
GE.20-06014(A) 



 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 *املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس لتونس  

(  CCPR/C/TUN/6لملع يرر  وقررإلن لننيفررلت ر لجاق ورر  لجررس لت لجيفررل   جاررإلن    نظرر ا لجنة رر    -1
. 2020آذلل/مررلل     4    3( لملعقرإل ني  ر  CCPR/C/SR.3692    3693 لنظرر     3693    3692ر جنيفرايال  

 ، هذه لملالحظلا لخلالمي .2020آذلل/ملل   27 لعامسا لجنة  ، ر 

 مقدمة -ألف 
س جرر  لجفرر ب جق إلإلررل لنجرر لل لمل يفررت جاقررسو لجاقررللو ،  جاقررس ال نيعرر ا لجنة رر  عررا لما ل ررل جن -2

نيق و هررل لجررس لت لجيفررل  ،   ت ريارر   مرردل، عررا مإلعررسه، ل ل، عنررل القمرر  لمليفررلقا لجيفررل ق  جاقررسو لجاقررللو  
(.  نيعرررر ا عررررا نيقررررسو هل ج   رررر   سوررررس CCPR/C/TUN/QPR/6لجرررُ دتعررررسا ر   ررررلل هررررذل لنجرررر لل  

فس لجس ج  لجف ب لج فيع لمليفاإلى  شأت لجاسل د لملاخذة االل لج رتة لملشمإلج  ابجاق و  حإلللهل لج ّ لل مع   
ما دجا ني  يذ دحكلم لجعاس.  نيشك  لجنة   لجس ج  لجف ب دوضل، عنل لجر     لجرُ ارسمال لجإلفرس ًر إل ، 

  عنل لملعنإلملا لجاكميني  لجُ اتسِّمت  جيال  ال    عس لحلإللل.

 اجلوانب اإلجيابية -ابء 

 ني حب لجنة   ابختلذ لجاسل د لجاش وعي   لملؤسيفي   لجيفيلسلنيي  لجالجي : -3

، لجرذت نيتعرربع  عررا دحكلمرً عررس ل، مررا لحلقررإلن 2014 ررلنإلت لجملي/و ررلو    26 سراإلل   د( 
 لجُ وعرتب هبل لجعاس؛

، 2018 نيشررر وا لس ل/د ارررإل   29، لملرررؤل  2018جيفررر    51لجقرررلنإلت لسسلسررر  عرررس    ا( 
 لملاعنق هبيئ  حقإلن لننيفلت؛

، 2018نيشررر وا لس ل/د ارررإل    23، لملرررؤل  2018جيفررر    50لجقرررلنإلت لسسلسررر  عرررس    ج( 
 لملاعنق ابجقضلل عنل مجيع لًكلل لجامييب لجع ص ت؛

، لملاعنرررق 2017آا/دغيفرررف   11، لملرررؤل  2017جيفررر    58لجقرررلنإلت لسسلسررر  عرررس     ( 
 ؛ابجقضلل عنل لجع ف ضس لمل دة

__________ 
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، 2013 رررلنإلت لس ل/ ويفرررم    24، لملرررؤل  2013جيفررر    53لجقرررلنإلت لسسلسررر  عرررس    ه( 
 2887لملاعنرررررق  لسرررررلل لجعسلجررررر  لهناقلجيررررر   ني ظيمارررررل،   نشرررررلل هيئررررر  لحلقيقررررر   لجك لمررررر ،  لسمررررر  عرررررس  

، لملاعنررررق  حررررسلج   لقرررر  ج لقيرررر  ماخصصرررر  ر لجعسلجرررر  2014آا/دغيفررررف   8، لملررررؤل  2014 جيفرررر  
 ي ؛ لهناقلج

، 2015نيشررر وا لس ل/د ارررإل    30، لملرررؤل  2015جيفررر    1593لسمررر  لحلكرررإلم  عرررس     ( 
لملاعنررررق  حررررسلج ة رررر     يرررر  جنا يفرررريق   عررررسل   نيقررررسو لجاقررررللو   مال عرررر  لجاإل رررريلا ر  ررررلل حقررررإلن 

 لننيفلت.

 29 ني حرررب لجنة ررر  ابنضررررملم لجس جررر  لجفررر ب  ي لج  نيإل ررررإلل لهاايرررللت لملنحرررق ابجعاررررس، ر  -4
.  نيالحرررر ابلنييرررًل دوضررل، نيصرررسوق لجس جررر  لجفررر ب عنررل لجصررركإل  لجس جيررر  لجالجيررر  د  2011حبو لت/وإلنيررً 
  :لنضملمال  جيال

 حبوررر لت/ 29لهني لايررر  لجس جيررر  حلملوررر  مجيرررع لسًرررخلق مرررا لهاا رررلل لجقيفررر ت، ر   د( 
 ؛2011 وإلنيً

لج  نيإل ررررإلل لهاايررررللت هني لايرررر  م لهضرررر  لجاعررررذوب  غررررده مررررا ضرررر  ا لملعلمنرررر  د    ا( 
 ؛ 2011حبو لت/وإلنيً  29لجعقإل   لجقلسي  د  لجال نيفلني  د  لملاي  ، ر 

 ؛2011حبو لت/وإلنيً  24نظلم ل مل لسسلس  جنمحكم  لة لقي  لجس جي ، ر   ج( 

 23عنرل مجيرع دًركلل لجامييرب ضرس لملر دة، ر لج  نيإل إلل لهاايللت هني لاي  لجقضلل    ( 
 ؛2008دونإلل/س ام  

 ؛ 2008دونإلل/س ام   23لني لاي  لسمم لملاحسة ملكلفح  لج يفل ، ر   ه( 

لني لاير   نرر  د ل اب حلملورر  لسفرر ل  فيمررل واعنررق ابملعلةرر  لاجيرر  جن يررل ا لجشخصرري ،    ( 
 .2017متإلع/وإلجيً  18ر 

 لرئيسية والتوصيات دواعي القلق ا -جيم 

 انطباق العهد يف النظام القانوين الداخلي   

مرررا لجسسررراإلل نيكررر   دسررر قي  لملعلهرررسلا لجس جيررر  عنرررل  20نيالحرررر لجنة ررر  ابلنييرررًل دت لملرررل ة  -5
لجاش وعلا لحملني ، جك ال ه نيبلل نيشع  ابجقنق ست لحملل م لجاإلنيفي  ه نيف ق دحكلم نينك لملعلهسلا  ه 

 (. 2 ة فيمل نسل  لملل

بغية ضمان أسبقية العهد واإلعمال التام للحقوق املعرتف هبا فيه، ينبغيي للدولية الطيرف  -6
  أن تكثف التدابري الرامية إىل زايدة توعية القضاة واملدعني العامني واحملامني أبحكامه.

 احملكمة الدستورية  

  ررررلنإلت لس ل/  3، لملررررؤل  2015جيفرررر    50نيالحررررر لجنة رررر  لعامررررل  لجقررررلنإلت لسسلسرررر  عررررس   -7
، لملاعنررق ابحملكمرر  لجسسرراإللو . غررد د ررل ه نيرربلل نيشررع  ابجقنررق ست لحملكمرر    نيت شررأ ل يررل، 2015  ويفررم 

  عس،    وتع ن دعضلؤهل  عس،  ست لجقلنإلت نيعرتوً ثغ لا  د جً اصإلل، نيشما مل ون :
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نيَرإلّي لقرري  لةماإللورر    نر  نررإللا لجشررعب نيعير  ثنمرر  لسعضررلل، لسمر  لجررذت اررس   د( 
وقإلض لسراقالل لحملكمر   نبلهاارل  مصرسلاياال جرسى لج رل ، مرل   وكرا ني رإلل لاللل لجيفيلسري  ر لجس جر  

 لجف ب مممال، فيال متميال،  لفيل،؛

نق ابخل ة  لجك رلللا لملفنإل ر  مرا لهفاقلل  ي معلود دهني   لضح    ايق  فيمل واع  ا( 
 دعضلل لحملكم ،   ي معنإلملا عا دس لا عبل لسعضلل؛

لحامررلل نيقييررس ةرررإلل لسفرر ل   ي لحملكمررر  نعلة ميفررلقا نياعنرررق  سسرراإللو  لجقرررإللن  ر   ج( 
 (.2حلل لناال  حقإلاام  لملل ة 

وأن تُييدخإ التغيييريات ينبغييي للدوليية الطييرف أن تكمييإ عملييية إنشيياء احملكميية الدسييتورية  -8
 من أجإ: 2015لسنة  50الالزمة على القانون األساسي عدد 

ضيييمان تنيييوء أعضييياء احملكمييية، بوسيييائإ تشيييمإ التمثييييإ الكيييايف مل تليييف ا راء   د( 
 السياسية، من أجإ كفالة استقالهلا ونزاهتها ومصداقيتها لدى الناس؛

واملعييييارف الالزميييية لتمكييييينهم ميييين ضييييمان أتييييا أعضيييياء احملكميييية ابلكفيييياءات   ا( 
 االضطالء مبهامهم بفعالية، فردايً ومجاعيًا، وزايدة توضيح شروط عزهلم؛

السييماأل ألي فييرد، يف حييال انتهييا  حقوقييه، ابللجييوء إىل احملكميية إل رة مسييائإ   ج( 
 تتعلق بدستورية القوانني.

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  

لملاعنرق هبيئر  حقرإلن لننيفرلت،  2018جيفر    51ني حب لجنة   ابعامل  لجقلنإلت لسسلس  عرس   -9
ما لجسساإلل، جكا لجنة   ه نيبلل نيشع  ابجقنق ست دعضرلل هرذه  128 ه  هيئ  ميفاقن  مبإلجب لملل ة 

 (. 2لإليئ    وتعين إلل  عس،  س ل   نيت شأ ل يل،  عس  لملل ة 

رف أن تت ييمج مجيييا التييدابري الالزميية ملواءميية هينيية حقييوق اإلنسييان مييا ينبغييي للدوليية الطيي  -10
املبييادا املتعلقيية مبركييز املؤسسييات الوطنييية لتعزيييز وناييية حقييوق اإلنسييان  مبييادا ابريييس ، وأن 
تكفإ اتباء عملية واضيحة وشيفافة وتشياركية يف اختييار أعضيائها وتعييينهم، وأن تزودهيا مبيا يكفيي 

  فضاًل عن االستقالل التام يف أداء مهامها.من املوارد والقدرات، 

 مكافحة اإلفالت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف املاضي  

ني حب لجنة   ابجاسل د لملاخرذة ننشرلل آجيرلا جنعسلجر  لهناقلجير   ابجعمرا لجرذت لضرفنعت  رً  -11
د  لةيفرررريم  حلقررررإلن لننيفررررلت لمل نيك رررر   رررر   هيئرررر  لحلقيقرررر   لجك لمرررر  فيمررررل واعنررررق ابهناال ررررلا لخلفرررردة

 ، جك ال نيشع  ابجقنق  علل مل ون :2013  1955 علم 

اِّصرررر  مررررسة لجإلهورررر  لجررررُ  تن ررررت هبررررل لإليئرررر  جاإلثيررررق لناال ررررلا حقررررإلن لننيفررررلت لجررررُ   د( 
 للنيتك ت عنل مسى سا  علمل، نيق و ل،،  س لل مالمال ر  لل ج  لجض ل  مكلفح  لج يفل ؛

م نشررر  نيق وررر  لإليئررر  لج ارررلق   عرررست ر لج لقرررس لج  ررر  جنةماإللوررر  لجاإلنيفررري ،  عرررسم عرررس  ا( 
لعامرررل  افررر  لجعمرررا  لهسررررتلنييةيلا لملاعنقررر   ا  يرررذ لجاإل ررريلا لجرررإللل ة ر لجاق وررر   عرررست،  عرررسم  نشرررلل 

 لجنة   لج مللني  لخلل   لملكن    ج لللا لملال ع   عس؛

 لإليئ   ي لجس لق  لة لقي  لملاخصص ؛ ان  عس  لجقضل  لجُ دحلجاال  ج( 
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ريارر  لحملل مررلا لجررُ فاحااررل لجررس لق  لة لقيرر  لملاخصصرر ،  يفرر ب ني ررل ا لجقضررلة،    ( 
  مرر ة حررلها لجاأجيررا  يفرر ب لفررا لملاامرر   لجشرراإل  لملمررإلل دمررلم لحملكمرر ،  عررسم نيعررل ت لجشرر    ر 

 ني  يذ د لم  لساسعلل لملاام  لجصل لة عا لحملكم ؛

لهفاقلل  ي معنإلملا عا لجاعإلوضلا لملقسم  جضحل  لهناال لا لةيفيم  حلقإلن  ه(  
 .(14  7  6  2لملاعنق ابجعسلج  لهناقلجي   لملإلل   2013جيف    53لننيفلت، لملشمإلج  ابجقلنإلت عس  

 ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية: -12

املتعلقة ابالنتهاكات اجلسيمة حلقيوق اإلنسيان، املقدمية ضمان إحالة الشكاوى   د( 
إىل هينة احلقيقة والكرامة، إىل هينة حتقيق مستقلة وإخضاعها لتحقيق شامإ ونزيه يف غضيون فيرتة 

 زمنية معقولة؛

نشر تقرير هينة احلقيقة والكرامة النهائي يف الرائد الرمسي للجمهورية التونسيية،   ا( 
رتاتيجيات لتنفييمج التوصيييات اليواردة يف التقرييير، وإنشياء اللجنيية ال ملانييية واعتمياد خطيية عميإ واسيي 

 اخلاصة املكلفة إبجراءات املتابعة؛

ضمان حق الضحااي يف اللجوء إىل القضاء، بصرف النظر عين سيبإ االنتصياف   ج( 
 املتاحة يف إطار هينة احلقيقة والكرامة والدوائر اجلنائية املت صصة؛

ة مجييييا املسيييؤولني عييين االنتهاكيييات اجلسييييمة حلقيييوق اإلنسيييان ضيييمان مقاضيييا   ( 
املتعلييق ابلعدالية اجلنائييية، مبين فيييهم  2013لسينة  53املرتكبية خيالل الفييرتة املشيمولة ابلقييانون عيدد 

القييادة العسييكريون واملييدنيون، واحلكييم عليييهم، يف حييال إدانييتهم، بعقييوابت تتناسييب مييا خطييورة 
 أفعاهلم؛

اانت العاميية مييا الييدوائر اجلنائييية املت صصيية، وكفاليية اإلدارة ضييمان تعيياون الكييي   ه( 
 السليمة للقضاة، واختاذ إجراءات ضد أي حماولة لعرقلة عمإ همجه الدوائر؛

كفالة حصيول ضيحااي االنتهاكيات اجلسييمة حلقيوق اإلنسيان املشيمولة ابلقيانون    ( 
 ناسب، وتعويضهم بسرعة وإنصاف.املتعلق ابلعدالة االنتقالية على اجل  امل 2013لسنة  53عدد 

 مكافحة الفساد  

حترريت لجنة رر  عنمررل، مبخانررف نيررسل د مكلفحرر  لج يفررل  لجررُ لختررذهتل لجس جرر  لجفرر ب، مبررل ر ذجررك  -13
، لملاعنرق هبيئر  لحلإل مر  2017آا/دغيفرف   24، لملرؤل  2017جيفر    59لعامل  لجقلنإلت لسسلس  عرس  

يسة  مكلفح  لج يفل ،  لعامرل  لسررتلنييةي     ير  جن ررتة  قنرق ست . غرد د رل نيشرع  ابج2020-2016لجً 
لج يفرررل  ه وررربلل ممللسررر  ًرررلقع  ر لجس جررر  لجفررر ب،  ه سررريمل ر لجقفرررلل لجعرررلم،  ست لجارررسل د لجإلالقيرررر  
 لجاسل د لج لمي   ي محلو  لمل نغ  عا لملخلج لا جييفت  لفي .  ويفل ل لجنة   لجقنق دوضل،  علل لخن رلض 

. عرال ة عنرل ذجرك،  كرا دت ورؤ ت لجقرلنإلت عس  لملالحقلا لجقضلقي   دحكلم لن لن  لملاعنق  ابج يفل 
، لملاعنرررق ابملصرررلحل  ر ل رررلل 2017نيشررر وا لس ل/د ارررإل    24، لملرررؤل  2017جيفررر    62لسسلسررر  عرررس  

مررا  2011 لن للت،  ي  فررالا لسًررخلق لجررذوا ث ررت للنيكررلهبم دفعررلل فيفررل   لسررع  لج فررلن ا ررا عررلم
 (.25  14  2لجعقلا  لملإلل  

  :الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية ينبغي للدولة -14
تكثيييف جهودهييا ميين أجييإ مكافحيية الفسيياد، واعتميياد مشيياريا القييوانني الالزميية   د( 

لتفعيإ هينة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتنقيح اإلطار القانوين واستكماله من أجإ تيوفري 
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ميية الرشيييدة بوضييا اسييرتاتيجية مزيييد ميين احلماييية للمبلغييني عيين امل الفييات، وتعزيييز  ارسييات احلوك
  جديدة ملكافحة الفساد ورصد تنفيمجها؛

تعزيييز قييدرات مييونفي النيابيية العاميية وأجهييزة إنفيياذ القييانون ميين أجييإ مكافحيية   ا( 
  الفساد، بوسائإ تشمإ استفادهتم من برامج التدريب املستمر وتزويدهم ابملوارد الكافية؛

والنزيه يف مجييا أفعيال الفسياد وتقيدس املسيؤولني احلرص على التحقيق املستقإ   ج( 
عنها، مبن فيهم كبار مونفي الدولة الطرف وغريهم من الش صيات البارزة، إىل العدالة ومعاقبتهم 

 على النحو املناسب يف حال إدانتهم؛

مواصييييلة تنظيييييم نييييالت لتوعييييية املسييييؤولني السياسيييييني واملييييونفني احلكييييوميني    ( 
  لسكان بتكاليف الفساد االقتصادية واالجتماعية.والشركات وعامة ا

 عدم التمييز   

نيعررر ا لجنة ررر  عرررا لسسرررف ست لجس جررر  لجفررر ب   نيضرررع  عرررس   رررللل، نيشررر وعيل، ملكلفحررر  لجامييرررب  -15
مررا لجعاررس.  ر هررذل لجصررس ، نيالحررر لجنة رر   2وررسممج مجيررع دسرر لا لجامييررب لمل صررإلق عنياررل ر لملررل ة 

 2لملرل ة ابهاملم مش  ل  نر  لحلقرإلن  لحلر  ا لج   ور  لجرُ مرا ًرأ ل دت نيرإللقم لجاشر وعلا لجإل  ير  مرع 
 (.26  20  19  2ما لجعاس  لملإلل  

ينبغي للدولة الطيرف أن تعجيإ ابعتمياد تشيريا يتمشيى ميا العهيد وحتيرص عليى تنفييمجه،  -16
وُتدرج فيه تعريفًا للتمييز املباشر وغري املباشر، مبا يف ذلك يف اجمليال اخلياص، يعيرا قائمية جامعية 

وينبغيي هليا  يشيمإ املييإ اجلنسيي واهلويية اجلنسيانية. أبسباب التمييز املنصوص عليها يف العهيد، مبيا
أيضًا أن ُتدرج يف همجا القانون ضماانت كافية تتيح سبإ االنتصاف الفعال، املدنيية أو اإلداريية أو 

 غريها، من مجيا أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز املتعدد األشكال.

 مكافحة التمييز العنصري  

لملاعنرررق ابجامييرررب لجع صررر ت،  2018جيفررر    50لجقرررلنإلت لسسلسررر  عرررس  ني حرررب لجنة ررر  ابعامرررل   -17
جك ارل نيالحررر  قنرق دت لجاشرر وعلا لملاعنقر   ا  يررذه   نيتعامررس  عرس،  دت لجنة رر  لجإل  ير  مل لهضرر  لجامييررب 
لجع صررر ت   نيت شرررأ  عرررس.  ويفرررل لهل لجقنرررق دوضرررل،  علل لخن رررلض عرررس  لجاحقيقرررلا  لملالحقرررلا لجقضرررلقي  

امييررررب لجع صررر ت،   علل عررررسم لعا رررلل لجررررس لفع لجع صررر و  ع فررررل، مشرررس ل، جنعقإل رررر  عنرررل لسفعررررلل لملاصرررن  ابج
 (. 26  25  2لملشمإلج  اب ن  لةبلقي   لملإلل  

  :ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية -18

املتعلق ابلتمييز  2018لسنة  50اعتماد التشريعات املتعلقة بتطبيق القانون عدد   د( 
العنصيييري، واحليييرص عليييى تنفييييمجه الفعليييي، وضيييمان نشيييره عليييى عامييية النييياس والقضييياة وامليييدعني 

 العموميني واحملامني والشرطة وغريهم من مونفي إنفاذ القوانني؛

لعنصيييري وتزوييييدها ابمليييوارد البشيييرية إنشييياء اللجنييية الوطنيييية ملناهضييية التميييييز ا  ا( 
 والتقنية واملالية الالزمة من أجإ حسن أدائها؛

اعتبار الدوافا العنصرية نرفاً مشدداً للعقوبة على األفعال اجملرَّمة مبوجب اجمللة   ج( 
 اجلزائية.
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 التمييز على أساس امليإ اجلنسي واهلوية اجلنسانية  

ل ل م ررذ عارس ا وررب، لجرذت عذت ةمعير   رر ، لجرُ نيعمررا ني حرب لجنة ر   قرر لل لحملكمر  لجصر  -19
عنررل لجررسفلل عررا حقررإلن لملمنيررلا  لملمنيرر   مب  جرر  لمليررا لة يفرر   مغررلو ت لإلإلورر  لة يفررلني   حررلمن  
 رر لا لة يفرر ، ضت نيضررفنع ضعملإلررل  صرر   النإلنيرر ، جك اررل نيالحررر  قنررق دت لجامييررب ضررس لملمنيررلا 

يف   مغرلو ت لإلإلور  لة يفرلني   حرلمن   ر لا لة يفر  ه وربلل ميفرام ل، ر  لملمني   مب  ج  لمليا لة 
مرا ل نر  لةبلقير  لجعالارلا ابجرتلضر   ر  دفر ل  مرا ن ر  لةر    230لجقلنإلت  لململلس .  جيّ م لج صرا 

مرا ل نر ، لجررذت وعلارب  را مرا واةرله  عمرسل،   حرر ،  226 لجنرإلل   لمليفرلحق (،  وتيفراخسم لج صرا 
ل، م اظمل، ذلوع ، ملضلوق  لسانيلا لة يفي .  ه نيبلل لحملل م    لسًخلق لملشا ً ر د م ما لساخسلم

 (.26  20  19  6  2لملمنيلا  لملمني  عنل لخلضإلل ج حإلق ً جي   لملإلل  

ميين اجملليية اجلزائييية، وتييوفر التييدريب ملييونفي  230ينبغييي للدوليية الطييرف أن تلغييي الفصييإ  -20
وينبغييي هلييا أيضيياً أن  إنفيياذ القييانون علييى ضييرورة احييرتام تنييوء امليييول اجلنسييية واهلييوايت اجلنسييانية.

تعرتف ابجلمعيات اليت تدافا عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليإ اجلنسي ومغايري اهلويية 
ن تكييافح التميييز ضييد األقليييات اجلنسييية ومضييايقتها، وأن اجلنسيانية وحيياملي صييفات اجلنسييني، وأ

  حتظر الفحوص الطبية اليت تتدخإ يف الشؤون الش صية من دون أن يكون هلا م ر طيب.

 املساواة بني املرأة والرجإ والتمييز ضد املرأة   

 ر  لة يفر ،  ني حب لجنة   ابجابلم لجس ج  لجف ب مبإلل ن  جاإل هرل لج لمير   ي حتقيرق لمليفرل لة -21
جك ارل ه نيرربلل نيشررع  ابجقنررق  علل لسررام لل لجامييررب ر لسحرإللل لجشخصرري ،  ه سرريمل فيمررل واعنررق ابجررب لج 
 لملدلج  حضرلن  لس  رلل.  عنرل لجر غم مرا لةارإل  لجرُ ني رذإلل لجس جر  لجفر ب، ه وربلل متميرا لملر دة غرد  

 لجيفرنك لجس نإلملسر   لمل ل رب لجعنيرل ر  لب،  ه سيمل ر  ن  نرإللا لجشرعب  لحلكإلمر   لجقضرلل 
 (.26  25  3  2لن للة لجعلم ،  عنل  عيس لحلكم لحملن   لملإلل  

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل األحكام التمييزيية يف للية األحيوال الش صيية، وال سييما  -22
سيياواة بييني املييرأة فيمييا يتعلييق ابلييزواج واملييريا  وحضييانة األطفييال، ميين أجييإ اإلعمييال التييام ملبييدأ امل

وينبغي هلا أيضاً أن تواصإ جهودها الرامية إىل حتسني  والرجإ املنصوص عليه يف الدستور والعهد.
  أثيإ املرأة يف احلياة السياسية والعامة على أرا الواقا، بطرق تشمإ اعتماد تدابري مؤقتة خاصة.

 العنف ضد املرأة   

  جغررلل لسحكررلم لة لقيرر  لجررُ  2017جيفرر    58سرر  عررس  ني حررب لجنة رر  ابعامررل  لجقررلنإلت لسسل -23
نييفمح  إلاف لملالحقلا لجقضلقي  ع س لجب لج مرا ضرحي  لهغاصرلا د  لهاافرلب،  ع رسمل نييفرحب 

 لجضحي  ًكإللهل. غد د ل ه نيبلل نيشع  ابجقنق ما لسام لل لناشلل لجع ف ضس لمل دة،  ممل ون :

 ر  نشلل  2017جيف    58عنق   ا  يذ لجقلنإلت عس  لجاأا  ر لعامل  لجاش وعلا لملا  د( 
 م  س   ين؛

عرررسم  جرررإل  حكرررم  ررر وح جيررر م لهغاصرررلا لجب جررر ،  عرررسم لعا رررلل لجع رررف لجعرررلقن    ا( 
 ج    م  صن   ه ر حلها لهعاسلل لملاك ل عنل لجب ج؛

لهفاقلل  ي معنإلملا  ايق  عرا عرس  دحكرلم لن لنر  ر حرلها لجع رف لة يفرلي،   ج( 
  عا نيسل د لة  لملالح ؛ 
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لهفاقلل  ي لجامإلوا لمليفاسلم جنمالجئ  م ل ب لجامل  لملشإللة جن يفلل ضحل  لجع رف،     (  
 . ( 17    7    6    3ملإلل    ني  ُّب هذه لخلسملا ر لمل ل ق لحلض و ،  ني ل ا نإلعي  لخلسملا لملقسم   ل 

 ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية: -24

 2017لسيييينة  58التعجيييييإ ابعتميييياد التشييييريعات املتعلقيييية بتنفيييييمج القييييانون عييييدد   د( 
 وإنشاء املرصد الوطين؛

تعديإ القانون الوطين لتجرس االغتصاب الزوجي صراحة، واعتبار إيمجاء الزوج،   ا( 
 العنف العائلي، جرميًة منفصلة، حىت وإن مل يتكرر؛يف سياق 

احلرص عليى إجيراء حتقيقيات عاجلية ونزيهية يف مجييا حياالت العنيف ضيد امليرأة   ج( 
ومالحقييية مرتكبييييه ومعييياقبتهم بعقيييوابت تتناسيييب ميييا خطيييورة أفعييياهلم، وتيييوفري احلمايييية للضيييحااي 

 وتعويضهن؛

مياس املشيورة وضيمان جودهتيا، ضمان وجود عدد كاف مين املالجيو ومراكيز الت   ( 
  واحلرص على توزيعها اجلغرايف العادل.

 اإلجهاا  

نيالحررر لجنة رر  لجاررسل د لجررُ لختررذهتل لجس جرر  لجفرر ب جاحيفرر  فرر ق لحلصررإلل عنررل لخلرررسملا  -25
لجصحي   لنعالمي  ر  لل ني ظيم لسس ة  لنجنرلا،  ه سريمل ر لمل رل ق لج و ير ، جك ارل نيشرع  ابجقنرق 

إللمرا  ي  علل عسم نيإللف  اسملا لنجالض  لنعسلم ف ق لحلصإلل عنيال، لسم  لجذت ه وبلل وسفع لحل
لجنةرإلل  ي لنجارلض لجيفر ت ر عر  ب نيعر ض حيرلهتا   رحااا جنخفر .  ويفرل لهل لجقنرق دوضررل،  علل 

 7  6  3لجامييرب  لجإل ررم ضررس لج يفررلل  لج ايررلا لجعررلعابا ر لحلصررإلل عنررل اررسملا لنجاررلض  لملررإلل  
 17  26.) 

هييا حصييول النسيياء ينبغييي للدوليية الطييرف أن تضييمن، يف املمارسيية، ويف مجيييا أ يياء إقليم -26
والفتيييات علييى خييدمات اإلجهيياا مبوجييب القييانون، مييا احييرتام حقهيين يف اخلصوصييية، وأن تعييزز 

 تدابري مكافحة التمييز والوصم ضد النساء والفتيات العازابت الاليت يلجأن إىل اإلجهاا.

 عقوبة اإلعدام   

نعررسلم. غررد د ررل نيشرررع  ني  يررذ عقإل ررر  ل 1993حترريت لجنة رر  عنمررل،  إلاررف لجس جررر  لجفرر ب م ررذ  -27
ابجقنق  علل  م ة لة لقم لجُ ه وبلل لجقلنإلت و ص عنل معلا   م نيك يال ابنعسلم  ه نيبلل لحملل م ني ر ض 
هذه لجعقإل   عنل م نيك يال، مبل ر ذجك  عا لة لقم لملاصن  ابنلهلا.  نيالحر لجنة   دت  عا هذه 

 إللة ر لجعارس،  دت عررسم ني  يرذ دحكرلم لنعررسلم واإلارف عنررل لةر لقم ه و رسلج ر فئرر  دافر  لةر لقم لملررذ 
 (. 14  7  6لجع إل د  خت يف لجعقإل  ، لجنذوا  ت حلت عنل دسل   ا حلج  عنل حسة  لملإلل  

 ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية: -28

حصيير اجلييرائم اليييت يعاقييب عليهييا ابإلعييدام يف أخطيير اجلييرائم اليييت تنطييوي علييى   د( 
  من العهد؛ 6من املادة  2القتإ العمد، وفقاً للفقرة 

   ختفيف األحكام الصادرة على احملكوم عليهم حالياً ابإلعدام إىل أحكام ابلسجن؛   ا(  

  امة من أجإ إلغائها؛ضمان إلغاء عقوبة اإلعدام عن طريق تدابري التوعية الع  ج( 
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النظييير يف إمكانيييية االنضيييمام إىل ال وتوكيييول االختيييياري الثييياين امللحيييق ابلعهيييد،    ( 
 اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام.

 حالة الطوارا ومكافحة اإلرهاب  

نييفرررنِّّم لجنة ررر  ابملافن رررلا لملاعنقررر  مبكلفحررر  لنلهرررلا، جك ارررل نيشرررع  ابجقنرررق ست جرررإللقح حلجررر   -29
(  شرأت عرسم 2001 29مرا لجعارس  مرع نيعنيرق لجنة ر  لجعرلم لارم  4لجفإلللئ ه نيامشل مع دحكلم لملرل ة 

 لجاقيس ضحكلم لجعاس دث لل حلها لجفإلللئ،  نيالحر مل ون :

، مرررا   ت  افرررلل وإلضرررح لسحكرررلم لجرررُ 2015اظرررلم م رررذ متسورررس حلجررر  لجفرررإلللئ ابن  د( 
 نياقيس هبل لجس ج  لجف ب  دس لا ذجك؛ ه

، 1978 ررلنإلت لجملي/و ررلو    26، لملررؤل  1978جيفرر    50 سررللة لسرراخسلم لسمرر  عررس    ا( 
لملاعنررق  ا ظررريم حلجررر  لجفررإلللئ  لجيفرررنفلا لملخإلجررر  جنشرر    جاف يرررق لس لمررر  لجا  يذورر  لجرررُ ني ررر ض ايرررإل ل، 

 ًسوسة عنل لحلقإلن  لحل  ا لسسلسي ؛

عررررسم  جرررر لل م لجعرررر  اضررررلقي   لفيرررر  إلررررذه لس لمرررر  لجا  يذورررر ، ممررررل  رررر م لسًررررخلق   ج( 
 10  9  7  4لخللضع  إلل ما حقارم ر لجفعرا ر مشر  عي  هرذه لجارسل د  ضر  لهتل  ني لسر ال  لملرإلل  

 14  18  19). 

 ات التالية:ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراء -30

  النظر يف وقف التمديد املستمر حلالة الطوارا؛  د( 

من العهد وتعليق اللجنية  4التعجيإ بعملية سن قانون يتمشى ما أحكام املادة   ا( 
   بشأن عدم التقيد أبحكام العهد أثناء حاالت الطوارا؛2001 29العام رقم 

القابليية للتقيييد املنصييوص عليهييا يف ضيمان سيييادة القيانون واحييرتام احلقييوق غيري   ج( 
  العهد أثناء حالة الطوارا، وال سيما احلق يف مراعاة األصول القانونية؛

وضا حد إلساءة است دام اإلقامة اجل ية، والقيود املفروضة على حرية التنقإ،    ( 
 وانتهاكات احلق يف اخلصوصية.

  ويفل ل لجنة   لجقنق  علل مل ون : -31

 9ف لج ض لض  غد لجسايق سفعلل لنلهلا لجإللل  ر لجقلنإلت لسسلس  عس  لجاع و  د( 
 26، لملاعنرررق  ا قررريح   مترررلم لجقرررلنإلت لسسلسررر  عرررس  2019 رررلنإلت لجملي/و رررلو    23، لملرررؤل  2019جيفررر   
 ، لملاعنق مبكلفح  لنلهلا  م ع غيفا لسمإللل؛ 2015آا/دغيفف   7، لملؤل  2015 جيف  

ش وعلا مكلفح  لنلهلا جاة و دًركلل لجيفرنإل  لجرُ نيتعار  جربلل، سإلل لساخسلم ني  ا( 
 ما ممللس  لحلق ر ح و  لجاع د د  لجاةمع لجيفنم ؛

جإللع متسوس لملسع  لجعمإلم  لج رتة لجقصإلى هحاةرلع لملشرا ً فريام ابلنيكرلا جر لقم   ج( 
 وإلمل، جسى لجش   ؛ 15لنلهلا  ي 

سررررلع  ر حررررلها  48جررررإللع رياررررد لهسرررراعلن  مبحررررلم  ي مررررسة اصررررإلى نيصررررا  ي    ( 
، لملاعنررق  ا قرريح   مترررلم 2016ًررر ل /ف لو   16، لملررؤل  2016جيفرر    5لنلهررلا، مبإلجررب لجقررلنإلت عرررس  

  عا دحكلم  ن  لنج لللا لةبلقي ؛
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سلن  ابلنيكلهبل ل علللا نيع ض لسًخلق لملشا ً ر للنيكلهبم دفعلل لنلهلا د  لمل  ه( 
جالعاقرلل  لهحاةرلع لجاعيفرر ي   لجاعرذوب  عقإل ر  لجيفررةا ج ررتلا  إلونر  ر عرر  ب ه نيفرلني   ماي رر  

 (.19  18  14  10  9  7  4 لملإلل  

ينبغيييي للدولييية الطيييرف أن تت يييمج اخلطيييوات الالزمييية لتكيييون تشيييريعاهتا و ارسييياهتا املتعلقييية  -32
 لتزاماهتا مبوجب العهد، بوسائإ تشمإ ما يلي:مبكافحة اإلرهاب متمشية أاماً ما ا

مييين أجيييإ وضيييا تعرييييف دقييييق  2019لسييينة  9تنقييييح القيييانون األساسيييي عيييدد   د( 
لألفعييال اإلرهابييية وضييمان عييدم اسييت دام تشييريعات مكافحيية اإلرهيياب لتقييييد احلقييوق املنصييوص 

 عليها يف العهد؛

ساعة على  48تقليص مدة االحتجاز لدى الشرطة من دون مراجعة قضائية إىل   ا( 
  أقصى تقدير، مبا يف ذلك يف القضااي املرتبطة ابإلرهاب؛

أكني األش اص احملتجزين لدى الشرطة من الضماانت القانونية األساسيية، مبيا   ج( 
النظر عن سبب االحتجاز، ومعاقبة يف ذلك االستعانة مبحام يف بداية التحقيق التمهيدي، بصرف 

 أي إخالل هبمجا االلتزام؛

كفاليية أال تُقيَّييد حقييوق األشيي اص املشييتبه يف ارتكيياهبم أفعييااًل إرهابييية أو املييدانني     (  
ابرتكاهبا تقييداً تعسيفيًا، واحليرص عليى أن يكيون أي تقيييد هليا قانونيياً وضيرورايً ومتناسيباً وأن ترصيده  

   اً فعليًا، وضمان إجراء حتقيق شامإ ونزيه يف أي ادعاء بشأن سوء املعاملة. السلطات القضائية رصد 

 التعمجيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  

،  ه د ررل نيالحررر دت نيع ورررف 2014ني حررب لجنة رر  ابحلظرر  لجصررر وح جناعررذوب ر  سرراإلل عرررلم  -33
مررا  7ا ل نرر  لةبلقيرر  ه ورربلل  اصررل،  غررد مايفررق مررع لملررل ة مكرر لل، مرر  101لجاعررذوب لجررإللل  ر لج صررا 

لجعاس،  ذ ه وشد  ي لجعقلا  إل  ً غ ضل، حمظإللل، ململلس  لجاعرذوب.  ويفرل ل لجنة رَ  لجقنرق دوضرل، مرا 
مكرر لل، عجمررل، ورر ص عنررل دت وتع ررل مررا لجعقررلا لملإلع ررإلت لجعمإلميررإلت د  مررا ر حتكماررم  101دت لج صررا 
ت عرررا دفعرررلل لجاعرررذوب ‘‘ويفرررا نيررر   ،  هرررإل مرررل و ررراح لج رررلا دمرررلم لنفرررالا مرررا لجعقرررلا لجرررذوا وت ّنغرررإل 
 (. 7  2 لملل اتت 

مكييرراً ميين اجملليية  101ينبغييي للدوليية الطييرف أن تت ييمج اخلطييوات الالزميية لتعييديإ الفصييإ  -34
راً  لثًا، مكر  101اجلزائية بشأن تعريف التعمجيب، بغية مواءمته ما التعريف املقبول دوليًا، والفصإ 
  بغية إلغاء بنود اإلعفاء من العقوبة هبدف تشجيا اإلبالغ عن جرمية التعمجيب.

 نيالحررر لجنة رر  لجاررسل د لجعسوررسة لملاخررذة مل ررع لجاعررذوب  مكلفحاررً، مبررل ر ذجررك لعامررل   سرراإلل   -35
، لجذت وشد  ي عسم نيقل م ج    لجاعذوب،   نشلل لإليئ  لجإل  ي  جنإلالو  ما لجاعذوب  غده ما  2014 علم 

 ، جك ال نيالحر  قنق مل ون : 2016ض  ا لملعلمن  د  لجعقإل   لجقلسي  د  لجال نيفلني  د  لملاي   ر علم  

 سى لجش   ؛ لسام لل ممللس  لجاعذوب ر افلل لسما،  ه سيمل دث لل لهحاةلع ج  د( 

جعمنيرلا لهسراةإللا، عنرل لجر غم مرا م لا   منمإلس  عسم ممللس  لملسع  لجعمإلم    ا( 
  ضع لجش    لجقضلقي  حتت سنفاً دث لل لجاحقيقلا؛

لسام لل لهخن لض لجشرسوس ر عرس  دحكرلم لن لنر  لملاعنقر  ورلها لجاعرذوب  سرإلل   ج( 
 ل،  عسم   لو  س ا لهناصلب لملالح  جنضحل ؛لملعلمن ،    سلل دحكلم مايفلهن  جسل،  شأ 
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عسم   لو  نيسل د محلو  س و  لجشكل ى لملقسم   ي لملسع  لجعمإلم  عا   وق   للة    ( 
 لجيفةإلت؛

لسرررام لل لجقضرررلة ر لعا رررلل لهعرتلفرررلا لمل ابعررر  عرررا   ورررق لجاعرررذوب  لن ررر له د جررر    ه( 
 155لللا لجاعرذوب، عنررل لجرر غم مرا دحكررلم لج صررا مق إلجر  ضررس لملاامرر ، مرا   ت دت حتقيررق ر ل عرر 

 (.7  2ما  ن  لنج لللا لةبلقي   لملل اتت 

 ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية: -36

إعييادة يكيييد حظيير التعييمجيب املطلييق، وحتميييإ كييإ ميين يرتكييب هييمجه األفعييال أو   د( 
 املسؤولية عنها ش صياً أمام القانون؛يتواطأ يف ارتكاهبا أو يُقر ِّها ضمنياً 

احلييرص علييى اضييطالء املييدعني العمييوميني مبراقبيية سييليمة للتييدابري اليييت يت ييمجها   ا( 
 مونفو األمن املسؤولون عن التحقيقات؛

احلرص على أن تشمإ مجيَا الشكاوى املتعلقة ابلتعمجيب حتقيقات نزيهة ومتأنية   ج( 
ضمان إخضاء اجلناة املشيتبه فييهم للمحاكمية وفيق األصيول، جيريها على الفور قضاة مستقلون، و 

ومعاقبتهم، يف حال إدانتهم، بعقوابت تتناسب وخطورة أفعاهلم، ومنح الضحااي ما يكفي من سبإ 
 ج  الضرر؛

إنشاء آلية مستقلة وفعالة تكفإ السرية وتكون يف املتناول ليسهإ على ضحااي    ( 
 كاوى؛التعمجيب وسوء املعاملة تقدس الش

 ضمان عدم االستشهاد أبي أقوال تُنتزء ابلتعمجيب أدلَة إثبات ضد املتهم.  ه( 

 نروف االحتجاز  

عنل لجر غم مرا لةارإل  لجرُ ني رذإلل لجس جر  لجفر ب جاحيفر  عر  ب لهحاةرلع، ه نيربلل لجنة ر   -37
ىت ابج يف   جنة لقم نيشع  ابجقنق  علل ل اظلظ لجيفةإلت،  للني لل عس  لملاام ،  للني لل معسل لحل  ، ح

لج يفرررريف ،   علل عررررسم لج صررررا لج عنرررر   رررر  لملررررسلن   لملاامرررر    رررر  لج ررررلجغ   لجقّصرررر  ر مجيررررع م لفررررق 
 (.10  7لهحاةلع  لملل اتت 

 ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية: -38

لبديلية تقليص االكتظاظ يف السيجون بقيدر كبيري، بيزايدة اللجيوء إىل العقيوابت ا  د( 
 للحبس وإىل التدابري البديلة لالحتجاز لدى الشرطة؛

مواصيييلة جهودهيييا لتحسيييني نيييروف االحتجييياز وتعزييييز أنشيييطة إعيييادة اإلدمييياج   ا( 
 وإعادة التأهيإ؛

اختاذ التدابري الالزمة لكفالة الفصإ الصارم بني املتهمني واملدانني وبيني البيالغني   ج( 
 الئم.والقصر، والتكفإ هبم على النحو امل

 االجتار ابألش اص وعمإ األطفال  

،  2016 آا/دغيفرف    3، لملرؤل   2016جيفر      61ني حب لجنة   ابعامل  لجقرلنإلت لسسلسر  عرس    -39
ًرررخلق    ًرررخلق،  لهسررررتلنييةي  لجإل  يررر  ملكلفحررر  له رررلل ابس (،  2023-2018لملاعنرررق مب رررع له رررلل ابس

   : (. جك ال ه نيبلل انق   علل مل ون  2020-2015 لملخفت لجإل ين ملكلفح  عما لس  لل   
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 نقص لملإللل  لج ش و   لمللجي  لملخصص  جنايئ  لجإل  ي  ملكلفح  له لل ابسًخلق؛  د( 

ان  عس  لملالحقلا لجقضلقي   دحكلم لن لنر  لجرُ نييفرااسب مر نيكع دفعرلل له رلل   ا( 
 ابج ش ؛

ضرحل  له رلل   حرلجاام،  جاحسورس عسم  جإل  آجيلا مإلحسة جنكشف لمل كر  عرا   ج( 
 ً       لقق حتما نيكلجيف لعلو  هؤهل لجضحل ؛

نقررص لملررإللل  لج شرر و   لجاق يررر   لمللجيرر  لملخصصرر  حلملوررر  ضررحل  له ررلل،  ه سررريمل    ( 
 لملالجئ  لخلسملا لجقلنإلني   لجف ي   لج  يفي  لهجاملعي ؛

مررا لجقيفرر ت، مبررل ر ذجررك عمررا لس  ررلل، عررسم   لورر  لةاررإل  لمل ذ جرر  جناصررست جنع  ه( 
 (.24  8سيمل ر افلع  لجبللع   لجعما لمل بي  لملل اتت   ه

  :ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية -40
ختصييييص ميييوارد بشيييرية وماليييية وتقنيييية كافيييية للهينييية الوطنيييية ملكافحييية االجتيييار   د( 

 ابألش اص؛

الرامييية إىل إجييراء حتقيقييات نزيهيية وفعاليية، مييا ضييمان مقاضيياة مواصييلة جهودهييا   ا( 
 املتجرين ومعاقبتهم بعقوابت مناسبة؛

مواصلة جهودها الرامية إىل تدريب مونفي إنفاذ القانون على أمور تشمإ معايري   ج( 
  الكشف املبكر عن ضحااي االجتار وإحالتهم إىل اخلدمات املالئمة ملساعدهتم وإعادة يهيلهم؛

ختصيييص مييوارد كافييية إلنشيياء مالجييو يسييهإ الوصييول إليهييا يف مجيييا حمافظييات    ( 
 البلد ولتوفري املساعدة القانونية والطبية والنفسية االجتماعية املالئمة؛

القضاء على العمإ القسري ومجييا أشيكال اسيتغالل عميإ األطفيال، وال سييما   ه( 
 فتشي العمإ.يف قطاعي الزراعة والعمإ املنزيل، بتعزيز دور م

 حق الفرد يف احلرية واألمان على ش صه   

، لجرذت ور ص عنرل نيقنريص لملرسة لجقلنإلنير  2016جيفر    5ني حب لجنة ر  ابعامرل  لجقرلنإلت عرس   -41
سررلع ،   مكلنيرر  لنيصررلل لحملاةرربوا مبحررلم م ررذ  48جالحاةررلع جررسى لجشرر    عنررل جرر لقم لحلررق لجعررلم  ي 

 سلورر  لهحاةررلع جررسى لجشرر     دث ررلل لهسرراةإللا،    اررلل حتيفرري لا عنررل لحلررق ر لخلضررإلل ج حررص 
حلس لس ىن جنعقإلابا لجُ وتارإلال ر حلجاارل فر ض ه وا ل ل ل 2016جيف    5 ع. غد دت لجقلنإلت عس  

لهحاةلع جسى لجش   ،  لجإلات لجذت و سد فيً هذل لهحاةلع،  لملعلود لجرُ نييفرمح جنمرسع  لجعمرإلم  
 اةسوسه،  لحلق ر لهسائ لب جنفعا ر مش  عياً. عال ة عنل ذجرك، ني يرس لجاقرللو  ابسرام لل لناارل  

 عالمام وقام ر لهنيصلل مبحلم ما لاايللهم  ر لؤو    يب م ذ  حق لسًخلق ميفنإليب لحل و  ر
 سلوررر  لحاةرررلعهم،   اةرررل ع آجرررلل لهحاةرررلع جرررسى لجشررر   ،  ه سررريمل ر لجقضرررل  لملاصرررن  ابنلهرررلا 

 (.22  21  19  14  9 لملإلل  

أن ينبغي للدولة الطرف أن توضح الشروط اليت تبدأ فيها مدة االحتجاز لدى الشرطة، و  -42
سياعة اسييتثنائياً ومي راً مبالبسييات  48تكفيإ أن يكيون أي يخييري يتجياوز امليدة القصييوى احمليددة يف 

وينبغييي أن تتيياأل ألي حمتجييز إمكانييية االتصييال الفعلييي مبحييام منييمج بداييية االحتجيياز لييدى  القضييية.
بض الشييرطة، وأن يُعييرا علييى هينيية قضييائية مسييتقلة يف غضييون ةييان وأربعييني سيياعة ميين إلقيياء القيي 
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وينبغييي للدوليية  عليييه، بغييية مراقبيية أسييباب االحتجيياز وجتديييده، والسييماأل ابلطعيين يف مشييروعيته.
الطييرف أن ترصييد ابنتظييام امتثييال مجيييا املييونفني العمييوميني للضييماانت القانونييية األساسييية، وأن 

 تكفإ معاقبة امل الفني منهم.

 استقالل السلطة القضائية وإقامة العدل  

، لملكنرف  سراإلل ، ابج صرا ر لمليفرلقا 2016 نشلل ل ن  لسعنل جنقضلل ر ني حب لجنة    -43
لملاعنقرر  ابمليفررلل لجررإلعي   جنقضررلة  لملررسع  لجعمررإلمي   ابنضرر ل ام، جك اررل نيالحررر  قنررق لجاقررللو  لجررُ 
 نياحسج عا لسام لل ريثد لجيفرنف  لجا  يذور  عنرل لجيفرنف  لجقضرلقي ،  ه سريمل ر لجقضرل  لجرُ ني فرإلت
عنرل  ررل ع سيلسرر .  نيالحررر لجنة ر   قنررق دوضررل، دت اضررلة لج يل رر  لجعلمر   كررا دت وانقررإلل نيعنيمررلا مررا 

 (.14 عو  لجعسل، ممل اس وقإلض لساقالإلم  لملل ة 

ينبغي للدولة الطرف أن تت مج تدابري لتعزييز نايية القضياة وامليدعني العميوميني مين مجييا  -44
ضيييايقة، بغيييية ضيييمان أيييتعهم التيييام ابحلريييية واالسيييتقالل أشيييكال الضيييغا السياسيييي والت وييييف وامل

وأخييريًا، ينبغييي أن تعتمييد الدوليية  وينبغييي هلييا أيضيياً أن تكفييإ نزاهيية التحقيقييات اجلنائييية. واحلييياد.
  الطرف مشروء القانون املتعلق بتنقيح وضا القضاة وميثاق أخالقيات القضاة.

 حقوق اإلنسانحرية التعبري وناية الصحفيني واملدافعني عن   

، 2011نيشر وا لجمررلي/نإلفم   2، لملرؤل  2011جيفرر    115نيالحرر لجنة ر  لعامررل  لمل سرإلم عرس   -45
 آذلل/ 24، لملرررؤل  2016جيفررر    22لملاعنرررق و وررر  لجصرررحلف   لجف لعررر   لج شررر ،  لجقرررلنإلت لسسلسررر  عرررس  

، لملاعنق ابحلق ر لج  لذ  ي لملعنإلم ، غد د رل نيشرع  ابجقنرق  علل  جرإل  عرس  مرا لسحكرلم 2016 ملل 
لجاشرر وعي  لجررُ نيضررع ايررإل ل، م   رر  عنررل حماررإلى لخلفررب، مررا  ي اررل دحكررلم  لل ة ر ل نرر  لةبلقيرر    نرر  

 لهل لجقنررق  إلجررً لمل لفعررلا  لجعقررإلابا لجعيفررك و    نرر  لهنيصررلها،   علل غمررإلض هررذه لملعررلود.  ويفررل
اررلق  علل عررس  مررا لسحكررلم لجقلنإلنيرر  لجررُ ه نيرربلل  ررّ م لسنشررف  لملاصررن  مبمللسرر  ح ورر  لجاع ررد، ممررا 
نش  معنإلملا  لذ   د  لنض لل  يفمع  لملؤسيفلا لجعلم  د  لجاشاد د  لجقذب، ممل ارس وعرإلن دنشرف  

جاع د.  لجنة ر  انقر   رذجك  علل لجاقرللو  لجصح ي  د  لملسلفع  عا حقإلن لننيفلت  وقيس ح واام ر ل
لجرُ ني يرس  اخإلورف لملرسلفع  عررا حقرإلن لننيفرلت  مضرلوقاام  لحاةرلعهم نيعيفرر ل،، ممرل وايرئ  يئر  حتررإلل 

 7  6  2  ت نيإلجيً دت نقس هناال لا حقإلن لننيفلت، مبل فيال لحلقإلن لملعرتب هبل ر لجعاس  لملإلل  
 14  18  19  21  22.) 

 للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية:ينبغي  -46

التعجيييإ بعملييية مراجعيية اجملليية اجلزائييية ولليية املرافعييات والعقييوابت العسييكرية   د( 
 من العهد؛ 19و 18وللة االتصاالت ملواءمتها ما املادتني 

االمتنياء عين ختوييف الصيحفيني واملييدافعني عين حقيوق اإلنسيان اليمجين ميارسييون   ا( 
ية التعبري، وعن مضايقتهم واعتقاهلم واحتجازهم ومالحقتهم على جرائم معرَّفة تعريفياً حقهم يف حر 

 غامضًا؛

املبييادرة دون إبطيياء إىل إجييراء حتقيييق شييامإ ونزيييه يف مجيييا االنتهاكييات املرتكبيية   ج( 
وخطيورة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحماكمة املسؤولني عنها ومعياقبتهم بعقيوابت تتناسيب 

 أفعاهلم، وإنصاف الضحااي؛
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 حرية التجما السلمي وإفراط املونفني احلكوميني يف است دام القوة  

نيالحر لجنة   دت لن لل لجاش وع  لجذت  كم لحل لظ عنل لج ظلم لجعلم ه وامشل متلمرل، مرع  -47
  مد ما لسحيلت ر لساخسلم لملعلود لجس جي .  ويفل لهل لجقنق دوضل،  علل  ف ل  مإلع    ن لذ لجقلنإلت ر

لجقإلة،  ه سيمل دث لل لملظرله لا، ممرل دسر   عرا  ارإلل   رلابا   فيرلا.  نيشرع  لجنة ر   قنرق ابجر   علل 
لجاقررللو  لجررُ نيشررد  ي دت لملررإلع   لمليفررؤ ج  عررا لن ررلابا  لجإلفيررلا ر  رر إلب لملاظررله وا   لل، مررل 

 10  9  7  6يل ة لنفالا ما لجعقلا وكم لجإللاع  لملإلل  وتقلَضإلت عنل نينك لسفعلل، ممل د ى  ي س
 14  19  21 .) 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تت مج اإلجراءات التالية -48

التأكد مين أن األحكيام التشيريعية والتنظيميية النانمية السيت دام القيوة تتمشيى   د( 
جانيب امليونفني املكلفيني إبنفياذ ما املبادا األساسية بشأن است دام القوة واألسيلحة الناريية مين 

القيييانون، وضييييمان تطبيييييق قييييوات األمييين تييييدابري غييييري عنيفيييية قبيييإ اللجييييوء إىل القييييوة عنييييد ضييييبا 
 املظاهرات، واحرتامها مبادا الشرعية والضرورة والتناسب وااللتزام ابملساءلة؛

ضييمان إجييراء حتقيقييات نزيهيية وشيياملة دون إبطيياء يف مجيييا االدعيياءات املتعلقيية   ا( 
إبفراط امليونفني احلكيوميني يف اسيت دام القيوة أو بعملييات اإلعيدام خيارج نطياق القضياء، وكفالية 

 مالحقة املسؤولني ومعاقبتهم يف حال إدانتهم، وإنصاف الضحااي.

 حرية تكوين اجلمعيات   

، لملاعنرق  2011دونإلل/س ام     24، لملؤل   2011جيف      88نيالحر لجنة   ابلنييًل دت لمل سإلم عس    -49
. غرد د رل  2011 ا ظيم لةمعيلا، وك   نظلم لجاص وح،  ني حب ابجب  ة لجك دة ر عس  لةمعيرلا م رذ  

نيشرع  ابجقنرق  علل حرلها لجارأاد لجضرلل ر نييفررةيا  عرا لةمعيرلا،   علل  عرا لجعق رلا لجرُ نيعرررتض  
 ويفل ل لجنة   لجقنق دوضل، ست لحلصإلل عنل لجامإلوا  نيشكيا لمل ظملا لجُ نيمد اضل  سيلسي  حيفلس .  

 (.  22    21    19    9لجعلم وافنب  ج لللا معقسة وعةب معظم لةمعيلا عا لساي لقال  لملإلل   

، وأن تت يمج 2011لسينة  88ينبغي للدولة الطرف أن تكفإ التنفيمج الفعلي للمرسوم عيدد  -50
وال سييما تليك الييت تيدافا عين حقيوق اإلنسيان، وأن تدابري فعالة حلماية منظمات اجملتميا امليدين، 

وينبغييي هلييا أيضيياً أن تُبس ييا  ُأك نهييا ميين التسييجيإ والعمييإ حبرييية، وفقيياً لنظييام التصييريح السيياري.
  إجراءات حصول اجلمعيات على التمويإ العام.

 املشاركة يف احلياة العامة  

، 2017ًر ل /ف لو   14، لملرؤل  2017جيفر    7نيالحر لجنة   لعامل  لجقلنإلت لسسلس  عس   -51
، لملاعنررررق 2014د ل/مررررلوإل  26، لملررررؤل  2014جيفرررر    16لملاعنررررق  ا قرررريح   متررررلم لجقررررلنإلت لسسلسرررر  عررررس  

ابهناخلابا  لهسا الل، جك ال نيشرع  ابجقنرق  علل عر  ب عمرا لإليئر  لجعنيرل لمليفراقن  جالناخرلابا   علل 
 (.25  22  21  19  2ني ظيم لهناخلابا لملق ن   نيإلاياال  لملإلل  

ينبغيييي للدولييية الطيييرف أن تت يييمج التيييدابري الالزمييية لضيييمان الفعاليييية يف أداء اهلينييية العلييييا  -52
  ستقلة لالنت اابت، وحسن تنظيم خمتلف االنت اابت.امل
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ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاٍق واسا نيص العهيد وبروتوكوليه االختيياري األول  -53
وتقريرهييا الييدوري السييادس وهييمجه املالحظييات اخلتامييية يف أوسيياط السييلطات القضييائية والتشييريعية 

ملدين واملنظمات غيري احلكوميية العاملية يف البليد، فضياًل عين عامية النياس، بغيية واإلدارية واجملتما ا
وينبغييي للدوليية الطييرف أن تييرتجم التقرييير وهييمجه املالحظييات  توعيتهييا ابحلقييوق املكرسيية يف العهييد.

 اخلتامية إىل لغتها الرمسية.

الطييرف إىل أن  ميين نظييام اللجنيية الييداخلي، تُييدعى الدوليية 75ميين املييادة  1ووفقيياً للفقييرة  -54
 احملكمة  8، معلومات عن تنفيمج التوصيات الواردة يف الفقرات 2022آذار/مارس    27تقد م، حبلول  

 حريييية التجميييا السيييلمي وإفيييراط  48 حالييية الطيييوارا ومكافحييية اإلرهييياب ، و 30الدسيييتورية ، و
  املونفني احلكوميني يف است دام القوة .

 2026ووفقًا لدورة االستعراا املقررة للجنة، ستتلقى الدولية الطيرف مين اللجنية يف عيام  -55
قائميية املسييائإ السييابقة لتقييدس التقرييير، وسييُتمَهإ سيينة واحييدة لتقييدس ردودهييا علييى القائميية، اليييت 

وتطليب اللجنية أيضياً إىل الدولية الطيرف أن تتشياور عليى نطياق  ستشكإ تقريرها الدوري السابا.
ووفقيياً  ا مييا اجملتمييا املييدين واملنظمييات غييري احلكومييية العامليية يف البلييد، أثنيياء إعييداد تقريرهييا.واسيي 

وسييُيعقد  كلميية.  21 200، يبلييا احلييد األقصييى لعييدد كلمييات التقرييير 68/268لقييرار اجلمعييية العاميية 
 يف جنيف. 2028احلوار البن اء املقبإ ما الدولة الطرف يف عام 

    


