالة يف احملأأأد  النهأأأائي املوعأأأد  8

آب/ غسأأطس  31التقر أأر  أأو  لتقأأدمي( الأأداخلي النظأأار مأأين
2016 

 اير/مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا و  15 ساموا -9
2009 

 مأين 70 املأا ة) اةخأرية التأ كري رسأالة يف احملد  النهائي املوعد  8
 2016  غسطس/آب 31  و التقر ر لتقدمي( الداخلي النظار

آب/ غسأأأأأأأأأأأأأطس  4 سيشيل -10
1993 

 مأأأأأأأأأأأأأأأار /آذار) 101 الأأأأأأأأأأأأأأأدورة 24
2011 )  

احملأأد  يف املالحظأأات اخلتاميأأة لتقأأدمي التقر أأر  النهأأائي املوعأأد
 2012نيسان/ بر ل  1اةويل  و 

نيسأأأأأأأأأأأأأان/ بر ل  23 الصومال -11
1991 

26   

متو / وليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   9 جنوب السو ان -12
2012 

، و ن 1986نظراا  ىل  ن السو ان طأرأ يف العهأد منأ  عأار   5
، 2011جنوب السو ان  صأبح مسأتقالا عنأ  يف متأو /  وليأ  

( بش ن 1997)26ترى اللجنة، ويف ضوء تعليقها العار رقم 
القضأأأااي املتعلقأأأة ابسأأأتمرار ة التزامأأأات العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص 

يأأأة للجمعيأأأأة ابحلقأأأوق املدنيأأأة والسياسأأأية )انظأأأر الواثئأأأق الرمس
، اجمللأأأأد 40العامأأأأة، الأأأأدورة الثالثأأأأة واخلمسأأأأون، امللحأأأأق رقأأأأم 

، املرفق السابع(،  ن  ظأل شأعب (A/53/40 (Vol. I))اةول 
جنأوب السأو ان دأ  محا أة العهأد، وابلتأايل  نبغأي  ن  قأدر 

) ( مأأأين املأأأا ة 1مبوجأأأب الفقأأأرة  جنأأأوب السأأأو ان تقر أأأراا  وليأأأاا 
مأأين العهأأدم وقأأررت اللجنأأة، يف مناسأأبتني،  عأأوة جنأأوب  40

 عأأأأأأأال   61السأأأأأأو ان  ىل تقأأأأأأدمي تقر أأأأأأر  ويل )انظأأأأأأر الفقأأأأأأرة 
 (م75، اجمللد اةول، الفقرة A/69/70و

 2014نيسان/ بر ل  2مت النضمار يف   2 2015متو / ولي   3  ولة فلسطني -13
 اةول/كأأأأأأأانون   19 ليشيت -تيمور  -14

 2004  سمرب 
 70 املأأأا ة) اةخأأأرية التأأأ كري رسأأأالة يف احملأأأد  النهأأأائي املوعأأأد  13

  غسأأطس/آب 31  أأو التقر أأر لتقأأدمي( الأأداخلي النظأأار مأأين
2016 

شأأأأأأأأأأأأأباف/فربا ر  21 فانواتو -15
2010 

 مأين 70 املأا ة) اةخأرية التأ كري رسأالة يف احملد  النهائي املوعد  8
 2016  غسطس/آب 31  و التقر ر لتقدمي( الداخلي النظار

https://undocs.org/en/A/53/40%5bVOL.I%5d
https://undocs.org/en/A/69/40%20(VOL%20I)
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 دولة يفرفاا(  13 نوات أو أكثر ) 10الدول األيفراا اليت أتخرت د تقدمي تقريرها الدوري  - ء 

 موعد التقدمي نوع التقر ر  ولة طرأ 
سأأأأأأأأأأنوات 

 الت خري
 املبس  اإلجراء قبول
 التقار ر لتقدمي

املوعأأأأأأأأأأأأأد اجلد أأأأأأأأأأأأأد 
 مالحظات للتقدمي

 اةول/تشر ين  31 2011 اير/ما و  12 21 1996 اير/ما و  15 الثالمل  فغانستان -1        
 2013 كتوبر 

قائمأأأأأة مسأأأأأأائل سأأأأأأابقة لتقأأأأأأدمي 
التقر أأأأأأأأأر اعت مأأأأأأأأأدت يف الأأأأأأأأأدورة 

 ( 2012)متو / ولي   105
       15 2003آذار/مار   31 الثالمل الكونغو -2

مجهور ة كأوراي الشأعبية  -3
 الدميقراطية

       14 2004الثاين/ نا ر  كانون  1 الثالمل

       13 2004الثاين/نوفمرب  تشر ين 1 الرابع مصر -4

       14 2003اةول/ كتوبر  تشر ين 31 الثالمل غابون -5

       15 2003آذار/مار   31 الثالمل غياان -6

       16 2001اةول/  سمرب  كانون  31 الرابع اهلند -7

       15 2002نيسان/ بر ل  30 الثاين ليسوتو -8

     13 2005نيسان/ بر ل  1 الثالمل مايل -9

       18 1999اةول/ كتوبر  تشر ين 28 الثاين نيجرياي -10

       18 2000نيسان/ بر ل  4 اخلامس السنغال -11

 الثأأأأأأأاين/كأأأأأأأانون   12 14 2003اةول/ كتوبر تشر ين  31 اخلامس تر نيدا  وتوابغو -12
 2018 نا ر 

    

       15 2002حز ران/ ونيو  1 الثاين  مبابوي -13
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 دولة يفرافاا( 11 نوات ) 10 نوات و 5الدول األيفراا اليت أتخرت د تقدمي تقريرها الدوري ما بني  -جيم 

 التار ل املقرر نوع التقر ر الدولة الطرأ 
سنوات 
 الت خري

 املبس  اإلجراء قبول
 التقار ر لتقدمي

املوعأأد اجلد أأد 
 مالحظات للتقدمي

      7 2011آذار/مار   29 الرابع براب و  -1        

آب/ غسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطس  3 6 2012آذار/مار   31 الثاين بوتسواان -2
2017 

قائمة مسائل سابقة لتقدمي التقر ر اعت مدت  
 (2018)آذار/مار   122يف الدورة 

     8 2009اةول/ كتوبر  تشر ين 31 الثالمل الربا  ل -3

    7 2010آب/ غسطس  1 الثالمل مجهور ة  فر قيا الوسط  -4

    7 2010اةول/ كتوبر  تشر ين 30 اخلامس ليبيا -5

       10 2008نيسان/ بر ل  1 الرابع لكسمربي -6

    6 2012آذار/مار   31 الرابع بنما -7

      8 2009آب/ غسطس  1 الرابع اجلمهور ة العربية السور ة -8

قائمة مسائل سابقة لتقدمي التقر ر اعت مدت   2017متو / ولي   4 6 2012آذار/مار   31 السا   تونس -9
 (2018)آذار/مار   122يف الدورة 

       10 2008نيسان/ بر ل  1 الثاين  وغندا -1م

    6 2011متو / ولي   20 الرابع  امبيا -11
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  دولة يفرفاا( 26الدول األيفراا اليت أتخرت د تقدمي تقريرها أقل من مخس  نوات ) -دال 

 موعد التقدمي نوع التقر ر الدولة الطرأ 
سنوات 
 الت خري

 املبسأأ  اإلجأأراء قبأأول
 التقار ر لتقدمي

موعأأأأأأد التقأأأأأأدمي 
 مالحظات اجلد د

    1 2016متو / ولي   30 الثالمل  رمينيا -1        

 اةول/تشأأأأأأأأأأأر ين  29 السا   بلجيكا -2
 2015 كتوبر 

 الثأأأأأأأأاين/تشأأأأأأأأر ين  28 2
 2014نوفمرب 

 غسأأطس  آب/ 1
2017 

قائمة مسائل سابقة لتقدمي التقر ر اعت مدت 
 (2016)حز ران/ ونيو  117يف الدورة 

آذار/مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار   28 الثالمل تشا  -3
2018 

التقر ر اعت مدت قائمة مسائل سابقة لتقدمي     
 (2017)متو / ولي   120يف الدورة 

 الثأأأأأأأأأأأاين/تشأأأأأأأأأأأر ين  1 الثاين جيبو  -4
 2017نوفمرب 

    

الثاين/ نأأأا ر كأأأانون   6 2 2015متو / ولي   30 الرابع  ستونيا -5
2015 

 نيسأأأأأأأأأأأأأأأأان/ 30
 2017 بر ل 

قائمة مسائل سابقة لتقدمي التقر ر اعت مدت 
 (2016)آذار/مار   116يف الدورة 

      3 2014متو / ولي   29 الثاين  ميوبيا -6

       2018آذار/مار   30 الرابع ) ( ونغ كونغ، الصني -7

     2017متو / ولي   26 الثاين  ندونيسيا -8

 الثأأأأأأأأأأأاين/تشأأأأأأأأأأأر ين  2 الرابع اإلسالمية( -  ران )مجهور ة  -9
 2014نوفمرب 

3      

    2 2015متو / ولي   30 الرابع كينيا -1م

     2018آذار/مار   28 الثالمل قريغيزستان -11

       2018آذار/مار   30 الثاين  )ب(الصني ماكاو، -12

    2 2015متو / ولي   30 الثاين ملد م -13

 اةول/كأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   18 4 2014آذار/مار   30 السا   املكسي  -14
 2013  سمرب 

 آب/ 31
 2015 غسطس 

قائمة مسائل سابقة لتقدمي التقر ر اعت مدت 
 ( 2014)متو / ولي   111يف الدورة 

 الثأأأأأأأأأأأاين/تشأأأأأأأأأأأر ين  1 الثاين مو امبيق -15
 2017نوفمرب 

    

        2018آذار/مار   28 الثالمل نيبال -16
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 موعد التقدمي نوع التقر ر الدولة الطرأ 
سنوات 
 الت خري

 املبسأأ  اإلجأأراء قبأأول
 التقار ر لتقدمي

موعأأأأأأد التقأأأأأأدمي 
 مالحظات اجلد د

 ولنأأأأأدا )مبأأأأأأا يف ذلأأأأأأ  جأأأأأأزر  -17        
 اةنتيل و رواب( 

نيسأأان/ بر ل  1 2016 اير/ما و  12 3 2014متو / ولي   31 اخلامس
2018 

قائمة مسائل سابقة لتقدمي التقر ر اعت مدت 
 (2017)آذار/مار   119يف الدورة 

 اةول/تشأأأأأأأأأأأر ين  29 الرابع نيكاراغوا -18
 2012 كتوبر 

5      

 اةول/تشأأأأأأأأأأأأأأأر ين  23 1 2017آذار/مار   30 الرابع ابراغواي -19
 2015 كتوبر 

 الثأأاين/تشأأر ين  30
 2017نوفمرب 

مسائل سابقة لتقأدمي التقر أر اعت مأدت يف  قائمة
 (2016)تشر ين اةول/ كتوبر  118الدورة 

قائمة مسائل سابقة لتقدمي التقر ر اعت مدت      2018آذار/مار   30 السا   بريو -20
 (2017)متو / ولي   120يف الدورة 

 الثأأأأأأأأأأأاين/تشأأأأأأأأأأأر ين  2 اخلامس الفلبني -21
 2016نوفمرب 

1    

    1 2017آذار/مار   28 الثاين سرياليون -22

شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأباف/فربا ر  24 3 2015نيسان/ بر ل  1 اخلامس توغو -23
2016 

 الثأأاين/تشأأر ين  30
 2017نوفمرب 

قائمة مسائل سابقة لتقأدمي التقر أر اعت مأدت يف 
 (2016)تشر ين اةول/ كتوبر  118الدورة 

 الثأأأأأأأأأأأاين/تشأأأأأأأأأأأر ين  2 الثاين تركيا -24
 2016نوفمرب 

1    

آب/ غسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطس  1 اخلامس مجهور ة تنزانيا املتحدة -25
2013 

4       

آذار/مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار   30 السا   اليمين -26
2015 

3    

فيمأأا  تعلأأق  ونأأغ كونأأغ، الصأأني، الأأيت   40علأأ  الأأرغم مأأين  ن الصأأني نفسأأها ليسأأ  طرفأأاا يف العهأأد،  وفأأ  حكومأأة الصأأني ابللتزامأأات املنصأأوص عليهأأا يف املأأا ة  ) (
 احلا  أأة الأأدورة العامأأة، للجمعيأأة الرمسيأأة الواثئأأق انظأأر الصأأني، كونأأغ،   ونأأغ يف العهأأد بتطبيأأق املتعلقأأة املعلومأأات علأأ  ولالطأأالع  الرب طانيأأةمكانأأ   بعأأة لأأإل ارة 

 م 85-78(، الفصل اخلامس، الفرع ابء، الفقرات A/51/40) 40حق رقم املل واخلمسون،
فيمأا  تعلأق مباكأاو، الصأني، الأيت كانأ   40عل  الرغم مين  ن الصني نفسأها ليسأ  طرفأاا يف العهأد،  وفأ  حكومأة الصأني ابللتزامأات املنصأوص عليهأا يف املأا ة  (ب)

يأأة العامأأة، الأأدورة اخلامسأأة واخلمسأأون، الواثئأأق الرمسيأأة للجمعت املتعلقأأة بتطبيأأق العهأأد يف ماكأأاو، الصأأني، انظأأر املعلومأأا علأأ  ولالطأأالع  الربتغاليأأةم بعأأة لأأإل ارة 
  الرابعم(، الفصل A/55/40) 40امللحق رقم 

http://undocs.org/en/A/51/40
http://undocs.org/en/A/55/40
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 دولة يفرفاا( 90الدول األيفراا اليت مل حين بعد موعد تقدمي تقريرها ) -هاء 

 موعد التقدمي نوع التقر ر الدولة الطرأ 
 لتقدمي املبس  اإلجراء قبول

 التقار ر
املوعأأأأأد اجلد أأأأأد 

 مالحظات للتقدمي
       2018متو / ولي   26 الثالمل  لبانيا -1       

املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الأدوري اخلأامس   2013  لول/سبتمرب  20 2022متو / ولي   15 السا   اةرجنتني -2
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الدوري السا     2011آذار/مار   10 2023الثاين/نوفمرب  تشر ين 10 السابع  س اليا -3
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

    2021الثاين/نوفمرب  تشر ين 6 السا   النمسا -4

    2020الثاين/نوفمرب  تشر ين 4 اخلامس  ذربيجان -5

    2021آذار/مار   29 الثاين بنغال  ش -6

    2019الثاين/نوفمرب  تشر ين 6 الثالمل بنين -7

املتعأأأد ة  -بوليفيأأأا ) ولأأأة  -8
 القوميات( 

       2018الثاين/نوفمرب  تشر ين 1 الرابع

التقر أأر الأأدوري الثالأأمل املالحظأأات اخلتاميأأة بشأأ ن   2011شباف/فربا ر  1 2022آذار/مار   29 الرابع البوسنة واهلرس  -9
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

    2020متو / ولي   15 الثاين بوركينا فاسو -1م

    2018اةول/ كتوبر  تشر ين 31 الثالمل بوروندي -11

    2019نيسان/ بر ل  2 الثالمل كمبو اي -12

املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الأدوري اخلأامس   2011شباف/فربا ر  2 2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 10 السا   الكامريون -13
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

       2020متو / ولي   24 السابع كندا -14

       2019متو / ولي   31 السابع شيلي -15

    2020الثاين/نوفمرب  تشر ين 4 الثامين كولومبيا -16

    2021آذار/مار   31 السابع كوستار كا -17
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 موعد التقدمي نوع التقر ر الدولة الطرأ 
 لتقدمي املبس  اإلجراء قبول

 التقار ر
املوعأأأأأد اجلد أأأأأد 

 مالحظات للتقدمي
    2019نيسان/ بر ل  2 الثاين كوت   فوار -18       

الثاين/ نأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ر  كأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون  8 2020نيسان/ بر ل  2 الرابع كرواتيا -19
2014 

املالحظأأات اخلتاميأأة بشأأ ن التقر أأر الأأدوري الثالأأمل  
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

     2015شباف/فربا ر  16 2020نيسان/ بر ل  2 اخلامس قربص -20

قائمأأأة مسأأأائل سأأأابقة لتقأأأدمي التقر أأأر اعت مأأأدت يف    2013متو / ولي   5 2018متو / ولي   26 الرابع تشيكيا -21
 (2017)متو / ولي   120الدورة 

مجهور أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة الكونغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو  -22
 الدميقراطية 

    2021الثاين/نوفمرب  تشر ين 10 اخلامس

املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الدوري السا     2013آذار/مار   2 2022متو / ولي   15 السابع الدامر  -23
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

    2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 10 السابع اجلمهور ة الدومينيكية -24

املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الدوري السا     2013آذار/مار   1 2021متو / ولي   15 السابع  كوا ور -25
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

املالحظأأات اخلتاميأأة بشأأ ن التقر أأر الأأدوري السأأابع   2014شباف/فربا ر  11 نيسان/ بر ل الثامين  السلفا ور -26
 التقار راملعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي 

الثاين/ نأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ر  كأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون  8 2019متو / ولي   26 السابع فنلندا -27
2016 

    

    2020متو / ولي   24 السا   فرنسا -28

       2019متو / ولي   31 اخلامس جورجيا -29

     2013آذار/مار   28 2018الثاين/نوفمرب  تشر ين 2 السابع  ملانيا -30

    2020متو / ولي   15 الثاين غاان -31

    2020الثاين/نوفمرب  تشر ين 6 الثالمل اليوانن -32

املالحظأأأات اخلتاميأأأة بشأأأ ن التقر أأأر الأأأدوري الرابأأأع   2013متو / ولي   15 نيسان/ بر ل  اخلامس غواتيمال -33
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر
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 موعد التقدمي نوع التقر ر الدولة الطرأ 
 لتقدمي املبس  اإلجراء قبول

 التقار ر
املوعأأأأأد اجلد أأأأأد 

 مالحظات للتقدمي
       2018 اةول/ كتوبر تشر ين 31 الثاين  ا يت -34       

    2021متو / ولي   28 الثالمل  ندورا  -35

اةول/ كتأأأأأأأوبر  تشأأأأأأأر ين 15 نيسان/ بر ل  السابع  نغاراي -36
2014 

املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الدوري السا    
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

       2018متو / ولي   30 السا   آ سلندا -37

    2018الثاين/نوفمرب  تشر ين 6 السا   العراق -38

       2019متو / ولي   31 اخلامس  رلنداآ -39

املالحظأأأات اخلتاميأأأة بشأأأ ن التقر أأأر الأأأدوري الرابأأأع    2011 اير/ما و  9 2018اةول/ كتوبر  تشر ين 31 اخلامس  سرائيل -40
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

    2022آذار/مار   29 السابع   طاليا -41

    2021الثاين/نوفمرب  تشر ين 4 اخلامس جاما كا -42

قائمأأأة مسأأأائل سأأأابقة لتقأأأدمي التقر أأأر اعت مأأأدت يف    2016آذار/مار   30 2018متو / ولي   31 السابع الياابن -43
 (2017)تشر ين اةول/ كتوبر  121الدورة 

    2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 10 السا   اةر ن -44

    2020متو / ولي   15 الثالمل كا اخستان -45

    2020متو / ولي   15 الرابع الكو   -46

       2020آذار/مار   28 الرابع لتفيا -47

    2023نيسان/ بر ل  الرابع لبنان -48

    2023نيسان/ بر ل  الثاين ليرباي -49

    2023متو / ولي   28 الثالمل ليختنشتا ين -50

    2021متو / ولي   28 اخلامس مدغشقر -51

      2018متو / ولي   31 الثاين مالوي -52

       2020اةول/ كتوبر  تشر ين 31 الثالمل مالطة -53
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 موعد التقدمي نوع التقر ر الدولة الطرأ 
 لتقدمي املبس  اإلجراء قبول

 التقار ر
املوعأأأأأد اجلد أأأأأد 

 مالحظات للتقدمي
    2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 10 السا   مور شيو  -54       

الثاين/ نأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ر  كأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون  5 2021نيسان/ بر ل  2 الرابع موانكو -55
2011 

املالحظأأات اخلتاميأأة بشأأ ن التقر أأر الأأدوري الثالأأمل  
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

    2022متو / ولي   28 السابع منغوليا -56

    2016  وني حز ران/ 27 2020اةول/ كتوبر  تشر ين 31 الثاين اجلبل اةسو  -57

    2020الثاين/نوفمرب  تشر ين 4 السابع املغرب -58

    2020آذار/مار   31 الثالمل انميبيا -59

الثاين/ نأأأأأأأأأأأأأأا ر  كأأأأأأأأأأأأأأانون  28 2023آذار/مار   31 السابع نيو  لندا -60
2011 

املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الدوري السا    
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

قائمأأأة مسأأأائل سأأأابقة لتقأأأدمي التقر أأأر اعت مأأأدت يف   2013نيسان/ بر ل  5 نيسان/ بر ل  الثامين النرو   -61
 (2016  )حز ران/ وني 117الدورة 

    2020متو / ولي   28 الثاين ابكستان -62

السأأابع املالحظأأات اخلتاميأأة بشأأ ن التقر أأر الأأدوري   2012آذار/مار   6 2021الثاين/نوفمرب  تشر ين 4 الثامين بولندا -63
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

       2018اةول/ كتوبر  تشر ين 31 اخلامس الربتغال -64

    2019الثاين/نوفمرب  تشر ين 6 اخلامس مجهور ة كوراي -65

بشأأ ن التقر أأر الأأدوري الثالأأمل  املالحظأأات اخلتاميأأة  2011آذار/مار   18 2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 4 الرابع مجهور ة مولدوفا -66
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الأدوري اخلأامس   2013متو / ولي   15 2023الثاين/نوفمرب  تشر ين 10 السا   رومانيا -67
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

      2019نيسان/ بر ل  2 الثامين الدا  الروسي -68

    2019آذار/مار   31 اخلامس رواندا -69

املالحظأأات اخلتاميأأة بشأأ ن التقر أأر الأأدوري الثالأأمل   2011شباف/فربا ر  23 2022الثاين/نوفمرب  تشر ين 6 الرابع سان مار نو -70
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر
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 موعد التقدمي نوع التقر ر الدولة الطرأ 
 لتقدمي املبس  اإلجراء قبول

 التقار ر
املوعأأأأأد اجلد أأأأأد 

 مالحظات للتقدمي
    2018نيسان/ بر ل  10 اةويل وبر نسييبسان تومي  -71       

    2021آذار/مار   29 الرابع صربيا  -72

    2021الثاين/نوفمرب  تشر ين 4 اخلامس سلوفاكيا -73

    2021آذار/مار   31 الرابع سلوفينيا -74

    2020آذار/مار   31 الثاين جنوب افر قيا -75

اةول/ كتأأأأأأأأأأأوبر  تشأأأأأأأأأأأر ين 2 2020متو / ولي   24 السابع  سبانيا -76
2015 

    

       2017اةول/ كتوبر  تشر ين 31 السا   سري لنكا -77

    2020الثاين/نوفمرب  تشر ين 6 الرابع سور نار -78

ر و  سأأأأأأأأأوا  لند يف غيأأأأأأأأأاب التقر أأأأأأأأأر اةويل والأأأأأأأأأيت     2021متو / ولي   28 الثاين سوا  لند -79
 للدولةاعتربت مبثابة التقر ر اةويل 

املالحظأأات اخلتاميأأة بشأأ ن التقر أأر الأأدوري السأأابع   2013حز ران/ ونيو  20 2023آذار/مار   31 الثامين السو د -80
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر 

الثاين/ نأأأأأأأأأأأأأأا ر  كأأأأأأأأأأأأأأانون  23 2022متو / ولي   28 اخلامس سو سرا -81
2014  

التقر أأأر الأأأدوري الرابأأأع املالحظأأأات اخلتاميأأأة بشأأأ ن  
 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر

    2021آذار/مار   29 الثالمل   لند -82

مجهور أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة مقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدونيا  -83
 اليوغوسالفية سابقاا 

       2020متو / ولي   24 الرابع

    2020آذار/مار   29 الرابع تركمانستان -84

       2018متو / ولي   26 الثامين  وكرانيا -85

اململكأأة املتحأأأدة لرب طانيأأأا  -86
 العظم  وآ رلندا الشمالية

    2020متو / ولي   24 الثامين

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأولايت املتحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  -87
 اةمر كية

       2019آذار/مار   28 اخلامس 
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 موعد التقدمي نوع التقر ر الدولة الطرأ 
 لتقدمي املبس  اإلجراء قبول

 التقار ر
املوعأأأأأد اجلد أأأأأد 

 مالحظات للتقدمي
الثأأأأأأأأاين/نوفمرب  تشأأأأأأأأر ين 26 2018الثاين/نوفمرب  تشر ين 1 السا    وروغواي -88       

2010 
املالحظات اخلتامية بش ن التقر ر الأدوري اخلأامس   

 املعتمد يف  طار اإلجراء املبس  لتقدمي التقار ر
    2018متو / ولي   24 اخلامس  و بكستان -89

 -فنأأأأأأأأأأأأأأأأزو ال )مجهور أأأأأأأأأأأأأأأأة  -90
 البوليفار ة(

       2018متو / ولي   24 اخلامس

فيمأأا  تعلأأق  ونأأغ كونأأغ، الصأأني، الأأيت   40علأأ  الأأرغم مأأين  ن الصأأني نفسأأها ليسأأ  طرفأأاا يف العهأأد،  وفأأ  حكومأأة الصأأني ابللتزامأأات املنصأأوص عليهأأا يف املأأا ة  ( )
يأأة للجمعيأأة العامأأة، الأأدورة احلا  أأة مسالر  الواثئأأق انظأأر الصأأني، كونأأغ،   ونأأغ يف العهأأد بتطبيأأق املتعلقأأة املعلومأأات علأأ  ولالطأأالع الرب طانيأأةم كانأأ   بعأأة لأأإل ارة 

 م 85-78(، الفصل اخلامس، الفرع ابء، الفقرات A/51/40) 40واخلمسون، امللحق رقم 
فيمأا  تعلأق مباكأاو، الصأني، الأيت كانأ   40عل  الرغم مين  ن الصني نفسأها ليسأ  طرفأاا يف العهأد،  وفأ  حكومأة الصأني ابللتزامأات املنصأوص عليهأا يف املأا ة  (ب)

 واخلمسأأون، اخلامسأأة الأأدورة العامأأة، ةللجمعيأأ الرمسيأأة الواثئأأق انظأأر الصأأني، ماكأأاو، يف العهأأد بتطبيأأق املتعلقأأة املعلومأأات علأأ  الربتغاليأأةم ولالطأأالع بعأأة لأأإل ارة 
 مالرابع الفصل ،(A/55/40) 40 رقم امللحق

  دولة يفرفاا( 16الدول األيفراا اليت مل تنظر اللجنة بعد د تقريرها ) -واو 

 الدولة الطرأ 
نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع 
  ر ل التقدمي التار ل املقرر التقر ر

 املبسأأأأأأأأأ  اإلجأأأأأأأأأراء قبأأأأأأأأأول
 مالحظات التقار ر لتقدمي

   2017الثاين/ نا ر  كانون  20 2011الثاين/نوفمرب  تشر ين 1 الرابع اجلزائر -1       

   2017اةول/ كتوبر  تشر ين 3 2017آذار/مار   30 الثاين  نغول -2

   2017آذار/مار   2 2007اةول/  سمرب  كانون  20 اةويل البحر ين -3

قائمأأأأأأأأة مسأأأأأأأأائل سأأأأأأأأابقة لتقأأأأأأأأدمي التقر أأأأأأأأر  2014شباف/فربا ر  18 2017آذار/مار   30 2001الثاين/نوفمرب  تشر ين 7 اخلامس بيالرو  -4
)متو / وليأأأأأأأأ   114اعت مأأأأأأأأدت يف الأأأأأأأأدورة 

2015) 
 2016آب/ غسطس  30التقر ر  و وبنأأأأاءا عليأأأأ ، فأأأأصن املوعأأأأد اجلد أأأأد لتقأأأأدمي 

   2017آب/ غسطس  8 1997  لول/سبتمرب  9 اةويل بليز -5

http://undocs.org/en/A/51/40
http://undocs.org/en/A/55/40
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 الدولة الطرأ 
نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع 
  ر ل التقدمي التار ل املقرر التقر ر

 املبسأأأأأأأأأ  اإلجأأأأأأأأأراء قبأأأأأأأأأول
 مالحظات التقار ر لتقدمي

قائمأأأأأأأأة مسأأأأأأأأائل سأأأأأأأأابقة لتقأأأأأأأأدمي التقر أأأأأأأأر  2014شباف/فربا ر  20 2016الثاين/نوفمرب  تشر ين 3  2015متو / ولي   29 الرابع بلغاراي -6       
)متو / وليأأأأأأأأ   114اعت مأأأأأأأأدت يف الأأأأأأأأدورة 

2015 ) 
 2016آب/ غسطس  30التقر ر  و وبنأأأأاءا عليأأأأ ، فأأأأصن املوعأأأأد اجلد أأأأد لتقأأأأدمي 

قائمأأأأأأأأة مسأأأأأأأأائل سأأأأأأأأابقة لتقأأأأأأأأدمي التقر أأأأأأأأر    1985حز ران/ ونيو  21 الثاين غامبيا -7
)تشأأأأأأأأأأأأأر ين  121اعت مأأأأأأأأأأأأأدت يف الأأأأأأأأأأأأأدورة 

 (2017اةول/ كتوبر 
   2017اةول/ كتوبر  تشر ين 17 1994  لول/سبتمرب  30 الثالمل غينيا -8

مجهور أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة لو  -9
 الدميقراطية الشعبية

   2017آذار/مار   24 2010اةول/  سمرب  كانون  25 اةويل

قائمأأأأأأأأة مسأأأأأأأأائل سأأأأأأأأابقة لتقأأأأأأأأدمي التقر أأأأأأأأر   2017اةول/ كتوبر  تشر ين 10 2017متو / ولي   30 الرابع ليتوانيا -1م
)حز ران/ ونيأأأو  117اعت مأأأدت يف الأأأدورة 

2016) 
   2017الثاين/نوفمرب  تشر ين 22 2017الثاين/نوفمرب  تشر ين 1 الثاين مور تانيا -11

   2018الثاين/ نا ر  كانون  17 1994آذار/مار   31 الثاين النيجر -12

سأأأأأأأأأأان  فنسأأأأأأأأأأن   -13
 وجزر غر نا  ين

قائمأأأأأأأأة مسأأأأأأأأائل سأأأأأأأأابقة لتقأأأأأأأأدمي التقر أأأأأأأأر    1991اةول/ كتوبر  تشر ين 31 الثاين
)تشأأأأأأأأأأأأأر ين  121اعت مأأأأأأأأأأأأأدت يف الأأأأأأأأأأأأأدورة 

 (2017اةول/ كتوبر 
    2017  لول/سبتمرب  7 2017متو / ولي   31 اخلامس السو ان -14

   2017متو / ولي   26 2017متو / ولي   26 الثالمل طاجيكستان -15

   2017اةول/  سمرب  كانون  22 2004آب/ غسطس  1 الثالمل فيي  انر -16

    


