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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 *بشأن التقرير األوَّيل لليبرياي املالحظات اخلتامية  
( ل CCPR/C/LBR/1نظررررررررررررال قرير ررررررررررررن ل قر )ا ررررررررررررا ق    ق )رررررررررررر    رررررررررررر  ر رررررررررررر     -١

. ٢0١٨متوز/ ور ه  ١0  9(، ق ع)ودتني ل CCPR/C/SR.3500  3501  350١  3500 جيس  ها
   قر ار ن.، ق الحظال قخل ا  ن ٢0١٨متوز/ ور ه  ٢3ق ع)ودة ل  35١9 قع م ل، ل جيس ها 

 مقدمة -ألف 
س ن،  اب عيو ال قروقردة  ١١تاحب قرير ن ابر )ا ا ق    ري   ، قرذي أتخا ت) ميه  -٢

ف ه.  تعاب ع  تثم  ها ريفاصن قرساحنن ريمشاركن ل حوقر بّ اء  ع  ف  قر  رن قرطاف قراف رع 
قرعهر  ح را قر فراج  جرف ت ف رذ ق س وى بشأن قر  قبري قريت قختذهتا قر  ررن قرطراف   رذ دخرو  

أحكا رررره.  تعررررراب قرير رررررن عررررر  ق   ا ررررا ري  ررررررن قرطررررراف عيررررر   ررررا     ررررره  ررررر  رد د خط رررررن 
 CCPR/C/LBR/Q/1/Add.1  عيرر   اةمرررن ق سرراةف )CCPR/C/LBR/Q/1 رغرررل قر ررأخا قررررذي ،)

اف ن شاب ت) ميها،  قريت قسُ كميت ابراد د قرشفو ن قريت    ها قروف ،  عي  ق عيو ال قإلضر
 . ق )  ن خط ا  

 اجلوانب اإلجيابية -ابء 
 ٢0١٧تاحب قرير ن بسري قالن خاابل قراائس ن قريت جال ل كانون ق   /د سم   -3

 . عي   ا  ُاق   ابر  ق   قرسيمي ريسيطن بني قراعماء ق   خبني دمي)اقط ا  
 قر  رن قرطاف،     مجي ها: تاحب قرير ن ابع ماد ع د    قر  قبري قر شا ع ن قريت قختذهتا  -٤

 (؛٢005 انون قرير ن قروط  ن ق س )ين حل)وق قإلنسان    أ( 
 (؛ ٢0١١ انون جل ن إصالح قر)وقنني    ب( 
  (.٢0١6 انون ه ئن ق رقضي ل ر       ج( 

__________ 

 

  (.٢0١٨متوز/ ور ه  ٢٧-٢  ١٢3قع م هتا قرير ن ل د رهتا  *

 CCPR/C/LBR/CO/1 ق  ل ق  ح ة 
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 ابنضما  قر  رن قرطاف إىل قرصكوك قر  ر ن قر ار ن:  أ ضا   تاحب قرير ن  -5
قتفا  ررن   اهضرررن قر عرررذ ب  غرررريمل  ررر  ضرررا ب ق عا يرررن أ  قرع)وبرررن قر)اسررر ن   أ( 

 ؛ ٢00٤قرالإنسان ن أ  ق ه  ن، ل عا   أ 
قر  توكو  قالخ  اري التفا  ن   اهضن قر عرذ ب  غرريمل  ر  ضرا ب ق عا يرن   ب( 

 ؛ ٢00٤قرع)وبن قر)اس ن أ  قرالإنسان ن أ  ق ه  ن، ل عا   أ 
 ؛ ٢00٤قخلاص ابحل)وق قال  صاد ن  قالج ماع ن  قرث)اف ن، ل عا   قرعه  قر     ج( 
 ؛ ٢00٤قالتفا  ن قر  ر ن حلما ن ح)وق مج ع قرعما  ق هاجا    أفاقد أساهل، ل عا    د( 
قر  توكرررو  قالخ  ررراري التفا  رررن ح)ررروق قرطفرررف بشرررأن قشررر قك ق طفررررا  ل  ( ه 

  ؛ ٢00٤ق  ازعال ق سيحن، ل عا  
قر  توكو  قالخ  اري التفا  ن ح)وق قرطفف ق  عيق بب ع ق طفا   قس غال     ( 

 ؛ ٢00٤ق طفا  ل قربغاء  ل ق وقد قإلابح ن، ل عا  
قر  توكرو  قالخ  رراري قرثرراح ق يحررق ابرعهر  قررر    قخلرراص ابحل)رروق ق  ن ررن   ز( 

 ؛ ٢005 قرس اس ن قهلادف إىل إرغاء ع)وبن قإلع ق ، ل عا  
  .٢0١٢قتفا  ن ح)وق ق شخاص ج ي قإلعا ن، ل عا    ح( 

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 
  اإلطار الدستوري والقانوين  

تالحظ قرير ن أن ر ى قر  رن قرطاف نظا   انوح  اد ج، إال أن قر)يق  سرا رها  ر   -6
أن قحل)وق ق كاسن ل قرعه  مل تُ رَج مج عها ل قر ظا  قر)انوح قحمليي عي  قر حو ق  اسب،     

     ا   ع     أن ع دق   أ ضا  مث ال ميك  قالع  قد هبا أ ا  قحملاكل قحملي ن.   سا ر قرير ن قر)يق 
أحكرا  قر سر ور  قر)روقنني قر شرا ع ن  قرعاف رن    راح  رع أحكرا  قرعهر ،  ثرف ق حكرا  ق  عي)ررن 
حب)وق ق يك ن  قر ر  س،     قس ماقر أ جه قر فا ل بني خم يف  صادر قر)انون، مبا ف ها تيك 

 (. ٢ق ادة ق  عي)ن ابحل  ق دىن رس  قرا قج،  تع د قرا جال،  ن)ف قجل س ن إىل ق طفا   
  ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي: -٧

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضماان ععاماا ار ر القانونيمة النا منة عم    أ( 
أحكام العهد ععاااًل كاماًل يف نظامها القانوين احمللي حىت يتسىن للاحاكم احملليمة تطبيقههما 

  يتسىن االعتداد هبا أمامها؛ أو
  تعجيممجل جلنممة اإلصمالا القممانوين ابسممتعرال أحكممام الدسممتور التأكمد ممم  ب( 

والقوانني التشريعية والعرفية اليت تتعارل مع أحكمام العهمدو ومبواءممة تشمريعات الدولمة 
الطرف بغية حتقيق امتثاهلا التام ألحكام العهد. وينبغي أن تنظر اللجنة أيضًا يف االنضاام 

  ق ابلعهد واملنشئ رلية تقدمي الشكاوى الفردية.عىل الربوتوكوا االختياري األوا امللح
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 اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان  
 ٢0١٧تالحظ قرير ن أن قرير ن قروط  ن ق س )ين حل)وق قإلنسان    قع ُم ل ل عا   -٨

   حها قر حارُف قرعا ي ريمؤسسال قروط  ن حل)وق قإلنسان ق اكَا "أرف"، رك  قر)يق ال  اق  
 سا رها إزقء  أ(  ا  رد    أنباء ع  قر )ص ل متو ف قرير ن قروط  ن، مما حي       رهتا عي  

قء  ظ ف ها؛  ب( حاالل قر أخري قرريت شرابت تع رني أعضراء قرير رن؛  ج(  يرن خر ة قرير رن أد
 (. ٢ابر ح) ق ل قن هاكال ح)وق قإلنسان  ق ادة 

ينبغمي للدولمة الطممرف أن تميمد مقممدار املموارد البشمرية واملاليممة امل   مة للجنممة  -9
االضممطالمب مبهامهمما بكفمماء .   الوطنيمة املسممتقلة املعنيممة حبقمموق اإلنسممانو حممىت  ك نهمما ممم 

لرئيس ومشوهلا  كاا ينبغي أن تكفجل الدولة الطرف حهس  توقيت عالية تعيني املفوضني وا
ة  و فافيتها. وعالو  على ذلكو تشجع اللجنة الدولة الطرف على التااس املساعد  التقني

لتحقيق م  مفوضية األمم املتحد  السامية حلقوق اإلنسان بغية حتسني قدر  اللجنة عل ا ى 
  يف انتهاكات حقوق اإلنسان.

 يف املاضي تكبرته اكات حقوق اإلنسان اليت ااإلفالت م  العقاب على انته  
قهلرادف إىل  ٢0١3تاحب قرير ن إبنشراء قرر ج ا قرروطال رالعر قف  ق غفراة ل عرا   -١0

ء قرع د تعا ا  توط   قرسال   قروائ  قر قةمني ل مج ع أحناء قربي ، رك ها تعاب  ع  أسفها إزق
   قخلطوقل ق  خذة ر  ف ذ قجلاء ق عظل    قر وص ال قرصادرة ع  جل ن ت)صري  قر)ي ف ج ق  

هُبل  .  تالحظ قرير ن ب)يق أن أ   ٢009قحل)اةق  ق صاحلن ل عا      ق شخاص ق  ع  قرتكا
ير ن مل  ) َّ  إىل قرع قرن قن هاكال جس من حل)وق قإلنسان  جاقةل قحلاب ق شار إر ها ل ت)ا ا قر

نوق  شغيو ا.   أن بعض هؤالء ق فاقد  شغيون   اصب ت ف ذ ن رمس ن، حىت ل قحلكو ن، أ  كا
 ع قر)يق ع    جود باج ا شا ف جل  قرضحا .   سا ر قرير ن قر)يق  أ ضا   تالحظ قرير ن 

الن )ار ن.  حت ط قرير ن عيما   ن هذق قروضع  ه ئ قجلو رإلفالل    قرع)اب  ال حي)ق قرع قرن ق
بري قريت  اب عيو ال قريت    ها قروف  بشأن قع اق  قحلكو ن قجل   ة إص قر ب ان  ا با   بشأن قر  ق

 (. ١٤  ٧  6  ٢تع ا  قختاجها ر  ف ذ ت)ا ا قرير ن  ق وقد 
ينبغممممي للدولممممة الطممممرف أن تنشممممئو علممممى سممممبيجل األولويممممةو  ليممممًة للاسمممماءلة عمممم   -١١

يري االنتها  املعا تلّب   كات اجلسياة حلقوق اإلنسان وجرائم احلرب اليت ارتهكبت يف املاضيو 
الضحااي عىل  الدولية مبا فيها استقالا اجلهاز القضائي و تُّعه ابخلرب  الفنية وتيسري وصوا 

 وينبغي. محاية الشهودالعدالة ومراعا  األصوا القانونية وتوفري ضااانت احملاكاة العادلة و
 ه اخل وصو أن تقوم مبا يلي: وج على الطرفو للدولة

ضاان حماكاة مجيع م  يهدَّعى ارتكابهه انتهاكات جسياة حلقوق اإلنسان   أ( 
وجمرائم حمرب حماكاممًة نميهمًةو ويف حمماا ابموت عدانمتهمو معمماقبتههم مبما يتناسممب ممع خطممور  

لق ابحل اانتو وعماه مجيع أفعاهلمو ب رف النظر ع  وضعهم أو ع  أي تشريعات حملية تتع
 م  يثبت تورطه يف انتهاكات جسياة حلقوق اإلنسان وجرائم حرب م  املناصب الرمسية؛

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة وامل احلةو والنظر   ب( 
لني ع  يف عنشاء هينة لرصد تنفيذ تلك التوصيات تهموَّد بقدر جي د م  املواردو وتضم ممث
 احلكومة واللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان ومنظاات اجملتاع املدين؛  
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وضع وتنفيذ برانمج  امجل جلرب الضرر لفائد  مجيمع ضمحااي االنتهاكمات   ج( 
  اجلسياة حلقوق اإلنسان وجرائم احلرب؛

شاركة مضاعفة جهودها يف سبيجل تعميم امل احلة واحلفاظ على السالمو مب  د( 
ئم  الضحااي وأهسرهم فضاًل ع  منظاات اجملتاع املدين النشطة يف التااس العدالة ع  اجلرا

 السابقة.

 حالة الطوارئ  
، ٢0١٤تسّيل قرير ن خبطورة ق ز ن قريت تسبب ف ها فري س إ بروال ل بب/أغسرطس  -١٢

ركّ هرا أتسرف  ن قر  رررن قرطراف مل تبيرل قررر    ق خراى ق طراقف ل قرعهرر ، بوقسرطن ق  ررني 
قرعا ، اب حكا  قريت أعفت نفسها    قر )   هبا أث راء حاررن قرطروقرمل ق عي رن.   سرا ر قرير رن 

ررذل خرال  تيرك قرفر ة،  ال سرر ما إ أ ضرا  قر)يرق  زقء قالدعراءقل قررريت تف ر  لن قر ر قبري قرريت قختل
ت)و  عي ه     قرعه ، ال ت وقفق متا ا   ١9  ١٢  عيق اب ادتني  ف ما  ع ق ساس ق  ط)ي قرذي 

ث اء ٢0١١ ٢9   قرعه   قر عي ق قرعا  ر ل  (١ ٤  ادةق ( بشأن ع   قر )   لحكا  قرعه  أ
وقرمل  ال  ررع نطا همررا،  لن قر ح) )ررال ل قن هاكررال ح)رروق قإلنسرران ق رر ع  حرراالل قرطرر

  (.١9  ١٢  6  ٤قرتكاهبا أث اء حارن قرطوقرمل مل تيبِّّ ق عا ري قر  ر ن  ق وقد 
   ينبغي أن تت ذ الدولة الطرف تدابري لتحقيق ما يلي: -١3

يمًا و وتوخ٤بقمًا للاماد  التأكد م  أن يتمَّ أيُّ ععفاء مم  التقيمد ابلعهمد ط  أ( 
 هلذه الغايةو وضعه مبادئ توجيهية وطنية بشأن تنفيذ ععالن حالة الطوارئ؛ 

التحقيق الفعاا يف مجيع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتهكبت   ب( 
هبدف تقدمي اجلنا  عىل العدالة وتوفري سبجل انت ماف  ٢٠١٤أاناء حالة الطوارئ يف عام 

 . فعالة للضحااي

 تعريف اإلرهاب  
 سرا ر قرير رن قر)يررق إزقء تعا رف قإلرهرراب غرري قرر   ق  قرفضررفاا قرروقرد ل قر)ررانون  -١٤

قجل اةي ري  رن قرطاف  قرذي  ع   قإلرهاب جامين تس وجب قإلع ق ،  قرذي  عّاف قإلرهراب 
رررر ة أ   )صررررودة ري سرررربب ل إصرررراابل جسرررر  ن أ  ل  فرررراة شررررخص بخررررا  لنررره لا رررررن   عمَّ

جمموعررن  ررر  ق شررخاص.   سرررا ر قرير رررن قر)يررق بصرررفن خاصررن إزقء غمررروا ق صرررطيحال  أ 
ق س خ  ن ر عا ف ع صا قر  ن، أي قر)ص  قجل اةي.  ال  اق  قر)يق  سا ر قرير ن    قح ما  

( رغل أ ا حت ط عيما  بع   ت) مي أي ١٤  9  6 ق وقد  ٢00٨إساءة قس خ ق   انون عا  
 .روقةح قهتا  مبوجبه

وينبغي أن تراجع الدولة الطرف األحكام القانونية املتعلقة ابإلرهاب حبيث تضا   -١5
عدراج تعريف لألعااا اإلرهابيمة يكمون دقيقمًا وحممددًا وفقمًا للاعمايري الدوليمة حمىت يقت مر 
بية. وعالو   عرها التشريع املعتاد يف هذا السياق على اجلرائم اليت م  الواضح أهنا أعااا 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفجل لأل  اص املشتبه يف أهنم ارتكبوا جرائم مت لة  على ذلكو
ابإلرهمماب أو املتهاممني ابرتكاهبمما التاتممعل مايمممع الضممااانت القانونيممةو وأن تكممون أي قيمممود 
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تهفممرل علمممى حقممموقهم ةممري تعسمممفيةو ومشمممروعة وضممرورية ومتناسمممبةو وأن ختضمممع للرقابمممة 
 القضائية الفعالة.

 م عدم التايي  
تالحظ قرير ن أن  بر أ عر   قر م  را  كراس ل قر سر ور، رك هرا أتسرف رعر    جرود  -١6

ف    تشا عال شا ين تكفف ت ف ذها قرفعا .   سا ر قرير ن قر)يق بشكف خاص إزقء قر )ار ا قريت ت
وق ع،  ال س ما  لن ق فاقد قرذ      مون إىل جمموعال  ع  ن   عّاضون ريوصل  قر م  ا حبكل قر

 هل ق شخاص ق صابون بفري س ن)ص ق  اعن قربشا ن/قإل  ز،  ق شخاص ج   قإلعا ن قر فس ن  
 (.٢6  ٢قالج ماع ن،  قر اجون    فري س إ بوال،  ق شخاص ق صابون اب هق  ق اداتن 

  ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي: -١٧
جلايع أ كاا التاييم فاً اعتااد تشريع  امجل ملكافحة التاييم يتضا  تعري  أ( 

وعضمممافةه أسمممباب جديممممد  عىل قائامممة أسممممباب التاييمممم احملظممممور و مبممما فيهمممما األصمممجل القممممومي 
العرقيو والدي  واإلعاقة وامليجل اجلنسي واهلوية اجلنسانيةو وأي وضع  خرو وتوفري سبجل  أو

 انت اف فعالة يف حاا حدوث انتهاكات؛ 
لتثقيف والتوعيمة مبما يعمم ز املسماوا  تنفيذ محالت واسعة النطاق بغرل ا  ب( 

 والتسامح واحرتام التنومب.

 مكافحة التاييم القائم على امليجل اجلنسي ونومب اجلنس  
 سررا ر قرير ررن قر)يررق إزقء:  أ( سررامي قرسرريوك قجل سرري ق ثيرري بررني قربررارغني ق  قضررني،  -١٨

 رر  نفرس نرروس قجلرر س؛ بررني شخصرني  قحملرا الل قراق  ررن إىل تشر    قرع)رروابل  حظرا قرررا قج 
ن ن   ب( قر )ار ا قريت تف   لن ق ثي ال  ق ثي ني   اد جي ق  ف قجل سي   غا اي قهلو ن قجل سا

 حا يي صفال قجل سني   عاضون، بسبب   يهل قجل سي  هو  هل قجل سان ن، ريوصل  قر م  ا 
ثي ني  أ ضا  حبكل قروق ع ف ما   عيق ابر م ع بطاةفٍن    قحل)وق.   سا رها قر)يق   ن ق ثي ال  ق 

  اد جي ق  ف قجل سي   غا اي قهلو ن قجل سان ن  حا يي صرفال قجل سرني   عاضرون ريع رف 
 قالح راز قر عسفي  قرشطط ل قسر عما  قرسريطن قررذي متارسره قرشراطن،    فرا ل  ق رع قحلرا  

ل قن هاكرال  هرذق بسربب عر   قإلبرال  عر  مج رع قالن هاكرال،  عر   إجراقء حت) )رال فعاررن
ح)وق قإلنسان هذمل، سوقء قرتكب ها جهال فاعين اتبعن ري  رن أ  غري اتبعن هلا.  عال ة عي  
جرررك، تعرراب قرير رررن عرر   ي)هرررا إزقء قر )ررار ا ق  عي)رررن اب ضررا )ال  ق عمرررا  قالن )ا  ررن قرررريت 

   اد جي تس ه ف ق  قفعني ع  ح)وق قإلنسان  مجع ال قر فاس ع  ح)وق ق ثي ال  ق ثي ني
 ٢0  9  ٧  6  ٢ق  ف قجل سي   غا اي قهلو ن قجل سان ن  حا يي صفال قجل سني  ق وقد 

 ٢  ٢٢6.) 
تقر  اللجنة بتنومب األخالقيات والثقافات على ال عيد الدويلو لكنها تذك ر بوجوب  -١9

دم التاييم. أن تتقي د القوانني واملاارسات يف الدوا دائااً مببدأي عاملية حقوق اإلنسان وع
وينبغمي للدولمة الطمرفو علمى سمبيجل األولويمةو أن تنهمي لمرمي السملومل اجلنسمي املثلمي بممني 
لتاييم  ا البالغني املرتاضنيو وأن ترفض صراحة أي  كجل م  أ كاا الوصم االجتااعي أو 
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أو العنف يف حق األ  اص بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية. وينبغي للدولمة 
 القيام مبا يلي:  أيضاً الطرف 
امليجل   أ(  عزالة مجيع العوائق اليت حتوا دون  تع املثليات واملثليني وممدوجي 

 اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني حبقوقهم؛ 
ليات   ب(  املث تيسري وصوا الضحااي عىل العدالةو بوسائجل منها تعميم الثقة بني 

نسي ومغايري اهلويمة اجلنسمانية وحماملي صمفات اجلنسمني مم  واملثليني وممدوجي امليجل اجل
 جهةو وبني سلطات الدولة م  جهة أخرى؛ 

امليجله اجلنسي   ج(  ضاان التحقيق يف أي عاجل م  أعااا العنف يكون سببهه 
للضحااي أو هويتهم اجلنسانيةو واملقاضا  واملعاقبة عليهو وضاان مجع البياانت املتعلقة هبذه 

 ور  منهجية؛ األفعاا ب 
ضاان األم  يف املاارسة العاليةو وكذلك احلق يف حرية التعبري واحلق يف   د( 

التجاع واحلق يف تكوي  اجلاعيات للاثليمات واملثليمني وممدوجمي امليمجل اجلنسمي ومغمايري 
 اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني وللادافعني عنهم وملنظااهتم؛ 

بشأن عدم التاييم وبغرل اإلدماج واحرتام التنومبو تنظيم محالت تثقيفية  ( ه 
وذلممك ابلتشممماور ممممع ممث لممي املثليمممات واملثليمممني وممدوجمممي امليممجل اجلنسمممي ومغمممايري اهلويمممة 

 اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسنيو ومع منظاات اجملتاع املدين.

 املساوا  بني اجلنسني  
تني ل قحملكمن تاحب قرير ن ابن خاب ق اأة رة سن  ري    رف   -٢0 تني رائس  ني  ب ع ني ق اأ

قرعي ا،  تالحظ  ا تبذره قر  رن قرطاف    جهرود ر عا را  شراركن ق راأة ل قرس اسر ن،  رك هرا 
دقةرراة  ٢١تعراب عرر  أسرفها رعرر   قع مراد  شررا س  ررانون قر م  را قإل رراا قهلرادف إىل إنشرراء 

شرخاص ج ي قإلعا رن.   سرا ر قرير رن قن خاب ن ل جميس قر وقب ر مث ف قر ساء  قرشباب  ق 
إزقء ن)ص متث ف ق اأة ل تس ري قرشأن قرعا   ل   اصب ص ع قر)اقر، حىت ل قحملاكل  أ ضا  قر)يق 

ق دىن درجن،  إزقء  ين ع د قر ساء ق اشحال ل قالن خاابل قرساب)ن،  ال س ما ل قالن خاابل 
 (. ٢6  3  ٢قحملي ن  ق وقد 

  للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي:ينبغي  -٢١
لشأن   أ(  ا بذا املميد م  اجلهود ألججل زايد  مشاركة املرأ  و ثيلها يف تسيري 

اعتااد  العام ويف مناصب صنع القرارو بوسائجل منها اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضاان 
 مشرومب قانون التاييم اإلجيايب؛ 

ملبا مر  الميت تعيمق مشماركة املمرأ  يف عزاحمة مجيمع العقبمات املبا مر  وةمري ا  ب( 
تسيري الشأن العام ويف صنع القرارو وال سياا ع  طريمق النظمر يف علغماء رسموم التسمجيجل 

 للار حات واستحداث تدابري خاصة مؤقتة؛ 
اختماذ تمدابري ملاوسمة للقضماء علممى التحيمم اجلنسماين والقوالمب الناطيممة   ج( 

 رأ  يف األسر  واجملتاع. املتعلقة أبدوار ومسؤوليات الرججل وامل
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 ضار التقليدية الاارسات امل  
، قررذي نُفرذ  ر ة ٢0١٨اب  ا قر  ف ذي قراائسي قرصادر ل عرا   عيما  حت ط قرير ن  -٢٢

سر ن  قحر ة،  قرررذي حيظرا ممارسررن تشرو ه ق عضراء قر  اسرري ن ررإلجت عيرر  قرف  رال د ن سرر  
راشر  د ن  روقف) ه . ركر   ي)را  شر   ق  ال  راق  قرثا  ن عشاة أ  عي  قرف  ال قربارغال سر  ق

 سرا رها  ن هرذمل ق مارسرن، قرريت تضرا لكثرا  ر  نصرف قر سراء  قرف  رال قري برري ل، ر سررت 
 رر  د ر قجلمع ررال قرسررا ن ل  أ ضررا  لظرورة بعررُ  مبوجررب نررص  ررانوح.   سررا ر قرير ررن قر)يررق 
وس قالنضما    ر  قسر ماقر قن شرار قس ماقر تشو ه ق عضاء قر  اسي ن رإلجت،    خال  ط)

ممارسرال  رر   ب رف قحملاكمررن ابر عرذ ب  قر) ررف ل إطرار قرط)رروس قر )ي   رن عيرر  نطراق  قسررع، 
 قإلفالل    قرع)اب عي  تيك ق فعا  قرذي   م ع به أعضاء تيك قجلمع ال قرسا ن.  عال ة 

عضراء قر  اسري ن ررإلجت عي  جرك،  سا ر قرير ن قر)يق    إ كان ن تعالا ضحا  تشو ه ق 
قريوقيت حيا ر  قرفاقر      )ع    ه  ضح ن هذمل ق مارسن ابرفعف قريوقيت  كشف  ع  سارهب  

عرر  ق ر قفعني ق  اهضررني هلررذمل ق مارسرن، رالسرر بعاد قالج مرراعي  فضررال   رع قجلمع ررال قرسرا ن، 
 ٧  6  3  ٢حلما ن هلل  ق وقد  ري ه     قالن )ا  ق ) نِّني بع   كفا ن قس رابن قرشاطن ر وفري ق

 ٢  ٢٤6.) 
 ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي:  -٢3

اعتاماد تشمريعات لممر م مجيمع أ مكاا تشممويه األعضماء التناسملية لمم انث   أ( 
 دون استثناء وتنفيذها بفعالية ودون مميد م  التأخري؛ 

لضممار و مبمما فيهمما اختماذ مجيممع التممدابري الالزمممة للقضمماء علممى املاارسممات ا  ب( 
تشويه األعضاء التناسلية ل انثو واحملاكامة ابلتعمذيب وطقموس القتمجلو وضماان التحقيمق 
الفعاا يف ارتكاب مجيمع همذه املاارسمات املمدعى وقوعهما مبما يف ذلمك علمى يمد اجلاعيمات 
السمممريةو ويف المممدالئجل الممميت تشمممري عىل ذلمممكو وضممماان مقاضممما  مممم  يهمممدَّعى ارتكممماهبم هلمممماو 

 م يف حاا ابوت عدانتهم بعقوابت مناسبة؛ ومعاقبته
تعميم برامج التوعية والتثقيف بشأن التاييم وار ر الضار  الطويلة األججل   ج( 

لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية وةريها م  املاارسات الضار و ابلتشاور مع اجملاوعات 
والتأكممد مم  اسممتهداف النسمائية ومنظامات اجملتاممع املمدين ذات ال مملة حبقموق اإلنسمانو 

 اجملتاعات احمللية اليت تنتشر فيها هذه املاارسات بغية عحداث تغيري يف العقليات؛ 
ة   د(  ي يته  ومحا لة وحلاا اختاذ تدابري فعالة لتيسري وصوا الضحااي عىل العدا

 املدافعني عنه  م  أي عواقب أو أعااا انتقامية.

 العنف اجلنساين  
تعاب قرير ن ع   ي)ها إزقء ع    جود إطار  انوح  ّا  مج ع أشكا  قرع رف ق  را   -٢٤

قرسراة  ل قر  ررن قرطرراف، قررذي ت عراا ررره بصرورة خاصرن قر سرراء  قرف  رال  تسر  ميُه ت)ار رر   
قج ماع ن  ث)اف ن رقسخن.  رغل قختاج ت قبري ري ص ي ريع ف قجل سي قر)اةل عير  نروس قجلر س 

 إنشاء قحملكمن قخلاصن، قحملكمن هاء،  ٢005ر)انون ق  عيق ابالغ صاب ل عا   ثف قع ماد ق
 ن  أ ضا  ق خ صن ابربت ل قجلاقةل قجل س ن ل  )اطعيت  ون سريقد   ن مبا،  سا ر قرير ن قر)يق 
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 ب(  عر الل ق )اضراة  قإلدقنرن  أ( قر)انون ق  عيق ابالغ صاب ال  ّا  قالغ صاب قرا جري؛ 
    خفضن رغل أن قالغ صاب هو اثح أكثا قجلاقةل قخلطرية ش وعا  ق بيَّل ع ها ل ر   ؛ تاق ال

ثاُل قرضحا  ع  ت) مي قرشكا ى أ  قالس ماقر ل قر عا ى عي      ُّ ع  قرتكاهبل هذمل   ج(
)ن قجلاقةل بسبب جمموعن    وعن    قرعوق ف كاروصل قالج ماعي  قخلوف    قالن )ا   قنع ق  قرث

  (.٢6  ٧  3  ٢ل  ؤسسال قر  رن  ق وقد 
ينبغي أن تت ذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة مجيع أ كاا  -٢5

 هلذه الغايةو ينبغي هلا القيام مبا يلي: ياً العنف على النساء والفتيات. وتوخ
ت ممماب سمم  تشممريعات لممر م مجيممع أ مممكاا العنممف املنممميلو مبمما فيهمما االة  أ( 

 الموجيو وتنفيذها تنفيذاً فعااًل؛ 
التحقيق بفعالية يف مجيع حاالت ممارسمة العنمف علمى النسماء والفتيماتو   ب( 

 وتقدمي اجلنا  عىل العدالةو ومعاقبتهم بعقوابت تتناسب مع خطور  جرائاهم؛ 
 ضاان تمويد احملكاة اخلاصة ابملوارد املالية والبشرية الالزمةو وعنشاء  عبة  ج( 

 خمت ة ابجلرائم اجلنسية يف حماكم الدائر  يف مجيع املقاطعات؛ 
مواصلة تنفيذ مبادرات التوعية على ال عيد الوطينو وأنشطة التدريب   د( 

ملموففي الدولمةو وال سمياا للقضما  واملممدعني العمامني وضمبا  الشمرطة والعماملني الطبيممنيو 
 جلنساين؛ ضاااًن الستجابتهم الفعالة يف مجيع حاالت العنف ا

استهداف اجلاهور عاوماً وقاد  اجملتاعات احمللية خ وصًاو ابلتعاون مع  ( ه 
اجلااعات النسائية ومنظاات اجملتاع املدين املعنيةو بق د الت دي للاواقف األبوية والقوالب 

  الناطية العايقة اجلذور اليت تؤدي عىل استارار انتشار العنف على النساء والفتيات؛
ئجل    (  تشديد التدابري الرامية عىل تيسري وصوا الضحااي عىل العدالة وعىل وسا

  احلاايةو مبا يف ذلك توفري مالِوذ ومالجئ  منة يف مجيع أحناء البلد.

 اإلجهال العاد   
(    قر)انون قجل اةي سّا  قإلجهاا ل مج ع قرظا ف 3 ١6تالحظ قرير ن أن ق ادة  -٢6

 تشر   قحلصرو  عيرر  قإلجن  ر  طب برني  بررف إ راء قحلمرف طوعررا .  را عر ق ل ظرا ف بع  هررا 
  سا ر قرير ن قر)يق    قروصل ق اتبط ابحلصو  عي   عيو ال ع  خ  ال قإلجهاا قآل   

 ا  ؤدي إىل  ف ال نفاس ن.   سا ر قرير ن قر)يق  كثريق      قن شار قإلجهاا غري قآل  ، قرذي  
)ال ل قر  رن قرطاف،  جرك بسبب  ين فاص قحلصو  عي     قرتفاس  ع   محف ق اقه أ ضا  

خر  ال قرصرحن قجل سر ن  قإلياب رن، مبرا ف هرا  سراةف   رع قحلمرف،  عير  ق عيو رال  قر ث) رف 
 (.  ٢6  ٢٤  ١٧  ٧  6  3  ٢ق الةمني ريعما  ق وقد 

للجو  -٢٧ ا لية يف  فعا ء عىل ينبغي أن تراجع الدولة الطرف قوانينها لضاان السالمة وال
اإلجهال القانوين وعزالمة احلمواجم الميت  نمع احل موا علمى همذه اخلمدمات حمىت ال تضمطر 
النسمماء احملتاجمممات عىل اللجممموء عىل عاليمممات اإلجهمممال السمممري الممميت قمممد تعمممرل حيممماهت  

 وصحته  لل طر. كاا ينبغي هلا القيام مبا يلي: 



CCPR/C/LBR/CO/1 

9 GE.18-14056 

منمعه وصممم النسمماء والفتيمات الممالىل يسممعني عىل اإلجهمال وضمماان عممدم   أ( 
تطبيق عقوابت جنائية يف حقه  وال يف حق م  يقدم هل  اخلدمات الطبيمة ملسماعدهت  يف 

 القيام بذلك؛ 
ضمممماان ح مممموا النسمممماء والرجممممااو وال سممممياا الفتيممممات والفتيممممانو علممممى   ب( 

بية  املعلومات ال حيحة والقائاة على األدلة وعلى التثقيف بشأن ال حة اجلنسية واإلجنا
 وعلى طائفة واسعة م  وسائجل منع احلاجل أبسعار معقولة.

 عقوبة اإلعدام  
تاحب قرير ن ب أك   قر  رن قرطاف أث اء قحلوقر أ ا  ي اَ رن ابروفراء ابر اق اهترا قر  ر رن  -٢٨

ذ ل قر  توكو  قالخ  اري قرثاح ق يحق ابرعفا  بصف ها د رن طا  فَّ   ُ ه   أن أي حكل ابإلع ق  مل 
الر اق اهتا  .   ع جرك، تعاب قرير ن ع   ي)ها ح ث إن قر  رن قرطاف، خالفا  ٢00٨  ذ عا  

، أدرجت جم دق  ٢005ق خاى قر اشئن ع  قنضما ها إىل قر  توكو  قالخ  اري قرثاح ل عا  
،  ح ررث إن قر)ضررراة عرر ق حكمررا  ل  ررانون قرع)ررروابل  رر ص عيرر  ع)وبرررن قإل ٢00٨ل عررا  

   أن ع)وبن قإلع ق  إراق  ن  أ ضا   اقرون  ص ر ن أحكا ا  ابإلع ق .   سا ر قرير ن قر)يق  ال
ت  اح  ع دق  عي  بعض قجلاقةل،  تؤك  قرير ن جم   و فها ق  مثف ل أن ع)وبن قإلع ق  قإلراق  ن 

 (. 6أحكا  قرعه   ق ادة 
تت ذ وتشري اللجنة عىل أن االنض -٢9 أن  يقتضي  اام عىل الربوتوكوا االختياري الثاين 

ئيةو  لقضا ا الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخجل نطاق واليتها 
وأن ت مبح مم  البلمدان المميت ألغمت عقوبمة اإلعمدام يف املاارسممة العاليمة كاما يف القممانون. 

ة اإلعدامو لذلكو ينبغي للدولة الطرف أن تميجل م  تشريعا هتا أي أحكام تنص على عقوب
 وأن ختفف مجيع األحكام ال ادر  بعقوبة اإلعدامو وأن  تنع ع  تنفيذ أي حكم ابإلعدام. 

 سلومل أفراد الشرطة واالست دام املفر  للقو   
 سررررا ر قرير ررررن قر)يررررق  رررر  قالدعررررراءقل قررررروقردة قررررريت تف رررر  حبرررر  ت:  أ( قع )ررررراالل  -30

سرررراعن د ن سررربب  ع)رررو ، حررررىت ل قجلررر ح ق  عي)رررن ابررررر  ون  ٤٨ ز  قح ررررازقل  ررر ة ت ررررا
 ق خارفال قربس طن، بعكس  ا ت ص عي ه قر)وقع  قرسار ن ل قر  رن قرطاف؛  ب( قس خ ق  

 ر   أ ضرا  قرشراطن ري)روة ق فاطرن،  ال سر ما ل سر اق تفا رق ق  ظراها  .   سرا ر قرير رن قر)يرق 
 6  ٢الح)ن ضبا  قرشاطن  لاكم هل عي  هذق قرسيوك  ق وقد ت)ار ا تف   لنه جدرق   ا ت ل  

 ٧  9  ١١ .) 
  ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي: -3١

نونية احملدد  كفالة تقيُّد ضبا  الشرطة تقيداً صارماً مبد  أ(  قا ل ا   االحتجاز 
 ساعة؛  ٤٨ يف

كفالة عدم اللجوء عىل االحتجاز يف اجلنح املتعلقمة ابلمديون وامل الفمات   ب( 
نت اف  ا البسيطة أو كوسيلة ملنع األ  اص احملرومني م  احلرية م  االستفاد  م  سبيجل 

 فوري للطع  يف  رعية االحتجاز؛ 
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ضاان مراعا  مبدأي الضرور  والتناسب يف است دام القو  يف تشريعات   ج( 
ف وسياساهتا مراعاً  كافيةو مبا يتاا ى مع املبادئ األساسية بشأن اسمت دام الدولة الطر 

 القو  واألسلحة النارية م  جانب املوففني املكلفني إبنفاذ القوانني؛ 
تكثيمف التمدريب علممى اسمت دام القمو  لفائممد  املموففني املكلفمني إبنفمماذ   د( 

  ؛القوانني وتوعية القضا  واملدعني العامني واحملامني
 ضاان التحقيق يف مجيع حاالت االحتجاز واالعتقاا التعسمفينيو فضمالً  ( ه 

ع  االست دام املفر  للقو  م  ِقبجل الشرطة والتحقيق فيها على الفور وبنماهمة وفعاليمة 
  وتقدمي املسؤولني عنها عىل العدالة وتوفري سبجل انت اف فعالة للضحااي.

 القسري االلار ابأل  اص والعاجل  
بشا.  -3٢ حت ط قرير ن عيما  ابجلهود قريت تبذهلا قر  رن قرطاف ل سب ف  كافحن قالسار ابر

ب   أن قر)يق  ا زق   سا رها إزقء  أ( قن شار ظاهاة قالسار ابربشا، ال سر ما قالسرار قرر قخيي 
ابر ساء  ق طفا   غاقا قالس غال  قال  صرادي  قجل سري؛  ب( ضرعف ت ف رذ  رانون حظرا 

ة ن ٢005ر اب شخاص  رعا  قالسا ( ابإلضافن إىل قالخنفاا قرش    ل  ع   ق الح)ن قر)ضا
 قإلدقنن،  رِّني قرع)وابل قرصادرة ل حق ق  اجا   اب شخاص؛  ج( ع   كفا ن قر عل ق )   
إىل ضحا  قالسار،  ال س ما ع    جود  الجئ ت  اها قر  رن خمصصن حلما ن هؤالء قرضحا . 

 طفررا    عاضررون ريعمررف قر)سررراي، إزقء قر )ررار ا قرررريت تف رر  لن ق أ ضررا  قرير ررن قر)يررق   سررا ر 
سرر ما قرباعرررن ل قرشررروقرس  ق  سرررورون  قرعرررا يون ل قخل  ررن ق  ار رررن،   سررروأ أشررركا  عمرررف  ال

 (.٢٤  ٨  ٧ق طفا ،  ال س ما ل ص اعن ق طا   ص اعال قر ع     ق وقد 
  تقوم مبا يلي:ينبغي للدولة الطرف أن  -33

تنفيذ عطارها القانوين احمللي فياا يتعلق اباللار ابأل  اص تنفيذاً صارمًاو   أ( 
نونية  قا ل ا وال سياا القانون املتعلق حبظر االلار ابأل  اصو مع النظر يف تعديجل العقوابت 

زممة املن وص عليها يف القانون حبيث تتناسب مع خطور  همذه اجلمرائمو وزايد  املموارد الال
 تنفيذاً فعااًل؛  ٢٠١٩-٢٠١٤لتنفيذ خطة العاجل الوطنية ملكافحة االلار ابلبشر 

ضاان التحقيق على النحو الواجب يف احلماالت الميت يهشمتبه يف أهنما مم    ب( 
حاالت االلار ابأل  اصو وهلذا الغرلو خت يص ما يكفي مم  املموارد املاليمة والبشمرية 

الطفجل داخجل جهاز الشرطةو املكلف ابلتحقيق يف قضااي االلار والتقنية لقسم محاية املرأ  و 
 ابأل  اص؛ 

  تقدمي األفناء بسرعة عىل العدالةو وعنماا عقوابت مناسبة هبم يف حاا عدانتهم؛  ج( 
مضاعفة جهودها يف سبيجل حتديد هوية الضحااي ومنحهم التعويض الكامجل   د( 

بوسائجل منها عنشاء  لية وطنية إلحالمة الضمحااي  وتوفري احلااية واملساعد  املناسبتني هلمو
 وتيسري وصوهلم عىل مالِوذ ومالجئ  منة؛ 

اختماذ مجيممع التممدابري الالزممة للقضمماء علممى العامجل القسممري وعلممى مجيممع  ( ه 
أ كاا استغالا عاجل األطفااو وال سياا يف صمناعة املطما  وصمناعات التعمدي ؛ وتنفيمذ 

أ أ مكاا عامجل األطفماا تنفيمذًا فعمااًل؛ وعنمد االقتضماءو خطة العاجل الوطنية ملكافحة أسو 
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عنفاذ أحكام القانون اجلنائي بشأن العاجل القسري واألحكام املتعلقمة ابلتعلميم االبتمدائي 
  اإللمامي يف قانون الطفجل كوسيلة ملنع اخنرا  األطفاا يف أسوأ أ كاا عاجل األطفاا.

 فروف السج   
 سا ر قرير ن قر)يق    أن ظا ف قالح راز ال تاق  ابرغن قر)سوة  قرش ة رغل قجلهود  -3٤

قرريت تبرذهلا قر  رررن قرطراف ل سررب ف  عاجلرن  شركين قك ظرراو قرسررون، بوسرراةف   هرا برراج ا 
قر)ضراة ق كيفررني ل  )اطعررن  ون سررريقد   توسرر ع نطرراق قخ صرراص لرراكل قرصرريح.   ُسرررَّف 

قالح رراز ح رث  فا ُمره قرتفراُس عر د قحمل ررا   رهر  قحملاكمرن، قررذ    قالك ظراو ل جرف  اقفرق
إزقء ردقءة قرظا ف    ح ث حصو   أ ضا  حُي را بعُضهل ف قل طو ين.   سا ر قرير ن قر)يق 

 (.١0  ٧قرسر اء عي  قراعا ن قرصح ن   اقفق قإلصحاح  عي  قرغذقء  ق اداتن 
م  اجلهود يف سبيجل حتسني فروف االحتجاز  ينبغي أن تبذا الدولة الطرف مميداً  -35

 بشكجل كبري ع  طريق ما يلي: 
 توسيع نطاق تنفيذ برانمج القضاء اجلالس كي يشاجل مجيع أماك  االحتجاز؛   أ( 
حتقيق الفعالية يف تنفيذ تدابري للحد م  االكتظاظو وال سياا ع  طريق   ب( 

 وفرل اإلقامة اجلربية؛ تشجيع بدائجل االحتجازو مثجل عطالق السراا بكفالة 
ضاان عدم است دام االحتجاز السابق للاحاكاة عال كتدبري اسمتثنائيو   ج( 

 م  العهد؛   ٩عااًل ابملاد  
اسممممتنناف بنممممماء السمممممج  اجلديمممممد يف تشمممميممانبور  وبنممممماء مرافمممممق أخمممممرى   د( 

حممق مجيممع  أيضماً لديمدهاو حسممب ممما  ليمه احلاجممة. وينبغممي أن تكفمجل الدولممة الطممرف  أو
األ  اص احملرومني مم  حمريتهم يف معاملمة عنسمانية ت مون كمرامتهمو وأن حتمرص علمى أن 
تستويف فروفه االحتجاز يف مجيع املرافق القواعدل الناوذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد 
نيلسمون مانمديال و مبمما فيهما تلمك املتعلقممة ابلف مجل بمني السممجناء وتموفري الرعايمة ال ممحية 

 فق اإلصحاا والغذاء. ومرا

 عقامة العدا واحملاكاة العادلة  
 سا ر قرير ن قر)يق إزقء قرع د قركبري    قر)ضا  ق عا ضن عي  قحملاكل قريت أتخا قربت  -36

ف هرا، ممرا  رؤدي إىل ب)راء عر د كبرري  ر  ق شرخاص رهر  قالح رراز قرسرابق ريمحاكمرن فر قل 
بوجره خراص إىل قرر )ص ل عر د قر)ضراة  ق ر عني  طو ين  إىل قك ظاو قرسرون.   ُعاى هرذق

قرعا ني  قحملا ني قرعا ني، فضال  عما  ُّ ع     فساد قجلهاز قر)ضاةي.   سرا ر قرير رن قر)يرق 
إزقء قر حرر  ل قرريت تعرر ا قسرر )ال  قرسريطن قر)ضرراة ن،  ال سرر ما تيرك قررريت ت ضررم ها  أ ضرا  

 ط عيمرا  مبررا    رره قروفر   رر   عيو ررال،  رر  قر سرر ور،   رع أن قرير ررن حترر 9٧  ٧١ق راداتن 
 راق  قر)يرق  سرا رها إزقء قر )رار ا قرريت تف ر  مبحرا الل سراب)ن  ر  جانرب قرسريطن قر  ف ذ ررن  ال

إزقء ع    جود نظا  ريمساع ة  أ ضا  قر  خَف ل تع ني قر)ضاة أ  عاهلل.   سا ر قرير ن قر)يق 
ع ضماجل  اقعاة قإلجاقءقل قر)انون ن قروقجبن، قر)انون ن ل قر  رن قرطاف  إزقء ع   توفري مج 

 ال سر ما ف مرا   عيررق ابحلرق ل قحملاكمرن د ن أتخررري ال  وجرب رره  ابحلررق ل خر  ال قر مجررن 
 (.١٤  9  ٢ ق وقد  Wقرشفو ن جماج
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أن  -3٧ ينبغي للدولة الطرف مواصلةه جهودها يف سبيجل عصالا نظام العدالةو وضاانه 
اكم يف احرتاٍم كامجل لضااانت مراعا  اإلجراءات القانونية الواجبة تتم مجيع عجراءات احمل

لطرف أن  ١٤املن وص عليها يف املاد   ا ة  م  العهد. وعلى وجه اخل وصو ينبغي للدول
 تقوم مبا يلي: 

الف جل يف القضااي املعروضة على احملاكم اليت أتخر البت فيهماو بوسمائجل   أ( 
لعامني منها زايد  املوارد املالية امل ا    ة للسلطة القضائية وزايد  عدد القضا  واملدعني 

 واحملامني العامني املدرَّبني ع  طريق خفض رسوم تسجيجل احملامني؛ 
اختاذ تدابري للحد م  حوادث الفساد يف اجلهاز القضائيو وضاان تطبيق   ب( 

يني ذوي السلومل اإلجراءات التأديبية على النحو الواجب يف حق القضا  واملوففني القضائ
 املنايف لألخالق؛ 

التعجيممجل بعاليمممة مراجعمممة أحكمممام الدسممتور الممميت  مممس ابسمممتقالا اجلهممماز   ج( 
ة  ئي لقضا ا القضائي وضاان أن يتوافق تعيني القضا  وترقيتهم وعمهلم مع استقالا السلطة 

 واخلهلو م  تدخجل السلطة التنفيذية؛ 
عنشمماء نظممام للاسمماعد  القانونيممة ممممموَّد ابملمموارد الكافيممة وضمماان تممموفري   د( 

املساعد  القانونية اجملانية يف الوقت املناسب ويف مجيع القضااي اليت تقتضي فيها م لحةه 
 العدالة ذلك؛ 

   كفالة احلق يف حماكاة عادلة دون أتخري ال مربر له؛ ( ه 
أوتوفري الرتمجة الشفوية جماان جل   (   يتكلاون ال ايع املتهاني الذي  ال يفهاون 

مة يف احملكاة.  اللغة املست دل

 الالجنون وملتاسو اللجوء   
 سررا ر قرير رررن قر)يرررق إزقء عرر    جرررود إطرررار  رررانوح  سرراي عيررر  ق شرررخاص عررر ميي  -3٨

. ١993قجل سر ن، رغررل لررا الل سراب)ن إلدرقج  ثررف هررذمل ق حكرا  ل  ررانون قرالجئررني رعررا  
إزقء قالدعاءقل قريت تف   لن  ب أ عر   قإلعرادة قر)سرا ن ال  طبَّرق  أ ضا  قرير ن قر)يق    سا ر
 (. ١3  ١0  ٧  6  ٢رغل  ر دمل ل تشا عال قر  رن قرطاف  ق وقد  دقةما  
ينبغي أن تواصجل الدولة الطرف عصالا قانون الالجننيو ال سياا أبن تهمدرج فيمه  -39

جلنسية هتدف عىل وضع عجراء فعاا لتقرير حاالت انعدام أحكاماً بشأن األ  اص عدميي ا
اجلنسية. وينبغي أن حترتم الدولة الطرف مبدأ عدم اإلعاد  القسرية ع  طريق ضاان عدم 
ترحيجل الالجنني وملتاسي اللجوء عىل بلد م  البلدان عندما تتوفر أسباب موضوعية تدعو 

ابلتعمرل لضمرر يسمتحيجل جمربهو علمى حنمو عىل االعتقاد أهنم سميواجهون فيمه خطمرًا حقيقيمًا 
 م  العهد. 7و 6تنص عليه املاداتن  ما

 حرية التعبري   
تالحظ قرير ن  و ف قر  رن قرطاف ق  ف ح    حا ن قر عبري  قر اق  رة سن قر  رن هبا،  -٤0

ب   أن قر)يق  سا رها بسبب  جود أحكا  ل قر)انون قجل اةي ري  رن قرطاف ت عيرق ابر شرهري 
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قر)رذف، تُسر خ   إلسركال ق عارضرن   عا برن قإلعال  ررني عير  قر صراحيال قرريت  ر رون هبررا.   
بسبب حاالل قإلغالق قر عسفي ريم افذ قإلعال  ن  بسبب تعاا  أ ضا    سا ر قرير ن قر)يق 

 (. ١9  ٧  6  ٢صحف ني الع  قءقل  قر  خف ل عميهل بال   ر  ق وقد 
لتعبريو ٢٠١١)٣٤العام رقم يف ضوء تعليق اللجنة  -٤١ ا ة    بشأن حرية الرأي وحري

شطة وسائط اإلعالم ألحكام ينبغي أن تضا  الدولة الطرف امتثاا أيِ  قيود تهفرلل على أن
  م  العهد امتثااًل صمارماً. وينبغمي للدولمة الطمرف أن تعج مجل بسم  مشمرومب ٣)١٩ املاد 

ا يتعلق برئيس الدولة فحسب وعمنا القانون الذي ينهي لرمي التشهري والقذف ليس فيا
يتعلق أبي ممثجل حكوميو وأن تضا  عدم است دام قوانني التشهري خلنق حرية التعبري.   فياا

كاا ينبغي للدولة الطرف أن حتاي ال حفيني والعاملني يف وسمائط اإلعمالم مم  التعمرل 
بسرعة يف مجيع للتدخجل يف عالهم بال موجب وم  التعرل للاضايقة واالعتداءو وأن حتقق 

م املسؤولني عنها عىل العدالة. وأخرياو ينبغي للدولة الطرف أن تسر مب  هذه االعتداءات وتقدِ 
تقريرها  عالية عنشاء اهلينة املستقلة للرقابة اإلذاعية وأن تدرج معلومات ع  أنشطتها يف 

 الدوري املقبجل. 

 حقوق الطفجل   
، ب   أن قر)يق ال  اق  ٢0١3 حت))ت ل عا  تالحظ قرير ن ز دة تسر ف ق وقر   قريت -٤٢

 سا رها  ن  ع   تسر ف ق وقر   ال  اق    خفضا ل قر  رن قرطاف،  ال س ما ل ق ر ف. 
 ٢   أن قرع)وبن قرب ن ن ر ست بع  لظورة ل مج ع ق  سا   ق وقد  أ ضا    سا ر قرير ن قر)يق 

 ١  ٧6  ٢٤.) 
ليد ينبغي أن تكثف الدولة ا -٤3 املوا لطرف جهودها الرامية عىل حتقيق تسجيجل مجيع 

بغيمة ضماان  تممع األطفماا ابحلقموق املن مموص عليهما يف العهمد وتفممادي احتاماا تعرضممهم 
النعدام اجلنسية. وينبغيو على وجه اخل وصو أن تكفجل احل وا على التسجيجل اجملاين يف 

مات يف األرايفو بوسائجل منها مجيع أحناء البلد وأن تميد م  فرص احل وا على هذه اخلد
وحدات التسجيجل املتنقلة. وينبغي أن تت ذ الدولة الطرف خطوات عالية بسبجل منها اختاذ 

 تدابري تشريعيةو عند االقتضاءو كي تضع حداً للعقوبة البدنية يف مجيع األوسا .

  املشاركة يف تسيري الشأن العام  
قرريت ال  وجرب هلرا ق فا ضرن عير  قر شرح ريم اصررب  سرا ر قرير رن قر)يرق إزقء قر) رود  -٤٤

ع  قر) ود ق فا ضن عي  ممارسن قحلق ل قر صو ت  قرعا ن،  ثف   من مم يكال ق اشحني، فضال  
قريت تس ه ف فئال خم يفن    ق شخاص،     مجي هل قحمل را ن ره  قحملاكمن  ق ) مون ل 

بيغون قربي    ذ أ   بع   قرذ   ال  س وفون شا    قحلصو  عي  قجل س ن  ق شخاص قرذ    
ل ق  ة قريت تفصف  ا بني ف ة تسر ف قر اخبني   و  قالن خراابل.   سرا ر قرير رن  ١٨س  
إزقء  ا  رد    ت)ار ا عما   مل ق شخاص ج   قإلعا ن    صعوابل ل قر خو   أ ضا  قر)يق 

ع ق  إىل أ اك  قال  قس  إزقء  ين ق وقرد ق  احن رير ن قالن خاابل قروط  ن    ى قس )الهلا، مما  
 (. ٢5  ٢حيها ق  ازعال ق  صين ابالن خاابل بفعار ن  ق اداتن 
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  قوم مبا يلي:ينبغي للدولة الطرف أن ت -٤5
 عزالة القيود اليت ال موجب هلا على الرت ح للاناصب العامة؛   أ( 
تعمديجل اإلطممار التشممريعي واختماذ اإلجممراءات المميت تكفمجل ممارسممة احلممق يف   ب( 

 م  العهد؛  ٢٥للااد   وفقاً الت ويت دون  ييمو 
 عزالة أيِ  عوائق مادية حتوا دون الوصوا عىل أماك  االقرتامب؛   ج( 
تنفيذ توصية جلنة مراجعة الدستور إبنشاء حمكاة لالنت اابت تموَّد ابملوارد   د( 

الالزمممممة وابلقضمممما  املممممدرَّبني هبممممدف  كينهمممما ممممم  الف ممممجل بكفمممماء  يف املنازعممممات املتعلقمممممة 
 ابالنت اابت يف أواهنا. 

 األراضي العرفية   
به اب عيو ال قروقردة ع   شا س  انون  عيما  حت ط قرير ن  -٤6 قحل)وق ل ق رقضي، ق اقد 

عي   جه قخلصوص ت ظ ُل  اكا ق رقضي قرعاف رن قر)رانوح. ب ر  أن قر)يرق ال  راق   سرا رها إزقء 
بطء ص  ر  شا س قر)انون ب  ما قجمل معال قحملي ن غري  ادرة عي  قحلصو  عي  س  قل  يك ن 

َ   د ن    أن قتفا ال ق   ا ق رقضي قرعاف ن.   سا رها قر)يق أ ضا   ُت عاف ن  زقٍل هتّل ق رقضي قر
تعو ض،  سابق تشا ر  ع قجمل معال قحملي ن؛     أنه ال  ُ فع إىل قجمل معال قحملي ن ق  ضارة أي 
فال مُت ح حىت أرقٍا ب  ين؛     أن قر ساء   ضارن أكثا    قراجا  ل هذمل قحلاالل، ل أ ور 

 (.٢٧  ٢6  3ف ف ها  ق وقد   ها قحلصوُ  عي  ق رقضي  ق  الكها  قر صا 
ينبغي للدولة الطرف أن تعج جل ابعتااد مشرومب قمانون احلقموق يف األراضميو وأن  -٤٧

تكفجل تضاينه أحكاماً تنص على املساوا  بني املرأ  والرججل يف حقوق األرل وامللكيةو وأن 
فيهاو حىت يف تميجل احلواجم اليت تعوق ح وا املرأ  على األراضي وامتالكها عايها وت رفها 

منماطق االمتيممازات. وعلممى وجممه اخل مموصو ينبغممي للدولممة الطممرف أن تكفممجلو يف القممانون 
واملاارسة معاًو عقد مشاورات حقيقية مع أفراد م  اجملتاعات احمللية اليت تشغجل األراضي 
 العرفيةو مب  فيهم نساءو قبجل عبرام اتفاقات امتياٍز هتاُّها كمي حت مجل مم  اجملتاعمات احملليمة
على موافقتها احلر  واملسبقة واملستنري و وأن تكفجل استفاد  هذه اجملتاعات م  املشاريع 
ا علمى التعمويض املناسمب. وعمالو  علمى ذلمكو  اإلمنائية اليت تنفَّذ علمى أراضميهاو وح موهلل
ينبغي للدولة الطرف أن تكفجل تنفيذ الشركات اخلاصة اليت تنجم املشاريع اإلمنائية سياساِت 

 لية االجتااعية للشركاتو وأن تدعاها يف ذلك  لياٌت فعالة للرصد واملساءلة. املسؤو 

 النشر واملتابعة -داا 
  بغي ري  رن قرطراف أن ت شرا عير  نطراق  قسرع نرص قرعهر   ت)ا اهرا قرر  ري ق     -٤٨

هب ف  رد دها قخلط ن عي   اةمن ق ساةف قريت أرسي ها قرير ن إر ها  هذمل ق الحظال قخل ا  ن 
قر وع ن ابحل)وق ق كاسن ل قرعه  ل أ سا  قرسيطال قر)ضاة ن  قرسيطال قر شا ع ن  قإلدقر ن 

  قجمل مع ق  ح  ق  ظمال غري قحلكو  ن قرعا ين ل قربي   ل صفوف عا ن قجلمهور.
   قر ظا  قر قخيي رير ن،  ُطيب إىل قر  رن قرطاف أن  ٧١   ق ادة  5ريف)اة   ف)ا   -٤9
،  عيو رال عر  ت ف رذ قر وصر ال قرريت  ر   ها قرير رن ل ٢0٢0متوز/ ور ه  ٢٧)  ، حبيو  ت
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 3٧ قإلفالل    قرع)اب  قن هاكال ح)وق قإلنسان قريت قرتُكبت ل ق اضي(   ١١قرف)اقل 
  ق رقضي قرعاف ن( أعالمل. ٤٧ إ ا ن قرع    قحملاكمن قرعادرن(  

 مترروز/ ٢٧  ري ق )بررف حبيررو  ن ت)رر   ت)ا اهررا قرر تطيرب قرير ررن إىل قر  رررن قرطراف أ -50
 أن ترر رج ف رره  عيو ررال لرر دة  ل ثررن عرر  ت ف ررذ قر وصرر ال قررروقردة ل هررذمل  ٢0٢٢  ور رره

ق الحظال قخل ا  ن  ع  ت ف ذ قرعه  ككف.  تطيب قرير ن أ ضا  إىل قر  رن قرطاف أن ساي، 
قجمل مررع ق ررر ح  ق  ظمررال غرررري  ررر ى إعرر قد قر )ا رررا،  شررا رقل  قسرررعن قر طرراق  ررع   ظمرررال

،  ب أال   را ز ع د كيمال 6٨/٢6٨قحلكو  ن قرعا ين ل قربي .   ف)ا  ر)اقر قجلمع ن قرعا ن 
 ٢٧كيمن.  إب كان قر  رن قرطاف، ب ال     جرك، أن تبيل قرير ن، حبيو    ٢١ ٢00قر )ا ا 

ر ) مي قر )ار ا، قرذي حت ف قرير ن ، مبوقف) ها عي  قس خ ق  إجاقةها ق بسَّط ٢0١9متوز/ ور ه 
مبوجبه  اةمن  ساةف إىل قر  رن قرطاف  بف أن ت)   هذمل ق خرية ت)ا اها.  س شكف رّد قر  رن 

 رر   ٤0قرطراف عير   اةمرن ق سراةف ت)ا َاهرا قرر  ري ق )بررف قررذي   عرني ت) ميره مبوجرب ق رادة 
 قرعه .

    


