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 موجز  
 آذار  31 ىل  2015نيسأأأأأأان   ري   3 يغطأأأأأأا  أأأأأأ ا التاريأأأأأأر السأأأأأأ و  ال أأأأأأ ة مأأأأأأين 
 جممأأو  ويبلأأ لّلج أأة املع يأأة  اأأوا اإلنسأأانم  116و 115و 114والأأدورا   2016 مأأار 
 ويف دولأأأأة  115 االختيأأأأار  الربوتوكأأأأو  ويف دولأأأأة  168 العهأأأأد يف اةطأأأأراأ الأأأأدو  عأأأأدد

 مدولة 81 الثاين االختيار  الربوتوكو 
 21وخأأأأال  ال أأأأ ة املالأأأأمولة  اال أأأأتعرا   نظأأأأر  اللج أأأأة يف تاأأأأارير مادمأأأأة مأأأأين  
: 114  واعتمأأأأأأد  مالحظأأأأأأا  ختاميأأأأأأة  الأأأأأأ  ا  الأأأأأأدورة 40طرفأأأأأأا  ملوجأأأأأأ  املأأأأأأادة  دولأأأأأأة

و وق كسأأأأأتان  وةهوريأأأأأة ماأأأأأدونيا اليو و أأأأأالفية  أأأأأا اا   وفرنسأأأأأا  وف أأأأأزويال    أأأأأبانيا 
(  وك أأأأدا  واململكأأأأة املتحأأأأدة لربيطانيأأأأا العظمأأأأ  وآيرل أأأأدا الالأأأأمالية  البولي اريأأأأة - ةهوريأأأأة 

 املتحدة واململكة  (للتاج التا عة اةقاليم  الالمالية وآيرل دا العظم  لربيطانيا املتحدة اململكةو
  أأأأأأأ ين : 115 والأأأأأأأدورة  (البحأأأأأأأار وراء مأأأأأأأا  قأأأأأأأاليم  الالأأأأأأأمالية وآيرل أأأأأأأدا العظمأأأأأأأ  لربيطانيأأأأأأأا
: 116والأأأأأدورة  كوريأأأأا  و أأأأان مأأأأاري و  و أأأأأوري ار  والعأأأأراا  وال مسأأأأا  واليونأأأأان  وةهوريأأأأة
 انظأأأأأر   فريايأأأأأا  وروانأأأأأدا  و أأأأألوفي يا  والسأأأأأويد  وكو أأأأأتاريكا  وناميبيأأأأأا  ونيوقيل أأأأأدا ج أأأأأو 
  دنا   ال ن املالحظا  اخلتامية(م 15 ال ارة

اعتمأأأد  اللج أأأة آراء   االختيأأأار   الربوتوكأأأو  يف عليأأأ  امل صأأأو  اإلجأأأراء وملوجأأأ 
 م ال أأأأا   18 يف ال ظأأأر اللج أأأأة و وق أأأأب  ال أأأأا م 23 ال أأأأا   و عل أأأب عأأأأدر قبأأأو   68 الأأأ ن 

 ُ أج   ال أا   2 759 اليور   ىل  العهد امللحق االختيار  الربوتوكو  نأ اذ  دء مين وُ جأ  
ملتعلاأة  أالارارا  ا  دنأا  26-24 ال اأرا  انظأر  السأا ق التاريأر  عداد م    ال ا   166 م ها

 املتخ ة ملوج  الربوتوكو  االختيار (م
وقأأدمب املاأأررة اخلاملأأة املع يأأة ملتا عأأة املالحظأأا  اخلتاميأأة   أأارة كلي النأأد  ونائأأ   

املاررة اخلاملة املع ية ملتا عة املالحظا  اخلتامية  عيا   ين عاشور  تاارير مرحلية  ىل اللج أة 
 مانويأأ   كتأأور اآلراء  ملتا عأأة املعأأ  اخلأأا  املاأأّرر وقأأّدرم 116و 115و 114خأأال  دورا أأا 

 م 116و 115 دورتيها يف اللج ة  ىل مرحلية تاارير ريسيا  -دريغيس رو 
وتعأأأأر  اللج أأأأة جمأأأأدادا  عأأأأين   أأأأ ها ةن عأأأأددا  كبأأأأ ا  مأأأأين الأأأأدو  اةطأأأأراأ ال ت أأأأا  

 دولأأة و ر عأأن  أأبعا    ن ذلأأ  مأأين العهأأدم 40 التزاما أأا املتعلاأأة  تاأأدا التاأأارير ملوجأأ  املأأادة 
 مدور   و  ويل تارير تادا موعد عين اةق  عل    وا  خبمس حاليا   متخل ة طرفا  

  َتغيّأ  الأرئيس ملأدة يأومن حلجأور جلسأة التحأاور مأ  ا معيأأة 115وخأال  الأدورة  
  دنا (م 49 انظر ال ارة  2015تالريين اةو   كتو ر  20العامة يف نيويورك يور 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=948&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=948&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1016&Lang=ar
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مأأين  36اللج أأة   ذ تأأ كر  أأالتزار اةمأأن العأأار امل صأأو  عليأأ  يف املأأادة و خأأ ا   فأأ ن  
العهأأد الأأدويل اخلأأا   أأاحلاوا املدنيأأة والسيا أأية  تعيأأد ت كيأأد قلاهأأا البأأال   قاء عأأدر ك ايأأة 

 علأأ   خأأرى مأأرة وتالأأدد املأأوارد مأأين املأأود ن وخأأدما  ال ةأأة  اةمأأر الأأ   يعرقأأ   نالأأطتهام
 لاأأرار ارتياحهأأا عأأين اللج أأة وتعأأر  م  عاليأأة عملهأأا لأأدعم مأأوارد مأأين يلأأزر ملأأا اةمانأأة مأأدّ   مهيأأة

 الأأ   املعا أأة نظأأار  داء فعاليأأة وتعزيأأز تأأدعيم  الأأ ن 268 68 الاأأرار اعتمأأاد العامأأة ا معيأأة
اإلنسان   سب  م ها م ح اللج ة وقتا   ضافيا  مدت    بوعان  حاوا معا دا   يئا  تعتمد 

 تعأأر  ولك هأأا م2015  الأأس  أأتعاد ا خأأال  السأأ ة التاو يأأة ونصأأم اة أأبو  لالجتماعأأا
 كأامال   ت  يأ ا   الاأرار  أ ا ت  يأ  لجأمان هلأا  تيحأب الس البالرية املوارد ك اية لعدر    ها عين
 (م  دنا  45-43 ال ارا  انظر 
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 احملتويا 
 الص حة 

 1  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم واةنالطة االختصا  -  وال   
 الربوتوكأأأأأولن ويف والسيا أأأأأية املدنيأأأأأة  أأأأأاحلاوا اخلأأأأأا  الأأأأأدويل العهأأأأأد يف اةطأأأأأراأ الأأأأأدو  -  لم

 1  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم االختيارين
 1  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اللج ة دورا  -  اء
 1  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم املكت   عجاء انتخا  - جيم
 2  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اخلاملون املاررون - دا 
 2  ممممممممممممممممممممممم الاطرية  التاارير املع ية العم  وفرا  البال ا  املع  العام  ال ريق -  اء
 3  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم العهد مين 4  املادة عمال   التايد عدر حاال  - واو
 3  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اخلتامية املالحظا  ومتا عة اخلتامية املالحظا  - قا 
 4  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اآلراء ومتا عة البال ا  - حاء
 8  مممممممممممممممممممممممممممممم العهد مين 40 املادة مين 4 ال ارة ملوج  العامة التعلياا  - طاء
 9  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الرمسية الوثائق وترةة املود ن مين املوارد - ياء

 10  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اللج ة ةعما  الدعاية -كاأ
 10  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم العامة ا معية  ىل الس و  اللج ة تارير تادا - الر
 10  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التارير اعتماد - ميم

 11  ممممممممم اةخرى املتحدة اةمم  يئا  م  والتعاون العهد مين 40 املادة ملوج  اللج ة عم    الي  - ثانيا   
 11  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  اإلجراءا  املتعلاة اةخ ة واملارارا  املستجدا  -  لم
 12  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اةخرى اهليئا  م  العالقا  -  اء

 13  ممممممممممممممممممممممممممممممممممم العهد مين 40 املادة ملوج  اةطراأ الدو  مين التاارير تادا - ثالثا   
 13  ممم 2016 مار  آذار 31  ىل 2015   ري  نيسان مين ال  ة يف العار اةمن  ىل املادمة التاارير -  لم
 14  ممم 40 املادة ملوج  اللتزاما ا اةطراأ الدو  امتثا  وعدر تاد ها موعد فا  الس التاارير -  اء
 15  مم  اال تعرا  املالمولة ال  ة خال  فيها نُظر الس اةطراأ الدو   تاارير يتعلق فيما الدورية الوت ة - جيم

  ا املرفا 
 201617  ممممممممممممممممممممممممممم -2015 مكتبها  و عجاء اإلنسان  اوا املع ية اللج ة  عجاء - اةو  
 19  ممممممممممممممممممم  (2016 مار  آذار 31 حىت  العهد مين 40 املادة ملوج  التاارير تادا حالة - الثاين 

 19  ممممممممممممممممممممم (طرفا   دولة 21  اةويل تارير ا تادا يف ت خر  الس اةطراأ الدو  -  لم
 21  ممممم مم (طرفا   دولة 20   كثر  و   وا  10 الدور  تارير ا تادا يف ت خر  الس اةطراأ الدو  -  اء
  أأأأ وا  10و  أأأأ وا  5  أأأأن مأأأأا الأأأأدور  تارير أأأأا تاأأأأدا يف تأأأأ خر  الأأأأس اةطأأأأراأ الأأأأدو  - جيم

 22  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ( طراأ دو  9 
 22  مممممم  (طرفا   دولة 20    وا  مخس مين  ق  تارير ا تادا يف ت خر  الس اةطراأ الدو  - دا 
 24  ممممممممممممممممممممم (طرفا   دولة 76  تارير ا تادا موعد  عد حيين مل الس اةطراأ الدو  -  اء
 29  مممممممممممممممممممممم (طرفا   دولة 25  تارير ا يف  عد اللج ة ت ظر مل الس اةطراأ الدو  - واو
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 الختصاص واألنشطع -أولا  
الرردول األارررا  فرري البوررد الرردولي القرراص  ررالحق   المدنقررع والسقاسررقع وفرري  -ألف 

 البروت ك لقن الختقاريقن
عدد الأدو  اةطأراأ يف العهأد  للج ة املع ية  اوا اإلنسان   ل  116يف  اية الدورة  -1

و لأ  عأدد الأدو  اةطأراأ يف الربوتوكأو    دولأة 168الدويل اخلا   أاحلاوا املدنيأة والسيا أية 
 م1976آذار مأار   23  م أ نافأ  الصأكن وكأال دولأةم 115االختيار  اةو  امللحأق  العهأد 

لغأاء عاو أة اإلعأدار  فاأد  أد  ن أاذ   ما الربوتوكو  االختيار  الثاين امللحق  العهد  اهلادأ  ىل  
   لأأ  عأأدد الأأدو  اةطأأراأ يف  أأ ا 2016آذار مأأار   30م وحأأىت 1991متوق يوليأأ   11يف 

 دولةم 81الربوتوكو  االختيار  
 وم   تادا التارير اةخ   مل ُيسجا     انجمار  ىل العهد  و  روتوكولي  االختيارينم -2
مأأين  1دولأأة اإلعأأالن امل صأأو  عليأأ  يف ال اأأرة  50   ملأأدر  2016آذار مأأار   30وحأأىت  -3

 امل صأأو  اإلعأأالن  ملأأدار  ىل اةطأأراأ الأأدو  اللج أأة تأأدعو الصأأدد   أأ ا ويف مأأين العهأأدم 41املأأادة 
 مين العهد وال ظر يف ا تخدار     اآللية لزيادة فعالية ت  ي   حكار العهدم 41ة املاد يف علي 
و كأأأأأأأين االطأأأأأأأال  علأأأأأأأ  ةيأأأأأأأ  املعلومأأأأأأأا  املتعلاأأأأأأأة  الأأأأأأأة  أأأأأأأ   املعا أأأأأأأدا   ملأأأأأأأا يف  -4

الأأأأأأأأأأأرا   التأأأأأأأأأأأايل:  يفالتح ظأأأأأأأأأأأا  واإلعالنأأأأأأأأأأأا  الصأأأأأأأأأأأادرة عأأأأأأأأأأأين الأأأأأأأأأأأدو  اةطأأأأأأأأأأأراأ   ذلأأأأأأأأأأأ 
https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=enم 

 دورات اللجنع - اء 
فاأأأأأد ُعاأأأأأد   عاأأأأأد  اللج أأأأأة ثأأأأأالم دورا  م أأأأأ  اعتمأأأأأاد تارير أأأأأا السأأأأأ و  السأأأأأا قم -5

يف ال أ ة  115  والأدورة 2015متوق يوليأ   24حزيران يوني   ىل  29يف ال  ة مين  114 الدورة
 7يف ال  ة مين  116  والدورة 2015تالريين الثاين نوفمرب  6و   كتو ر  ىل تالريين اة 19مين 
 ةي  الدورا  يف مكت  اةمم املتحدة جب يمم وُعاد م 2016آذار مار   31 ىل 

 انتقاب أعضاء المكتب -جقم 
لواليأأأة    عجأأأاء املكتأأأ  التاليأأأة  مسأأأا  م 2015آذار مأأأار   16انتخبأأأب اللج أأأة  يف  -6

مأأين العهأأد  لالطأأال  علأأ  قائمأأة   عجأأاء اللج أأة   39مأأين املأأادة  1مأأد ا  أأ تان  وفاأأا  لل اأأرة 
 انظر املرفق اةو (:
 فا يان عمر  ال يويل الرئيس:

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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  وا اوا يوجا نوا  الرئيس:
 فور -  نيا قايرب 

 ديروجال   يتولسي  
 كونستونتن فاردقيالش يلا املارر:

   حأأأد عالأأأر اجتماعأأأا م 116و 115و 114وعاأأأد مكتأأأ  اللج أأأة  خأأأال  الأأأدورا   -7
ن املكتأ  مارراتأ  يف ضاضأر رمسيأة حيأت   يأدو   والسأبعن  احلادية الدورة يف املعتمد  املارر وعمال  

 هبا كسج   مي  املاررا  املعتمدةم

 المقررون القاص ن -دال 
 ج  املارر اخلا  املعأ   البال أا  ا ديأدة والتأدا   امل،قتأة  نادأ  روديل  واملاأرر املتالأارك   -8

 ال أأأأا  خأأأأأال  ال أأأأ ة املالأأأأمولة  أأأأالتارير  و حاال أأأأأا  ىل الأأأأدو  اةطأأأأراأ املع يأأأأأة   166يوفأأأأا  شأأأأاين  
 ل ظار الداخلا للج ةممين ا 92قرارا  طلبا فيها اختاذ تدا   محاية م،قتة  عمال   املادة  38 واخت ا
ريسأأيا  واملاأأررة  - ة اآلراء   كتأأور مانويأأ  رودريغأأيسوواملأأ  املاأأرر اخلأأا  املعأأ  ملتا عأأ -9

اخلاملأأة املع يأأة ملتا عأأة املالحظأأا  اخلتاميأأة   أأارة كلي النأأد  ونائأأ  املاأأررة اخلاملأأة املع يأأة ملتا عأأة 
  ث اء ال  ة املالمولة  التاريرماملالحظا  اخلتامية  عيا   ين عاشور  االضطال  ملهامهم يف 

 الفريق البامل المبني  البالغات وفر  البمل المبنقع  التقارير القطريع -هاء 
 116و 115و 114اجتمعأأأب فأأأرا العمأأأ  املع يأأأة  التاأأأارير الاطريأأأة خأأأال  الأأأدورا   -10

ا أأأو وجامايكأأأا لدرا أأة واعتمأأأاد قأأأوائم الاجأأايا املتعلاأأأة  تاأأأارير  ذر يجأأأان و أأ غالدي  و وركي أأأا ف
وج أو   فريايأأا وروانأأدا و أألوفاكيا و أألوفي يا و انأأا وكاقاخسأأتان وكو أأتاريكا وكولومبيأأا والكويأأب 
واملغأأأر  وناميبيأأأام واعتمأأأد   فرقأأأة العمأأأ   يجأأأا  قأأأوائم الاجأأأايا السأأأا اة لتاأأأدا التاأأأارير ملوجأأأ  

 ة واهلر أأأأ  و أأأأيالرو  اإلجأأأأراء املبسأأأأ  لتاأأأأدا التاأأأأارير   ال سأأأأبة  ىل   أأأأتونيا و لغاريأأأأا والبو أأأأ
 والسل ادور و واتيماال و  غاريام

  كان ال ريق العامأ  املعأ   البال أا  يتأ لم مأين السأيد لز أار   وقيأد 114ويف الدورة  -11
ريسأأأيا والسأأأيدة مأأأار و  - والسأأأيد  أأأين عاشأأأور والسأأأيد  ولي ييأأأ  د  فروفيأأأ  والسأأأيد رودريغأأأيس

 22ين مأأأأ ال أأأأ ة يف العامأأأأ  ال ريأأأأق واجتمأأأأ  ماأأأأررةم -ة رئيسأأأأ واترفأأأأا  السأأأأيدة وُعي  أأأأبواترفأأأأا م 
 م2015حزيران يوني   26  ىل
  كان ال ريق العام  املع   البال ا  يت لم مأين السأيد  وقيأد والسأيدة  115ويف الدورة  -12

سأأأيد  يتولسأأأي   ريسأأأيا وال - والسأأأيد  وا أأأاوا والسأأأيد رودريغأأأيسوالسأأأيد د  فروفيأأأ  كلي النأأأد 
 ماأأأررا م - رئيسأأأا    وا أأأاوا السأأأيد وُعأأأن   والسأأأيد شأأأاين والسأأأيد فاردقيالشأأأ يلا والسأأأيدة واترفأأأا م

 م2015تالريين اةو   كتو ر  16 ىل  12واجتم  ال ريق العام  يف ال  ة مين 
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  كأأان ال ريأأق العامأأ  املعأأ   البال أأا  يتأأ لم مأأين السأأيد  أأين عاشأأور 116ويف الأأدورة  -13
ريسأأأأأيا  - والسأأأأأيدة كلي النأأأأأد والسأأأأأيد  وا أأأأأاوا والسأأأأأيدة فأأأأأوتي   أأأأأاقارتزيس والسأأأأأيد رودريغأأأأأيس

سأأأيد فاردقيالشأأأ يلا ال وُعأأأن   فأأأور والسأأأيد فاردقيالشأأأ يلا والسأأأيدة واترفأأأا م - قايأأأرب  والسأأأيدة
 آذار  4اط فرباير  ىل شأأأأأأأأأب 29واجتمأأأأأأأأأ  ال ريأأأأأأأأأق العامأأأأأأأأأ  يف ال أأأأأأأأأ ة مأأأأأأأأأين  ررا مماأأأأأأأأأ -رئيسأأأأأأأأأا  
 م2016 مار 

 من البود 4حالت عدم التققد عمالا  المادة  -واو 
مأأأأين العهأأأأد علأأأأ   نأأأأ  دأأأأوق للأأأأدو  اةطأأأأراأ  يف حأأأأاال   4مأأأأين املأأأأادة  1تأأأأ ف ال اأأأأرة  -14

 أة تاأ  حياة اةمة   ن تتخ  تدا   ال تتايد فيها  التزامأا  معيّ الطوارئ العامة اال تث ائية الس  دد 
 6  ال دأوق عأدر التايأد   حكأار املأواد 4مأين املأادة  2ة  ال ار  وعمال   عليها ملاتج   حكار العهدم

  خطأار الأدو   4مأين املأادة  3ة ال اأر  وتاجأا م18و 16و 15و 11( و2و 1 ال ارتان  8و 7و
ويلأأزر تاأأدا    عأأين طريأأق اةمأأن العأأار   أأ   حالأأة مأأين حأأاال  عأأدر التايأأدماةطأأراأ اةخأأرى فأأورا  

م وخأأال  ال أأ ة املالأأمولة هبأأ ا التاريأأر  قأأدمب الأأدو  (1  خطأأار آخأأر لأأدى انتهأأاء حالأأة عأأدر التايأأد
 املوقأ  علأ  متاحأة اإلخطأارا   أ   وةيأ التالية ا تث اءا  ملوج  العهأد:  وكرانيأا و أ و وفرنسأام 

 (م(http://treaties.un.org الاانونية للال،ون املتحدة اةمم كت مل الالبكا

 المالحظات القتامقع ومتا بع المالحظات القتامقع -زاي 
 تعتمأأأأد اللج أأأأة مالحظأأأأا  ختاميأأأأة م أأأأ  دور أأأأا الرا عأأأأة واةر عأأأأن الأأأأس ُعاأأأأد  يف آذار  -15

م وتعتأأأرب اللج أأأة املالحظأأأا  اخلتاميأأأة ناطأأأة انطأأأالا إلعأأأداد قائمأأأة الاجأأأايا الأأأس (2 1992 مأأأار 
 مالحظأأا  اعُتمأأد  اال أأتعرا   قيأأد ال أأ ة وخأأال تُت أأاو   ث أأاء ال ظأأر يف تاريأأر الدولأأة الطأأرأم 

مالحظأأأا  ختاميأأأة  الأأأ ن  114اعتمأأأد  اللج أأأة يف دور أأأا فاأأأد  دولأأأة طرفأأأا م 21ن  الأأأ  ختاميأأأة
وةهوريأأأأأأأأأأأة ماأأأأأأأأأأأدونيا  ( CCPR/C/UZB/CO/4(  و وق كسأأأأأأأأأأأتان  CCPR/C/ESP/CO/6  أأأأأأأأأأأبانيا  

وف أأأأأأأأأأأزويال  ( CCPR/C/FRA/CO/5وفرنسأأأأأأأأأأأا   ( CCPR/C/MKD/CO/3 اليو و أأأأأأأأأأأالفية  أأأأأأأأأأأا اا  
(  واململكأأأأأأأأة CCPR/C/CAN/CO/6ك أأأأأأأأدا  (  و CCPR/C/VEN/CO/4 البولي اريأأأأأأأأة(  -  ةهوريأأأأأأأأة

 115 (م واعتمأد  اللج أة يف دور أاCCPR/C/GBR/CO/7املتحدة لربيطانيأا العظمأ  وآيرل أدا الالأمالية  
(  CCPR/C/KOR/CO/4(  وةهوريأأأأأة كوريأأأأأا  CCPR/C/BEN/CO/2مالحظأأأأأا  ختاميأأأأأة  الأأأأأ ن  أأأأأ ين  

والعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراا  ( CCPR/C/SUR/CO/3  (  و أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوري ارCCPR/C/SMR/CO/3و أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاري و  
 CCPR/C/IRQ/CO/5) ال مسأأأأأأأأأا    وCCPR/C/AUT/CO/5  واليونأأأأأأأأأان  )CCPR/C/GRC/CO/2 م)

 ( CCPR/C/ZAF/CO/1مالحظأا  ختاميأة  الأ ن ج أو   فريايأا   116اللج ة يف دور أا واعتمد  
__________ 

(  A/60/40 (Vol. I)اجمللأأأأد اةو     40الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للجمعيأأأأة العامأأأأة  الأأأأدورة السأأأأتون  امللحأأأأق رقأأأأم انظأأأأر  (1 
 م28ال ص  اةو   ال ارة 

 م18(  ال ص  اةو   ال ر   اء  ال ارة A/47/40  40الدورة السا عة واةر عون  امللحق رقم  املرج  ن س   (2 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/ESP/CO/6
http://undocs.org/ar/CCPR/C/UZB/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/MKD/CO/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/FRA/CO/5
http://undocs.org/ar/CCPR/C/VEN/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/CAN/CO/6
http://undocs.org/ar/CCPR/C/GBR/CO/7
http://undocs.org/ar/CCPR/C/BEN/CO/2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/KOR/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/SMR/CO/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/SUR/CO/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/IRQ/CO/5
http://undocs.org/ar/CCPR/C/AUT/CO/5
http://undocs.org/ar/CCPR/C/GRC/CO/2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/ZAF/CO/1
http://undocs.org/ar/A/60/40(vol.I)
http://undocs.org/ar/A/47/40
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 ( CCPR/C/SWE/CO/7(  والسأأويد  CCPR/C/SVN/CO/3(  و أألوفي يا  CCPR/C/RWA/CO/4وروانأأدا  
 (مCCPR/C/NZL/CO/6(  ونيوقيل أأأدا  CCPR/C/NAM/CO/2(  وناميبيأأأا  CCPR/C/CRI/CO/6كو أأأتاريكا  و 
و كين االطال  عل  تل  املالحظا  اخلتامية عل  املوق  الالبكا مل وضية اةمأم املتحأدة السأامية 

 يئأأا  حاأأوا اإلنسأأان  يئا  املعا دا  قاعأأدة  يانأأا  اهليئأأا  امل الأأ ة "حتأأب حلاأأوا اإلنسأأان 
وعلأأأأأأ  موقأأأأأأ  نظأأأأأأار الوثأأأأأأائق الرمسيأأأأأأة ل مأأأأأأم املتحأأأأأأدة (  www2.ohchr.org  "ملوجأأأأأأ  معا أأأأأأدا 

 http://documents.un.org )مل كورةمحتب الرموق ا 
واعتمأأد  اللج أأة يف دور أأا الرا عأأة والسأأبعن ماأأررا  حتأأدد طرائأأق متا عأأة املالحظأأا   -16

لغهأا يف  جأون فأ ة ضأددة عأين م وملوج  ذل   تدعو اللج ة الدولة الطرأ  ىل  ن تب(3 اخلتامية
مأأا اخت تأأ  مأأأين خطأأوا م و عأأد ذلأأ   تبحأأ  املاأأررة اخلاملأأأة  عتهأأا لتوملأأيا  اللج أأة  مبّي أأةمتا 

املع ية ملتا عة املالحظة اخلتامية     الردودم وم   الأدورة الساد أة والسأبعن  د  أب اللج أة علأ  
 رحلية الس يادمها املارر اخلا مال ظر  خال  ك  دورة  يف التاارير امل

ن  جأأراء متا عأة املالحظأا  اخلتاميأأة   اعتمأد  اللج أأة مأ كرة  الأ 108وخأال  الأدورة  -17
 CCPR/C/108/2)وحتأأأأدد  أأأأ   املأأأأ كرة الاواعأأأأد واملبأأأأادئ التوجيهيأأأأة املتعلاأأأأة  تكأأأأريس عمليأأأأة  م

 ا  ىل م أَْهجة املمار ة املكر ةماملتا عة وترم
ا   قّدمب املاأررة اخلاملأة املع يأة ملتا عأة املالحظأا  اخلتاميأة وخال  ال  ة قيد اال تعر  -18

 م116و 115و 114 ة  ث اء الدورا  ونائبها تاارير م،قتة  ىل اللج
  اأأأأاء تاأأأارير متا عأأأأة املالحظأأأأا  يف س لايتهأأأأا املاأأأأررة اخلاملأأأة ونظأأأرا   ىل الصأأأأعو ا  الأأأ -19

  العأأأأودة  ىل 112 ث أأأأاء الأأأأدورة اخلتاميأأأأة ضأأأأمين عأأأأدد الكلمأأأأا  املسأأأأمو   أأأأ   قأأأأّرر  اللج أأأأة  
وخأال   املمار ة املتمثلة يف  عداد واعتماد تارير واحد يف ك  دورة   دال  مين تاريريين يف السأ ة(م

وورد   يجأأأأا  ال أأأأ ة قيأأأأد اال أأأأتعرا   ورد  تعلياأأأأا  متصأأأألة  املتا عأأأأة مأأأأين الأأأأدو  اةطأأأأراأم 
 معلوما  متعلاة  املتا عة مين م ظما     حكوميةم

و كأأأين االطأأأال  علأأأ  ةيأأأ  املعلومأأأا  املتعلاأأأة ملتا عأأأة املالحظأأأا  اخلتاميأأأة  ملأأأا فيهأأأا تاأأأارير  -20
املتا عأأأأأة  علأأأأأ  املوقأأأأأ  الالأأأأأبكا مل وضأأأأأية اةمأأأأأم املتحأأأأأدة السأأأأأامية حلاأأأأأوا اإلنسأأأأأان يف الأأأأأرا   التأأأأأايل: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CCPR&Lang=enم 

 البالغات ومتا بع اآلراء -حاء 
حيق ل فراد ال يين يّدعون  ن دولة طرفا  انتهكب حاا  مأين حاأوقهم امل صأو  عليهأا يف  -21

العهد وا ت  دوا ةي  ُ ب  االنتصاأ املتاحة ضليا   ن يوج هوا  ال أا  مكتو أة  ىل اللج أة لكأا 
وال  كأين ال ظأر يف     أالا مأا مل يتعلأق  دولأة طأرأ ت ظر فيها ملوج  الربوتوكأو  االختيأار م 

 يف العهد اع فب  اختصا  اللج ة   انجمامها  ىل الربوتوكو  االختيار م
__________ 

 (  اجمللد اةو   املرفق الثال   ال ر   لممA/57/40  40الدورة السا عة واخلمسون  امللحق رقم   املرج  ن س  (3 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/RWA/CO/4
http://undocs.org/ar/CCPR/C/SVN/CO/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/SWE/CO/7
http://undocs.org/ar/CCPR/C/CRI/CO/6
http://undocs.org/ar/CCPR/C/NAM/CO/2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/NZL/CO/6
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www2.ohchr.org
http://documents.un.org/
http://undocs.org/ar/CCPR/C/108/2
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en
http://undocs.org/ar/A/57/40
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مأين  3ويُ َظر يف البال ا  ملوج  الربوتوكو  االختيار   را  يف جلسا  مغلاة  ال ارة  -22
(م  مأأأا الاأأأرارا  ال هائيأأأة الصأأأادرة عأأأين اللج أأأة  اآلراء وقأأأرارا  عأأأدر مابوليأأأة البال أأأا  5املأأأادة 

وقرارا  وقم ال ظأر يف  حأد البال أا ( فتكأون عل يأة  وُيكالأم عأين  مسأاء  ملأحا  البال أا  
 ر اللج ة خالأ ذل   طل  م هممتار ما مل 
د عأأأر  عأأأار اللتزامأأا  الأأأدو  اةطأأأراأ ملوجأأ  الربوتوكأأأو  االختيأأأار  يف التعليأأأق ويأأر   -23

 الأأ ن التزامأأأا  الأأأدو  اةطأأراأ ملوجأأأ  الربوتوكأأأو  االختيأأأار   (2008 33العأأار للج أأأة رقأأأم 
 امللحق  العهد الدويل اخلا   احلاوا املدنية والسيا يةم

 لبملسقر ا -1 
 أأأد   اللج أأأة عملهأأأا ملوجأأأ  الربوتوكأأأو  االختيأأأار  يف دور أأأا الثانيأأأة الأأأس ُعا أأأد  يف  -24
دولأأأة  طرفأأأا  كأأأا ت ظأأأر فيهأأأا  92 ال أأأا   الأأأ ن  2 759م وُ أأأج   م أأأ  ذلأأأ  احلأأأن 1977 عأأأار

 ال أأأا  ُ أأأج   خأأأال  ال أأأ ة املالأأأمولة هبأأأ ا التاريأأأرم وفيمأأأا يلأأأا  يأأأان  الأأأة  166اللج أأأة  م هأأأا 
  ال ا : 2 759 ا  املسجالة يف الوقب احلاضر وعدد ا البال

مأين  5مأين املأادة  4البال ا  الس انتهأ  ال ظأر فيهأا  اعتمأاد آراء ملوجأ  ال اأرة    ( 
  ال ا  ثبب فيها حدوم انتهاكا  للعهد  975 ال ا  م ها  1 156الربوتوكو  االختيار : 

  ال ا   668البال ا  الس  ُعل ين عدر قبوهلا:    ( 
  ال ا   386ل ظر فيها  و ُ حبب: البال ا  الس  وق م ا  ج( 
  ال ا م 540 ت  ال ظر فيها  عد: البال ا  الس مل ي  د( 

قجأأية  و  أأب ال ظأأر  68  آراء  الأأ ن 116و 115و 114واعتمأأد  اللج أأة  يف دورا أأا  -25
يأة الأأس اعتمأد ا اللج أة يف  أ   الأأدورا  د اآلراء والاأرارا  ال هائقجأية قأرر  عأدر قبوهلأأام وتأر   23يف 

(  /http://juris.ohchr.orgيف قاعأأأأأدة  يانأأأأأا  السأأأأأوا ق الاجأأأأأائية الصأأأأأادرة عأأأأأين  يئأأأأأا  املعا أأأأأدا   
وكأأأ ل  يف ت املأأأي  االجتهأأأادا  املتاحأأأة علأأأ  موقأأأ  امل وضأأأية الالأأأبكا  مصأأأ  ة  سأأأ  كأأأ  دورة( 

 www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Jurisprudence.aspxو كأأأأأأأأأين االطأأأأأأأأأال  عليهأأأأأأأأأا  (م
 يجأأأأأأأأأأأأأأأا  يف قاعأأأأأأأأأأأأأأأدة  يانأأأأأأأأأأأأأأأا   يئأأأأأأأأأأأأأأأا  املعا أأأأأأأأأأأأأأأدا  علأأأأأأأأأأأأأأأ  موقأأأأأأأأأأأأأأأ  امل وضأأأأأأأأأأأأأأأية الالأأأأأأأأأأأأأأأبكا 

 www2.ohchr.org/english/  ) ويف نظار الوثائق الرمسية ل مم املتحدة http://documents.un.org(م 
  ملأأاح   ال أأا  ة أأبا  م هأأا  أأحبها مأأين جانأأ 18 وقأأرر  اللج أأة وقأأم ال ظأأر يف -26

الأأبالا   و عأأدر تلاأأا رد مأأين ملأأاح  الأأبالا  و ضاميأأ   أأالر م مأأين توجيأأ  عأأدة ر أأائ  ت ك يأأة 
 ليهمأا   و ةن  ملأحا  البال أا   كأين كانأب قأد ملأدر  يف حاهأم  وامأر طأرد  قأد مُسأح هلأم 

  البااء يف البلدان املع يةم
فيمأأأأا يتعلأأأأق  البال أأأأا  علأأأأ  ويبأأأأّن ا أأأأدو  الأأأأوارد  دنأأأأا  زأأأأ  العمأأأأ  الأأأأ     زتأأأأ  اللج أأأأة  -27
 كأأأأانون اةو    31حأأأأىت  2010السأأأأ وا  السأأأأب املاضأأأأية  البال أأأأا  الأأأأس عو أأأأب مأأأأين عأأأأار  مأأأأدى
 (م2015 ديسمرب

http://juris.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Jurisprudence.aspx
http://www2.ohchr.org/english/
http://documents.un.org/
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   (الاجايا الس  ُّب فيها الاجايا ا ديدة املسجلة الس ة
الاجايا الس مل يُبأّب فيهأا حأىت 

 كانون اةو  ديسمرب 31
2015 196 101 532 
2014 191 124 456 
2013 93 72 379 
2012 102 99 355 
2011 106 188 352 
2010 96 94 434 

   العدد اإلةايل للاجايا الس ُ ّب فيها   اعتماد اآلراء واختاذ قرارا   عدر املابولية وقرارا   وقم ال ظر(م   (

 ال أا   88(  كان   أاك ق أاء 2016آذار مار   30وحىت موعد اعتماد   ا التارير   -28
 جا زا  لتتخ  اللج ة قرارا   ال ن مابوليت  و  و   س  املوضوعيةم

 النُرُوج المتببع في النظر في البالغات المقدَّمع  م جب البروت ك ل الختقاري -٢ 

 الجديدة والتدا قر المؤقتعالمقرر القاص المبني  البالغات  )أ( 
   ن تعأّن ماأررا  1989قرر  اللج ة يف دور ا اخلامسة والثالثأن املعاأودة يف آذار مأار   -29

خاملا  خموال  جتهيز البال ا  ا ديدة وطلبا  اختاذ اإلجراءا  امل،قتة لدى ورود أا تباعأا      فيمأا 
واملأأ  املاأأرر اخلأأا  املعأأ   البال أأا    116و 115و 114 أأن دورا  اللج أأةم و ث أأاء الأأدورا  

ا ديأأدة والتأأدا   امل،قتأأة واملاأأرر املتالأأارك  نالأأطتهمام ويف ال أأ ة املالأأمولة هبأأ ا التاريأأر   حأأا  املاأأرر 
 ال ا  جديدا   ىل الدو  اةطراأ طالبأا   166مين ال ظار الداخلا للج ة   97اخلا   وفاا  للمادة 

الأأأ ن مسأأأ لس املابوليأأأة واة أأأس املوضأأأوعيةم وطلأأأ  املاأأأرر م هأأأا تاأأأدا معلومأأأا   و مالحظأأأا   
 مين ال ظار الداخلا للج ةم 92قجية  اختاذ تدا   م،قتة عمال   املادة  38اخلا   يف 

 م(CCPR/C/110/3  الي  عم  املارر اخلا    110وقد اعتمد  اللج ة يف دور ا  -30

 اختصاص الفريق البامل المبني  البالغات )ب( 
   ن تأأأ ذن 1989قأأأرر  اللج أأأة  يف دور أأأا الساد أأأة والثالثأأأن املعاأأأودة يف متوق يوليأأأ   -31

لل ريق العام  املع   البال ا   اعتمأاد قأرارا   الأ ن مابوليأة البال أا  ع أدما يت أق علأ  ذلأ  
وكأأ ل  ي عأأ   ل ريأأق العامأأ  املسأأ لة  ىل اللج أأةمو ذا تعأأ ر ذلأأ  االت أأاا  حييأأ  اةيأأ   عجأأائ م 

ودأأوق لل ريأأق العامأأ   يجأأا   ن  مأأىت ر ى  ن علأأ  اللج أأة  ن ت صأأ     سأأها يف مسأأ لة املابوليأأةم
يتخ  قرارا   عأدر مابوليأة البال أا  ع أدما يت أق علأ  ذلأ  ةيأ   عجأائ م  يأد  نأ  يلأزر  حالأة 
قرار عدر املابولية  ىل اللج ة لتت اول  يف جلسة عامة  ف ما  ن تعتمد  دون م اقالة رمسية  و ت ظر 

 ل  مين    عجو مين  عجائهامفي    اء  عل  ط

http://undocs.org/ar/CCPR/C/110/3
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 اآلراء الفرديع -٣ 
تسأأع  اللج أأة يف مأأا تاأأور  أأ  مأأين عمأأ  ملوجأأ  الربوتوكأأو  االختيأأار   ىل اختأأاذ قرارا أأا  -32

مأين نظامهأا الأداخلا   ن يجأي وا  ىل  104    ن  دوق ةعجأائها  عمأال   املأادة  توافق اآلراءم 
كما دوق هلم  ملوج  املادة ذا ا   ن يَُ ي لوا قأرارا   ،يدة  و املخال ة(مآرائها آراء م ال ردية  امل

 بولية البال ا   آرائهم ال رديةماللج ة الس تعلين فيها مابولية  و عدر ما
 قجيةم 28يف  وخال  ال  ة املالمولة  اال تعرا   ُذيّلب آراء اللج ة وقرارا ا  آراء فردية -33

 تباون الدول األارا  عند  حث البالغات -4 
الحظأأب اللج أأة  يف عأأدة قجأأايا اختأأ    الأأ  ا قأأرارا  يف ال أأ ة قيأأد اال أأتعرا    ن  -34

الدولأأأة الطأأأأرأ مل تتعأأأاون يف اإلجأأأأراءا   ذ مل تاأأأدر مالحظأأأأا   الأأأ ن املابوليأأأأة و  و اة أأأأس 
  اةطأأراأ املع يأة  أا  لجيكأا  قجأية واحأأدة( والأدو  املوضأوعية الدعأاءا   ملأحا  البال أا م

قجية( وةهورية الكونغو الد اراطية  قجية واحدة(م و عر ب اللج ة عين    ها  13و يالرو   
رة   أأ ن الربوتوكأأو  االختيأأار  يأأ ف ضأأم يا  علأأ   ن تر أأ  الأأدو  اةطأأراأ  ىل هلأأ ا الوضأأ  مأأ كّ 

لاأأا    رد  دأأ   يأأالء االعتبأأار الواجأأ  اللج أأة كأأ  مأأا لأأديها مأأين معلومأأا م ويف حالأأة عأأدر ت
 دامب مدعمة ملا يك ا مين اةدلةم الدعاءا  ملاح  البالا ما

والحظأب اللج أة    أأم  يف قجأيتن ضأد  أأيالرو  وقجأية ضأد االحتأأاد الرو أا اختأأ    -35
اختأاذ  ال  ا قرارا  يف ال  ة قيأد اال أتعرا    ن الأدولتن الطأرفن مل حت مأا طلأ  اللج أة املتعلأق  

و شأأار  اللج أأة  ىل  ن الدولأأة الطأأرأ ترتكأأ  انتهاكأأا  جسأأيمة اللتزاما أأا ملوجأأ   تأدا   م،قتأأةم
الربوتوكأو  االختيأار   ذا  دى تااعسأأها  ىل م أ   و  عاقأأة نظأر اللج أأة يف  أالا يأأزعم وقأو  انتهأأاك 

 ا ا دوى واةثرمةحكار العهد   و  ىل جع  درا ة اللج ة مس لة ملورية والتعب  عين آرائها عد

 المسائل التي نظرت فقوا اللجنع -٥ 
 كأأأين ا أأأتعرا  اةعمأأأا  الأأأس اضأأأطلعب هبأأأا اللج أأأة ملوجأأأ  الربوتوكأأأو  االختيأأأار  مأأأين  -36

   أأالرجو  2015املعاأأودة يف آذار مأأار   113 ىل دور أأا  1977دور أأا الثانيأأة املعاأأودة يف عأأار 
 CCPR/C/113/4و ىل الوثياأة  2015 ىل عأار  1984 ىل التاارير الس وية للج أة الصأادرة مأين عأار 

 املتاحة  اإلنكليزية فا (  الس تتجمين ملخصأا  للمسأائ  اإلجرائيأة واملوضأوعية الأس نظأر  فيهأا 
اللج ة والاأرارا  الأس اختأ  ا هبأ ا الالأ نم وال يأرد فصأ  عأين تطأور اجتهأادا  اللج أة خأال  ال أ ة 

 املتاحة  اإلنكليزيأة فاأ (م  CCPR/C/116/3ا يف الوثياة قيد اال تعرا  يف   ا التارير الس و  و ز
و كين االطال  عل  ال صو  الكاملة لآلراء الس اعتمد ا اللج ة والارارا  الس  عل ب فيها عأدر 

ا  املعا أأأأأأأأدا  مابوليأأأأأأأأة البال أأأأأأأأا  ملوجأأأأأأأأ  الربوتوكأأأأأأأأو  االختيأأأأأأأأار  يف قاعأأأأأأأأدة  يانأأأأأأأأا   يئأأأأأأأأ
 http:/juris.ohchr.org(م 
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 متا بع اآلراء -٦ 
ريسأيا   - خال  ال  ة قيد اال أتعرا   قأّدر املاأرر اخلأا  املعأ  ملتا عأة اآلراء  السأيد رودريغأيس -37

م ونظأأرا  لجأأيق الوقأأب  مل تعتمأأد اللج أأة 116و (CCPR/C/115/3  انظأأر 115تاأأارير يف الأأدورتن 
 م116التارير املتعلق ملتا عة اآلراء ال   قدم  املارر اخلا  يف دور ا 

 1 156ر يأا  مأأين  ملأأ   975وخلصأب اللج أأة حأأىت اآلن  ىل حأدوم انتهاكأأا  للعهأأد يف  -38
علأأأ   أأأبي   109ومجأأأب اللج أأأة يف كار أأأتها الأأأس  أأأد  ا يف دور أأأا  م1979اعُتمأأأد م أأأ  عأأأار ر يأأا  

التجر أأأأأة واملتمثلأأأأأة يف تجأأأأأمن تاأأأأأارير متا عتهأأأأأا لأأأأأآلراء تاييمأأأأأا  للأأأأأردود الأأأأأواردة مأأأأأين الأأأأأدو  اةطأأأأأراأ 
  اخلتاميأأأأةم لإلجأأأأراءا  الأأأأس اختأأأأ  ا  وتُتبأأأأ  يف التايأأأأيم املعأأأأاي  احملأأأأددة إلجأأأأراء متا عأأأأة املالحظأأأأا  و
 وتالح  اللج ة مرة  خرى  ن دوال   طرافا  كث ة مل ت    اآلراء املعتمدة ملوج  الربوتوكو  االختيار م

وقأأأد واملأأألب اللج أأأة  خأأأال  ال أأأ ة املالأأأمولة  أأأالتارير   أأأعيها  ىل  ن تُ  اأأأ  آرا  أأأا  وا أأأطة  -39
النكأا  ورُت بب لااءا  م  كثلن إل بانيا والبو أ ة واهلر أ  و أر ة اآلراءم مارر ا اخلا  املع  ملتا ع

 وال لبن وليبيا كا تتمكين اللج ة مين  جراء حوار معهم  ال ن التدا   املتخ ة لت  ي  آرائهام
    اء حوار املتا عة مأ  اإلشأارة  ىل  ن توملأيا ا 116و 115وقرر  اللج ة  يف دورتيها  -40

  2009 1908   والأأأأأأبالا رقأأأأأأم والنيأأأأأأو  ضأأأأأأد  كأأأأأأوادور  1987 238 الأأأأأأ ن الأأأأأأبالا رقأأأأأأم 
قد نُ    ت  ي ا  يبع     م ضد الدازرك  2010 2007  والبالا رقم ضد ةهورية كوريا  ن

  قأرر  اللج أة ا أتئ اأ قوما ايي أا ضأد ق  يز أتان  2008 1756رقأم  عل  الرضام ويف الاجية
 م112حوار املتا عة  ال   كان قد ُعلق يف الدورة 

 من البود 4٠من المادة  4التبلققات البامع  م جب الفقرة  -ااء 
 احلأق يف احليأاة(  6  م اقالة ملدة نصأم يأور  الأ ن املأادة 114 جر  اللج ة  يف دور ا  -41

ا أأأت ادا   ىل مأأأ كرة اعتمأأأد ا املاأأأرران  السأأأيد روديل والسأأأيد شأأأاين  يف الأأأدورة السأأأا اةم وشأأأارك يف 
متكلمأأا   الأأ ن جمموعأأة مت وعأأة مأأين املواضأأي    40م ظمأأة  أأ  حكوميأأة و 100امل اقالأأة  كثأأر مأأين 

 هأأا اإلجهأأا  وعاو أأة اإلعأأدار وتأأرا   احلاأأوا االقتصأأادية واالجتماعيأأة والثاافيأأة مأأين جهأأة  مأأين  ي
واحلاوا املدنية والسيا ية مين جهة  خرى  واحلق يف احلياة  وخمتلم جمأاال  الاأانون  ملأا يف ذلأ  

ة مأين اجملتمأ  الاانون الدويل اإلنساين واحملكمة ا  ائية الدوليةم و كين االطأال  علأ  التاأارير املادمأ
-www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36املأأأأأأأدين هلأأأأأأأ ا احلأأأأأأأدم يف الأأأأأأأرا   التأأأأأأأايل: 

Article6Righttolife.aspxم 
 احلأأق  6لياهأأا العأأار علأأ  املأأادة   ا أأتعرا  مالأأرو  تع115و أأد   اللج أأة  يف دور أأا  -42

 م116ة ا تعرا  املالرو  يف دور ا يف احلياة(م ووامللب اللج 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/115/3
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx
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 الم ارد من الم ظفقن وترجمع ال ثائق الرسمقع -ياء 
مأأأين العهأأأد  يتعأأأن علأأأ  اةمأأأن العأأأار  ن يأأأوفر مأأأا يلأأأزر مأأأين مأأأود ن  36وفاأأأا  للمأأأادة  -43

ة هبأأأام وت،كأأأد اللج أأأة مأأأين طأأأو    الودأأأائم امل ين االضأأأطال  ال عأأأاوتسأأأهيال  لتمكأأأن اللج أأأة مأأأ
جديد قلاها  قاء ناف املوارد مين املود ن وتالدد مرة  خرى علأ   مهيأة ختصأيف املأوارد الكافيأة 
مأأأأين املأأأأود ن لتأأأأ من خدمأأأأة دورا أأأأا  وللمسأأأأاعدة يف قيأأأأادة الأأأأوعا  توملأأأأيا ا وحتسأأأأن فهمهأأأأا 

مل تزد قدرة مأود ا وحأدة االلتما أا  علأ  وت  ي  ا عل  الصعيد الوط م وت،كد اللج ة  ن  ما 
جتهيأأأز البال أأأا  ال رديأأأة قيأأأادة كبأأأ ة  فسأأأيظ  ذلأأأ  ياأأأو  تاويجأأأا  شأأأديدا  قأأأدرة اللج أأأة علأأأ  

وعأأالوة علأأ  ذلأأ   تعأأر  اللج أأة عأأين قلاهأأا البأأال  ةن معا أأة عملهأأا املتأأ خر يف  أأ ا الصأأددم 
قد تعأوا عمأ    ت ا  املود ن يف اةمانةلق الاواعد العامة املعمو  هبا يف اةمم املتحدة فيما يتع

اللج أأة  وخباملأأة عمأأ  املأأود ن التأأا عن لوحأأدة االلتما أأا  الأأ يين ي بغأأا  ن يباأأوا يف م املأأبهم 
 ا  السا اة للج ةمل  ة طويلة ملا في  الك اية الكتسا  اخلربة واملعرفة فيما خيف االجتهاد

 الأ ن تأدعيم  268 68وتعر  اللج ة عين امت ا ا للجمعيأة العامأة علأ  اعتمأاد الاأرار  -44
وتعزيأأز فعاليأأة  داء نظأأار  يئأأا  معا أأدا  حاأأوا اإلنسأأان  سأأب  م هأأا مأأ ح اللج أأة وقتأأا   ضأأافيا  

م 2016و 2015مدتأأأأ    أأأأبوعان ونصأأأأم اة أأأأبو  الجتماعا أأأأا خأأأأال  السأأأأ تن التاأأأأو يتن 
ها لعدر ك اية املأوارد البالأرية الأس  تيحأب هلأا مأين  جأ  ضأمان ت  يأ   أ ا ولك ها تعر  عين    

ومل يتسأأين للج أأة  وجأأ  خأأا    سأأب  ناأأف املأأوارد البالأأرية املتاحأأة ل مانأأة  الاأأرار ت  يأأ ا  كأأامال م
إل اق اةعما  التحج ية الالقمة ال أتعرا  عأدد  ضأايف مأين البال أا    ن تسأت يد مأين  عأ  

 س م حتها  يا ا ا معية العامةمضافية ال يار االجتما  اإل
وتعيأأأد اللج أأأأة ت كيأأأأد قلاهأأأأا البأأأأال  ةن الوثأأأأائق امل ةأأأأة لردود أأأأا علأأأأ  قائمأأأأة الاجأأأأايا  -45
تتأأأوافر  ث أأأاء دورا أأأا  ال  اأأأدر ضأأأدود ر أأأم متتعهأأأا  الواليأأأة املطلو أأأة و  ليتهأأأا للحصأأأو  علأأأ   ال

وتعأر  اللج أأة عأين قلاهأأا  يجأا  مأأين  ن مالأأرو   ةأأة  أ   الأأردودماال أتحااقا  املاليأأة الالقمأة ل  
تاريأأر املاأأررة اخلاملأأة املع يأأة ملتا عأأة التوملأأيا  اخلتاميأأة ومالأأرو  تاريأأر املاأأرر اخلأأا  املعأأ  ملتا عأأة 

 لغأة واحأدة  116اآلراء املادمة ملوجأ  الربوتوكأو  االختيأار  اةو  للعهأد  تيحأا خأال  دور أا 
 ةأأأة الأأأوثياتن   ملأأأريح تكليأأأمهأأأا  و أأا اإلنكليزيأأأة   سأأأب  عأأأدر وجأأود فاأأ  مأأأين لغأأأا  عمل

ر أأم  ن  أأ ا ال أأو  مأأين الوثأأائق تُأأرجم  انتظأأار يف السأأا قم وتالأأدد اللج أأة علأأ   ن  -املأأ كورتن 
املتا عأأة جأأزء   ا أأا مأأين  نالأأطتها و ن عأأدر ترةأأة الوثأأائق يأأ،ثر تأأ ث ا  مباشأأرا  يف نوعيأأة عملهأأام 

الاأأرار الرمسأأا التأأايل  الأأ ن ترةأأة تاأأارير املتا عأأة ومالأأاري  الوثأأائق  علأأ   ن ولأأ ل  تعتمأأد اللج أأة 
 يُدرج يف تارير ا الس و :

دأأأ   ن يُأأأ جم  ىل لغأأأا  عمأأأ  اللج أأأة كأأأ  مالأأأرو  وثياأأأة تتعلأأأق   نالأأأطتها  
ملوج  العهأد وتاتجأا مأين اللج أة م اقالأتها واعتماد أا  ملأا يف ذلأ     وثياأة متعلاأة 

مالأأاري  املالحظأأا  اخلتاميأأة  ومالأأاري  قأأوائم الاجأأايا  ومالأأاري   أأاإل الا  مأأين قبيأأ  
(    ومالأأاري  تاأأارير متا عأأة املالحظأأا  اخلتاميأأةقأأوائم الاجأأايا السأأا اة لتاأأدا التاأأارير
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والبال أأأا  ال رديأأأة والبال أأأا  املادمأأأة فيمأأأا  أأأن الأأأدو   مثأأأ  مالأأأاري  اآلراء ومالأأأاري  
نونيأأأأة  مأأأأين قبيأأأأ  التعلياأأأأا  العامأأأأة(  واملسأأأأائ  متا عأأأأة اآلراء(  والت سأأأأ ا  الاا رتاأأأأاري

املتصأأأألة  سأأأأ  عمأأأأ  اللج أأأأة واملسأأأأائ  اةخأأأأرى  مأأأأين قبيأأأأ  مالأأأأاري  التاأأأأارير السأأأأ وية  
 ومالرو  ال ظار الداخلا  ومالاري  املبادئ التوجيهية(م

 الدعايع ألعمال اللجنع -كا  
 أأا ا أأ اتيجا  كأأين اتباعأأ  اعتمأأد  اللج أأة  يف دور أأا الرا عأأة والتسأأعن  ورقأأة  الأأ ن  -46

 م(CCPR/C/94/3يف العالقا  العامة م  و ائ  اإلعالر  
  واملأأ  مركأأز احلاأأوا املدنيأأة والسيا أأية البأأ  الالأأبكا 116و 115وخأأال  الأأدورتن  -47

 يأأأة مهمأأأة  خأأأرىم ول  أأأم  لعمليأأأة ا أأأتعرا  ةيأأأ  تاأأأارير الأأأدو  اةطأأأراأ والجتماعأأأا  عل
  114يأأأتمكين املركأأأز مأأأين البأأأ  الالأأأبكا لعمليأأأة ا أأأتعرا  التاأأأارير الأأأس جأأأر   ث أأأاء الأأأدورة  مل

و كأأين االطأأال  علأأ   ا أأتث اء اال تعراضأأن املتعلاأأن   وق كسأأتان وةهوريأأة ف أأزويال البولي اريأأةم 
 مwww.treatybodywebcast.org: الب  الالبكا يف الرا   التايل

وا أأأأتمر  اللج أأأأة يف وضأأأأ  ا أأأأ اتيجية  عالميأأأأة متي أأأأة   لأأأأب عاأأأأد مأأأأ،مترا  ملأأأأح ية  -48
 (م2016 املعاأودة يف آذار مأار  116 جلب حجورا  مكث ا  يف  اية ك  دورة   ا تث اء الأدورة 

وتعر  اللج ة عين امت ا ا للمساعدة الاّيمة الس قدمها املودأم ا ديأد املعأ   الأ،ون االتصأاال م 
وقد  مثر      ا هود عددا  كب ا  مين املااال  عين ةي  البلأدان الأس خجأعب لال أتعرا  خأال  

 ال  ة املالمولة  التارير   اإلضافة  ىل ورود طلبا  إلجراء ماا ال م

 تقديم تقرير اللجنع السن ي إلى الجمبقع البامع -لم 
  حجأأأأر الأأأأرئيس جلسأأأأة التحأأأأاور مأأأأ  ا معيأأأأة العامأأأأة يف نيويأأأأورك 115خأأأأال  الأأأأدورة  -49
 وقّدر خالهلا تارير اللج ة الس و م 2015تالريين اةو   كتو ر  20 يور

 اعتماد التقرير -مقم 
  نظأأأأأر  اللج أأأأأة يف مالأأأأأرو  2016آذار مأأأأأار   30املعاأأأأأودة يف  3263يف ا لسأأأأة  -50

 115و 114تارير أأأا السأأأ و  اةر عأأأن الأأأ   يت أأأاو  اةنالأأأطة الأأأس اضأأأطلعب هبأأأا يف دورا أأأا 
واعُتمأأأأد التاريأأأأر  اإلةأأأأا   صأأأأيغت  املعدلأأأأة  ث أأأأاء م 2016و 2015املعاأأأأودة يف عأأأأاما  116و

 شأأأأأباط  8املأأأأأ،ر   105 1985لأأأأأس االقتصأأأأأاد  واالجتمأأأأأاعا وملوجأأأأأ  ماأأأأأرر اجمل امل اقالأأأأأةم
    ذن اجمللس ل من العار   حالة تارير اللج ة الس و   ىل ا معية العامة مباشرةم1985 فرباير

http://undocs.org/ar/CCPR/C/94/3
http://www.treatybodywebcast.org/
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من البود والتباون مع هقئرات  4٠أسالقب عمل اللجنع  م جب المادة  -ثانقاا  
 ألخرىاألمم المتحدة ا

يلخأأأف  أأأ ا ال صأأأ  ويالأأأر  التعأأأديال  الأأأس  دخلتهأأأا اللج أأأة يف السأأأ ة املاضأأأية علأأأ   -51
مين العهد  وك ل  املارارا  الس اعتمد ا اللج ة م،خرا   الأ ن  40  الي  عملها ملوج  املادة 

 متا عة مالحظا ا اخلتامية عل  تاارير الدو  اةطراأم

 المستجدات والمقرَّرات األخقرة المتبلقع  اإلجراءات -ألف 
  قأأأأأرر  اللج أأأأأة  ن تأأأأأدرج فاأأأأأرة موحأأأأأدة جديأأأأأدة يف مالحظا أأأأأا 116خأأأأأال  الأأأأأدورة  -52

 اخلتامية  داعية الدو  الس مل تاب   عد اإلجراء املبس  لتادا التاارير  ىل  ن ت ع  ذل م
  للبال أأأأأا  املتكأأأأأررة  اعتبأأأأأار     دراج  جأأأأأراء معّجأأأأأ116وقأأأأأرر  اللج أأأأأة  يف دور أأأأأا  -53

مالأأأروعا  جتريبيأأأا  ملأأأدة  أأأ ة مأأأين  جأأأ  حأأأ  مالأأأكلة الأأأ اكم املتزايأأأد يف البال أأأا  املعلاأأأة  وتعيأأأن 
 َكن ملعا ة البال ا  املتكررةمماررَيين متالار 

  ال ريأأأأأق العامأأأأأ  املعأأأأأ   ت اأأأأأيح ال ظأأأأأار الأأأأأداخلا 116و نالأأأأأ   اللج أأأأأة  يف دور أأأأأا  -54
عجأأاء التاليأأة  مسأأا  م: السأأيد  يتولسأأي   والسأأيد شأأاين والسأأيدة كلي النأأد يتأأ لم مأأين اة الأأ  

  اقارتزيس والسيد د  فروفي م والسيدة

 التقارير المركَّزة المستندة إلى ق ائم القضايا السا قع لتقديم التقرير -1 
  اعتمأأأاد  جأأراء جديأأأد لتاأأدا التاأأأارير 2009قأأرر  اللج أأة  يف تالأأأريين اةو   كتأأو ر  -55

(   ن 2014  متوق يوليأ  111وقرر  اللج ة  يف دور أا  يُتا  لعدد ضدود مين الدو  اةطراأم
يكأأون اإلجأأراء املبسأأ  لتاأأدا التاأأارير متاحأأا   مبأأدئيا    ميأأ  الأأدو  اةطأأراأ  و ن يباأأ  مطباأأا  

و كأين االطأال  علأ  املعلومأا    ((م 56  ال اأرة A/70/40عل  التاارير الدورية فحس   انظأر 
 /www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pagesاملتعلاأأأأأأأأأأة هبأأأأأأأأأأ ا اإلجأأأأأأأأأأراء يف الأأأأأأأأأأرا   التأأأأأأأأأأايل: 

SimplifiedReportingProcedure.aspxم 
  يف التاريأأأر الأأأدور  السأأأاد  ل يوقيل أأأدا  116و 115ونظأأأر  اللج أأأة   ث أأأاء دورتيهأأأا  -56

والتاريأر الأأدور  الثالأأ  لسأأان مأأاري و  والتاريأأر الأدور  السأأا   للسأأويد  الأأس ورد  ةيعأأا   اتبأأا  
  قأأوائم قجأايا  أأا اة لتاأأدا 114واعتمأد  اللج أأة  يف دور أا  اإلجأراء املبسأأ  لتاأدا التاأأاريرم

التاأأارير فيمأأا خيأأف التاريأأر الأأدور  الرا أأ  لبلغاريأأا  والتاريأأر الأأدور  اخلأأامس لبأأيالرو   والتاريأأر 
  قأأأوائم قجأأأايا  أأأا اة لتاأأأدا 115الأأأدور  السأأأا   للسأأأل ادورم واعتمأأأد  اللج أأأة  يف دور أأأا 

الأأدور  الثالأأ  للبو أأ ة واهلر أأ   والتاريأأر الأأدور  الرا أأ  لغواتيمأأاال  التاأأارير فيمأأا خيأأف التاريأأر 
  اإلجأأراء ن سأأ  فيمأأا خيأأف 116والتاريأأر الأأدور  السأأاد  هل غاريأأام واختأأ   اللج أأة  يف دور أأا 

 التارير الدور  الرا   إل تونيام

http://undocs.org/ar/A/70/40
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspx
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 التباون مع المؤسسات ال انقع لحق   اإلنسان والمنظمات غقر الحك مقع -٢ 
  ورقأأأة  الأأأ ن تعاو أأأا مأأأ  امل ظمأأأا   أأأ  احلكوميأأأة 104اعتمأأأد  اللج أأأة  يف دور أأأا  -57
 CCPR/C/104/3م) 

  ورقأة مالأاهبة  الأ ن تعاو أا مأ  امل، سأا  الوط يأة 106واعتمد  اللج أة  يف دور أا  -58
 (مCCPR/C/106/3حلاوا اإلنسان  

 وليع المقرر القاص المبني  البالغات الجديدة والتدا قر المؤقتع -٣ 
  مأأأ كرة عأأأين واليأأأة املاأأأرر اخلأأأا  املعأأأ   البال أأأا  110اعتمأأأد  اللج أأأة  يف دور أأأا  -59

 (مCCPR/C/110/3ا ديدة والتدا   امل،قتة  

 (4 ك س ف  -4 
  ا أأت ادا   ىل مالحظا أأا اخلتاميأأة  الأأ ن التاريأأر الأأدور  116قأأرر  اللج أأة  يف دور أأا  -60

   ن 2011آذار مأار   29(  املعتمدة يف 3ة   ال ار CCPR/C/SRB/CO/2الثاين لصر يا  انظر 
  الأأس طلبأأب فيهأأا  ىل  عثأأة اةمأأم املتحأأدة لأأإلدارة 2011 يار مأأايو  19تكأأرر الر أأالة امل،رخأأة 

امل،قتة يف كو وفو موافا ا   التعاون مأ  امل، سأا  يف كو أوفو  ودون املسأا   الوضأ  الاأانوين 
 م2006يف كو وفو م   متوق يولي   انال هائا لكو وفو   تارير عين حالة حاوا اإلنس

 جن ب الس دان -٥ 
  آخأأ ة يف اعتبار أأا  ن ج أأو  السأأودان  ملأأبح مسأأتاال  116قأأرر  اللج أأة  يف دور أأا  -61

الأس وجهتهأا  ىل  2013تالريين الثاين نوفمرب  1   ن تكرر ر التها امل،رخة 2011يف متوق يولي  
(  الأأ ن الاجأأايا 1997 26تعلياهأأا العأأار رقأأم   نأأ  يف ضأأوءالدولأأة الطأأرأ  و شأأار  فيهأأا  ىل 

  يظأأأ  شأأأع  (5 املتعلاأأأة  ا أأأتمرارية التزامأأأا  العهأأأد الأأأدويل اخلأأأا   أأأاحلاوا املدنيأأأة والسيا أأأية
ج أأأأو  السأأأأودان حتأأأأب محايأأأأة العهأأأأد  ودعأأأأب ج أأأأو  السأأأأودان  ىل تاأأأأدا تاريأأأأر  ويل ملوجأأأأ  

 مين العهدم 40  ( مين املادة 1 ال ارة

 الوقئات األخرىالبالقات مع  - اء 
  اجتماعها اخلامس م  اللج ة املع ية  الاجاء عل  115عاد  اللج ة  خال  دور ا  -62

و تا    ا االجتمأا   التمييز ضد املر ة الس تزام ب دور ا م  دورة اللج ة املع ية  اوا اإلنسانم
ةعجأأأاء كلتأأأأا اللج تأأأأن فرملأأأة  ملواملأأأألة م اقالأأأأة آرائهأأأأم يف قجأأأايا الصأأأأحة اإل ا يأأأأة  وال  أأأأيما 

واللج ة كت ة جدا  ةكاد ية ج يم للاأانون الأدويل اإلنسأاين والاأانون الأدويل حلاأوا اإلجها م 
 عا دا ماإلنسان عل  دعمها   ا االجتما  مين خال  م صتها املخصصة هليئا  امل

__________ 

 (م1999 1244 ي بغا  ن تُ هم ك   شارة  ىل كو وفو يف     الوثياة وفق ما ياتجي  االمتثا  لارار جملس اةمين (4 
(  A/53/40 (Vol. I)اجمللأد اةو     40الرمسيأة للجمعيأة العامأة  الأدورة الثالثأة واخلمسأون  امللحأق رقأم الوثأائق  (5 

 املرفق السا  م

http://undocs.org/ar/CCPR/C/104/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/106/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/110/3
http://undocs.org/ar/CCPR/C/SRB/CO/2
http://undocs.org/ar/A/53/40(Vol.I)
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 من البود 4٠تقديم التقارير من الدول األارا   م جب المادة  -ثالثاا  
متالأأيا  مأأ  املبأأادئ التوجيهيأأة الأأس اعتمأأد ا اللج أأة يف دور أأا الساد أأة والسأأتن وعأأدلتها  -63

(  ا تعاضأأأب اللج أأأة عأأأين الأأأوت ة الدوريأأأة لتاأأأدا CCPR/C/66/GUI/Rev.2يف دور أأأا السأأأبعن  
 التاأأارير مأأرة كأأ  مخأأس  أأ وا   الأأس كانأأب قأأد  قر أأا يف دور أأا الثالثأأة عالأأرة املعاأأودة يف متأأوق 

  ظأأأار مأأأرن ياجأأأا  تحديأأأد تأأأاريل تاأأأدا الدولأأأة الطأأأرأ (  CCPR/C/19/Rev.1  1981 يوليأأأ 
تاريَر ا الدور  التايل علأ    أا  كأ  حالأة علأ  حأدة يف  ايأة املالحظأا  اخلتاميأة الأس تبأديها 

مأأين العهأأد ويف ضأأوء املبأأادئ التوجيهيأأة لتاأأدا  40اللج أأة  الأأ ن    تاريأأر  وذلأأ  وفاأأا  للمأأادة 
و كد  اللج ة  أ ا الأ ها يف مبادئهأا التوجيهيأة الرا  أة املعتمأدة  اارير و  الي  عم  اللج ةمالت

 (مCCPR/C/2009/1يف الدورة التا عة والتسعن  
  ف ا  ا عل   ن تسمح للدو  اةطراأ  تادا تاارير 104وقرر  اللج ة  يف دور ا  -64

 ال تتجاوق  ب   وا م
   ن تراعأأأأا  لأأأأدى ال ظأأأأر يف الأأأأوت ة الدوريأأأأة لتاأأأأدا 114وقأأأأرر  اللج أأأأة  يف دور أأأأا  -65

التاأأأارير  مأأأا  ذا كانأأأب الأأأدو  اةطأأأراأ املع يأأأة قأأأد وافاأأأب علأأأ  اتبأأأا  اإلجأأأراء املبسأأأ  لتاأأأدا 
ئم الاجأأأايا يف  طأأأار اإلجأأأراء التاأأأاريرم و أأأال ظر  ىل طأأأو  التأأأ خ  اإلدار  يف جتهيأأأز التاأأأارير وقأأأوا

العاد  لتادا التاارير  ماا   اإلجراء املبس    تسأع  اللج أة  ىل ضأمان اإلنصأاأ ع أد البأب 
 لدورية لتادا التاارير املابلةميف الوت ة ا

 ٣1إلرى  ٢٠1٥التقارير المقدمرع إلرى األمرقن البرام فري الفتررة مرن نقسران/أ ريل  -ألف 
 ٢٠1٦آذار/مارس 

تاريأأأأأأرا  مأأأأأأين الأأأأأأدو   18خأأأأأأال  ال أأأأأأ ة املالأأأأأأمولة هبأأأأأأ ا التاريأأأأأأر  قُأأأأأأّدر  ىل اةمأأأأأأن العأأأأأأار  -66
التاليأأأأة: اةرج تأأأأن  التاريأأأأر الأأأأدور  اخلأأأأامس(  و كأأأأوادور  التاريأأأأر الأأأأدور  السأأأأاد (   اةطأأأأراأ

الأأأأدور  السأأأأأاد (  و اكسأأأأتان  التاريأأأأر اةويل(  و أأأأ غالدي   التاريأأأأأر اةويل(   و يطاليأأأأا  التاريأأأأر
واهلر أأأأ   التاريأأأأر الأأأأدور  الثالأأأأ (  و ول أأأأدا  التاريأأأأر الأأأأدور  السأأأأا  (  وتركمانسأأأأتان  بو أأأأ ةوال

الأأأدور  الثأأأاين(  وةهوريأأأة مولأأأدوفا  التاريأأأر الأأأدور  الثالأأأ (  والأأأدازرك  التاريأأأر الأأأدور    التاريأأأر
ر يا السأأأأأاد (  و أأأأألوفاكيا  التاريأأأأأر الأأأأأدور  الرا أأأأأ (  والسأأأأأويد  التاريأأأأأر الأأأأأدور  السأأأأأا  (  وملأأأأأ

الدور  الثال (  وليخت التايين  التارير الأدور  الثأاين(  ومد الأار  التاريأر الأدور  الرا أ (    التارير
وم غوليأأأأا  التاريأأأأر الأأأأدور  السأأأأاد (  ونيوقيل أأأأدا  التاريأأأأر الأأأأدور  السأأأأاد (  و  أأأأدورا   التاريأأأأر 

 الدور  الثاين(م

http://undocs.org/ar/CCPR/C/66/GUI/Rev.2
http://undocs.org/ar/CCPR/C/19/Rev.1
http://undocs.org/ar/CCPR/C/2009/1
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ول األاررررا  للتزاماتورررا التقرررارير التررري فرررات م عرررد تقرررديموا وعررردم امتثرررال الرررد - اء 
 4٠ م جب المادة 

تود اللج ة  ن ت،كد مين جديد  ن عل  الدو  اةطأراأ يف العهأد  ن تاأدر التاأارير املالأار  -67
مأأأين العهأأأد يف الوقأأأب احملأأأدد هلأأأا ليتسأأأا للج أأأة  ن تأأأ،د  مهامهأأأا كمأأأا ي بغأأأا  40 ليهأأأا يف املأأأادة 

 ب  يف تادا التاارير م    نالاء اللج ةموقد لوح  ل  م حدوم ت خر ك ملوج      املادةم
مهامهأا راأ تااريَر ا يعأوا  داء اللج أة وتالح  اللج ة  الق  ن عدر تادا الدو  اةط -68

مأأين العهأأدم وتكأأرر اللج أأة  ن الأأدو  الأأس تأأ خر موعأأد تاأأدا  40املتعلاأأة  الرملأأد ملوجأأ  املأأادة 
مأين العهأد  انظأر املرفأق الثأاين لالطأال  علأ  قائمأة  40ملوجأ  املأادة  تاارير ا ال ت ا  التزاما ا

 الس ت خر  يف تادا التاارير(م الدو  اةطراأ
تاريأأأرا   وليأأأا  فأأأا  موعأأأد تاأأأد ها   21وتوجأأأ  اللج أأأة االنتبأأأا   وجأأأ  خأأأا   ىل  ن   أأأاك  -69
 10تأأأ خر تاأأأد ها  تاريأأأرا   11 أأأ وا   و 10 أأأ وا  و 5تاأأأارير تأأأ خر تاأأأد ها مأأأا  أأأن  7 م هأأأا

ويأأأ،د   أأأ ا الوضأأأ   ىل  حبأأأاط  حأأأد اة أأأداأ الرئيسأأأية للعهأأأد  و أأأو متكأأأن  كثأأأرم   أأأ وا   و
مأأين رملأأد امتثأأا  الأأدو  اةطأأراأ اللتزاما أأا ملوجأأ  العهأأد  علأأ    أأا  التاأأارير الدوريأأةم  اللج أأة

 خر  كثأأ ا  يف وتوجأأ  اللج أأة علأأ  فأأ ا  م تظمأأة ر أأائ  تأأ ك   ىل ةيأأ  الأأدو  اةطأأراأ الأأس تأأ
 تادا تاارير ام

ونظرا   ىل الالق ال   يساور اللج ة  ال ن عدد التاارير الس ت خر تاد ها وعأدر امتثأا   -70
  اعُتمد  رمسيأا  تعأديال  علأ  ال ظأار (6 مين العهد 40الدو  اةطراأ اللتزاما ا ملوج  املادة 

م وقد  د   اللج ة يف تطبيأق (7 2001الدورة احلادية والسبعن  يف آذار مار  الداخلا خال  
 (م2001املواد امل احة اعتبارا  مين  اية الدورة احلادية والسبعن  نيسان   ري  

 التزامهأا الطأرأ  ةوتجم ب التعأديال   جأراء  يُأتابأ  يف احلأاال  الأس ال ت أا فيهأا الدولأ -71
مدى فأ ة طويلأة   و الأس تطلأ  فيهأا ت جيأ  مثوهلأا  مأار اللج أة قبأ  املوعأد  تادا التاارير عل  

املارر ملأدة قصأ ةم ويف كلتأا احلأالتن  دأوق للج أة  مأين اآلن فصأاعدا    خطأار الدولأة املع يأة  أ ن 
اللج أأأة تعتأأأزر ال ظأأأر يف التأأأدا   الأأأس اعتمأأأد ا تلأأأ  الدولأأأة الطأأأرأ  غأأأر  ت  يأأأ   حكأأأار العهأأأد 

 ّلم تارير الدولة الطرأ املع يةم ىل املعلوما  املتوافرة لديها  و ن مل تتسا ت ادا  

__________ 

(  ال صأ  الثالأأ   A/51/40 (vol. I)  اجمللأد اةو   40الأدورة احلاديأة واخلمسأون  امللحأق رقأم املرجأ  ن سأ    (6 
 (  ال ص  الثال   ال ر   اءمA/57/40  40الدورة السا عة واخلمسون  امللحق رقم ال ر   اء  واملرج  ن س   

 أاءم (  اجمللد اةو   املرفأق الثالأ   ال أر  A/56/40  40ة الساد ة واخلمسون  امللحق رقم الدور املرج  ن س    (7 
 م103وقد ُ كد  الاواعد امل احة يف ال ظار الداخلا  صيغت  املعدلة املعتمد يف الدورة 

http://undocs.org/ar/A/51/40%20(vol.%20I)
http://undocs.org/ar/A/57/40
http://undocs.org/ar/A/56/40
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( فيمأأأا خيأأأف 70و 68  نظامهأأأا الأأأداخلا  املادتأأأان 103وعأأأّدلب اللج أأأة  يف دور أأأا  -72
  تُبح      2012م وم   عار (8 درا ة احلاال  الاطرية دون وجود تارير   جراء اال تعرا (

ة عل ية  دال  مين جلسة مغلاة وتصدر  يجا  املالحظا  اخلتامية امل بثا احلاال  الاطرية يف جلسة
 مين ا لسة  ومل ها وثائق عل يةم

مأين نظامهأا الأداخلا يف  70وطّباب اللج ة ةو  مرة اإلجراء امل صو  عليأ  يف املأادة  -73
 اإلجأأأراء دور أأأا اخلامسأأأة والسأأأبعن علأأأ  دولأأأة مل تاأأأدر تاريأأأرا م وحأأأىت تارخيأأأ    أأأ   اللج أأأة  ىل

دولأة طرفأا   أا التاليأة:  21املتمث  يف درا ة حالة الأدو  اةطأراأ دون وجأود تاريأر فيمأا خيأف 
 ر أأأأأادو  و ليأأأأأز و أأأأأ غالدي  وةهوريأأأأأة  فريايأأأأأا الو أأأأأط  وج أأأأأو   فريايأأأأأا ودومي يكأأأأأا وروانأأأأأأدا 

ف سأأأأ ب وجأأأأزر  ري أأأأاديين و أأأأان مأأأأاري و و أأأأوري ار و يالأأأأي  و امبيأأأأا و ري أأأأادا و ي يأأأأا  و أأأأانب
وتأأأرد يف   أأأتوائية وكأأأا و فأأأ د  وكأأأو  دي أأأوار وكي يأأأا ومأأأالو  وموقامبيأأأق ونيكأأأارا وا و أأأايسماال

التاريأأأر السأأأ و  للأأأدورة التا أأأعة والسأأأتن معلومأأأا  عأأأين ةيأأأ  الأأأدو  اةطأأأراأ الأأأس خجأأأعب 
 م(9 110للدرا ة ملوج    ا اإلجراء حىت الدورة 

اللج أأأُة ج أأأو   فريايأأأا    أأأا  أأأتعتمد قائمأأأة قجأأأايا دون    علمأأأب 112وقبأأأ  الأأأدورة  -74
  2014تالأريين الثأاين نوفمرب  26ويف  م112وجود تارير مين تل  الدولة الطرأ خال  الأدورة 

و ُر لب  يجا  م كرة ش وية  ىل قّدمب ج و   فريايا تارير ا فت ّج  موعد اعتماد قائمة قجايام 
 م112ا  أأتعتمد قائمأأة قجأأايا دون وجأأود تاريأأر يف الأأدورة  أأ غالدي  تالأأ  فيهأأا اللج أأة  ىل   أأ

 و عأأأأد  ن  عر أأأأب  أأأأ غالدي  عأأأأين التزامهأأأأا   ر أأأأا  تارير أأأأا  ىل اللج أأأأة يف موعأأأأد  قصأأأأا  آذار 
   رج   اللج ة درا ة حالأة احلاأوا املدنيأة والسيا أية يف  أ غالدي  ريثمأا تتلاأ  2015 مار 

 م2015حزيران يوني   19التاريرم وقدمب   غالدي  تارير ا يف 

الرر تقرة الدوريررع فقمررا يتبلررق  تقررارير الرردول األارررا  الترري نُظررر فقوررا خررالل الفترررة  -جقم 
 المشم لع  الستبراض

   ن تسمح للدو  اةطأراأ  تاأدا تاارير أا علأ  فأ ا  104قرر  اللج ة  يف دور ا  -75
و  أاء  عليأ    كأين للج أة  ن تطلأ  اآلن  ىل الأدو  اةطأراأ  ن تاأدر  ب  أ وا م ال تتجاوق 

وقأرر  اللج أة  يف  تاارير ا الدورية الالحاة يف  جون ثالم  و  ر    و مخس  و  ب   وا م
   ن تعمأ  لأدى حتديأد الأوت ة الدوريأة لتاأدا التاأارير املابلأة  علأ  مأ ح الأدو  الأس 114دور ا 

رير ملوجأأ  اإلجأأراء املبسأأ  لتاأأدا التاأأارير  أأ ة  ضأأافية لتاأأدا تاارير أأا ماارنأأة  الأأدو  تاأأدر تاأأا
الأأس تاأأدر تاارير أأا ملوجأأ  اإلجأأراء املوحأأد لتاأأدا التاأأارير   غيأأة ضأأمان اإلنصأأاأ  أأن الأأأدو  

__________ 

(  ال صأأأ  الثأأأاين  A/67/40 (vol. I)اجمللأأأد اةو     40امللحأأأق رقأأأم الأأأدورة السأأأا عة والسأأأتون  املرجأأأ  ن سأأأ    (8 
 م64ال ارة 

(  ال صأأأ  الثالأأأ   A/69/40 (vol. I)اجمللأأأد اةو     40الأأأدورة التا أأأعة والسأأأتون  امللحأأأق رقأأأم املرجأأأ  ن سأأأ    (9 
 م117-101ال ارا  

http://undocs.org/ar/A/67/40(vol.I)
http://undocs.org/ar/A/69/40(vol.I)
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اةطراأ الس تسأتخدر اإلجأراءيين املختل أنم و  أاء  عليأ   دأوق للج أة اآلن  ن تطلأ   ىل الأدو  
ةطراأ الس تادر تاارير يف  طار اإلجراء املبس  لتادا التاأارير  ن تاأدر تاارير أا الدوريأة علأ  ا

فأأ ا  ال تزيأأد علأأ   أأب   أأ وا      السأأ وا  السأأب الاصأأوى املسأأمو  هبأأا يف  طأأار اإلجأأراء 
 املوحد لتادا التاارير وقيادة   ة  ضافية عليها(م

 دنا  تواريل ال ظر يف تاارير الدو  اةطراأ خال  ال  ة قيد اال أتعرا  ويبّن ا دو   -76
 واملوعد احملدد لتادا التاارير املابلةم

 موعد التارير املاب  تاريل ال ظر الدولة الطرأ
 2020متوق يولي   24 2015متوق يولي   ك دا
 2020متوق يولي   24 2015متوق يولي   فرنسا
 2020متوق يولي   24 2015متوق يولي     بانيا

 2020متوق يولي   24 2015متوق يولي   ةهورية مادونيا اليو و الفية  ا اا  
اململكأأأة املتحأأأدة لربيطانيأأأا العظمأأأ  

 وآيرل دا الالمالية
 2020متوق يولي   24 2015متوق يولي  

 2018متوق يولي   24 2015متوق يولي    وق كستان
 2018متوق يولي   24 2015متوق يولي   البولي ارية( -ف زويال  ةهورية 

 2021الثاين نوفمرب  تالريين 6 2015اةو   كتو ر  تالريين ال مسا
 2019الثاين نوفمرب  تالريين 6 2015اةو   كتو ر  تالريين   ين

 2020الثاين نوفمرب  تالريين 6 2015اةو   كتو ر  تالريين اليونان
 2018الثاين نوفمرب  تالريين 6 2015اةو   كتو ر  تالريين العراا

 2019الثاين نوفمرب  تالريين 6 2015اةو   كتو ر  تالريين ةهورية كوريا
   (2022تالريين الثاين نوفمرب  6 2015اةو   كتو ر  تالريين  ان ماري و
 2020الثاين نوفمرب  تالريين 6 2015اةو   كتو ر  تالريين  وري ار

 2021آذار مار   31 2016آذار مار   كو تاريكا
 2020آذار مار   31 2016آذار مار   ناميبيا
   (2023آذار مار   31 2016آذار مار   نيوقيل دا
 2019آذار مار   31 2016آذار مار   رواندا

 2021آذار مار   31 2016آذار مار    لوفي يا
 2020آذار مار   31 2016آذار مار   ج و   فريايا

   (2023آذار مار   31 2016آذار مار   السويد
يالأم  موعأأد تاأأدا التاريأأر املابأأ   أ ة  ضأأافية تُأأزاد علأأ  الأأوت ة الدوريأة  سأأب  تاأأدا التاريأأر ملوجأأ     (

 اإلجراء املبس  لتادا التااريرم
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 المرفق األول

 ٢٠1٦-٢٠1٥أعضاء اللجنع المبنقع  حق   اإلنسان وأعضاء مكتبوا،   

   ( لد ا  سية اال م
  31الواليأأأأأة يف  ت تهأأأأأا

 كانون اةو  ديسمرب
   (2018 تونس عيا   ين عاشور

  ج(2016 ا زائر لز ر   وقيد
   (2018 الواليا  املتحدة اةمريكية  ارة كلي الند

  ج(2016 مصر  محد  من فتح اهلل
   (2018 فرنسا فروفي  ولي يي  د  
   (2018 ا ب  اة ود  ي انا يليت 

   (2018 اليا ان يوجا  وا اوا
   (2018  و  دا كان الكا مو وموقاند

   (2018 اليونان فوتي   اقارتزيس
   (2018  يطاليا ماورو  وليس
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمأ   ناد  روديل

 وآيرل دا الالمالية
  ج(2016

  ج(2016 كو تاريكا ريسيا -  كتور مانوي  رودريغيس
 2016 مورياليو  ديروجال   يتولسي  
  ج(2016 اةرج تن فا يان عمر  ال يويل

  ج(2016  ملانيا فور -  نيا قايرب 
  ج(2016   رائي  يوفا  شاين

  ج(2016 جورجيا كونستونتن فاردقيالش يلا
   (2018  وري ار مار و واترفا 
 كأأأأأين االطأأأأأال  علأأأأأ  معلومأأأأأأا  عأأأأأين عجأأأأأوية اللج أأأأأة حاليأأأأأأا  و أأأأأا اا  يف الأأأأأرا   التأأأأأأايل:  ملحودة:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspxم 
مأأين العهأأأد الأأدويل اخلأأا   أأأاحلاوا املدنيأأة والسيا أأية  يُعأأأنا  28مأأأين املأأادة  3وفاأأا  لل اأأرة    (

  عجاء اللج ة  االنتخا   و م يعملون فيها  ص تهم الالخصيةم
 24للأأدو  اةطأأراأ املعاأأأود يف نيويأأورك يأأأور  34انُتخأأ   أأ،الء اةعجأأأاء  ث أأاء االجتمأأأا     (

 م2014حزيران يوني  
 6للأأأدو  اةطأأأراأ املعاأأأود يف نيويأأأورك يأأأور  32انُتخأأأ   أأأ،الء اةعجأأأاء  ث أأأاء االجتمأأأا    ج(

 م2012 يلو   بتمرب 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
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آذار   16فيما يلا  عجاء املكتأ  الأ يين انُتخبأوا ل أ ة عأامن يف ا لسأة املعاأودة يف و 
 (:113 الدورة  2015مار  
  ال يويلفا يان عمر  الرئيس:

 يوجا  وا اوا نوا  الرئيس:
 ديروجال   يتولسي    
 فور -  نيا قايرب   
 كونستونتن فاردقيالش يلا املارر:
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 المرفق الثاني

  (٢٠1٦آذار/مارس  ٣1من البود )حتى  4٠دة الما  م جب التقارير تقديم حالع  
 دولع ارفاا( ٢1) األولي تقريرها تقديم في تأخرت التي األارا  الدول -ألف 

 موعد التادا الدولة الطرأ 
  وا  

 مالحظا  دون وجود تاريرال ظر يف احلالة  الت خ 
الأأأأأأأأأأأأأأأدورة التا أأأأأأأأأأأأأأأعة والسأأأأأأأأأأأأأأأبعون  تالأأأأأأأأأأأأأأأريين  27 1988اةو  ديسمرب  كانون  24  ي يا اال توائية -1

 (  2003اةو   كتو ر 
املوعأأد ال هأأائا احملأأدد يف املالحظأأا  اخلتاميأأة لتاأأدا التاريأأر اةويل 

   2004آ    سطس  1 و 
   24 1991نيسان   ري   23 الصوما  -2

املوعأأد ال هأأائا احملأأدد يف املالحظأأا  اخلتاميأأة لتاأأدا التاريأأر اةويل  (  2007الدورة التسعون  متوق يولي   24 1991 يلو   بتمرب  6  ري ادا -3
   2008كانون اةو  ديسمرب   31 و 

يف املالحظأأا  اخلتاميأأة لتاأأدا التاريأأر اةويل املوعأأد ال هأأائا احملأأدد  (  2011 آذار مار   101الدورة  22 1993آ    سطس  4  يالي  -4
 2012نيسان   ري   1 و 

 102قائمأأأأأأأة الاجأأأأأأأايا اعُتمأأأأأأأد  يف الأأأأأأأدورة  21 1994 يلو   بتمرب  16 دومي يكا -5
   ت جا  ال ظر فيها( 2011 متوق يولي  

 

املوعأأد ال هأأائا احملأأدد يف املالحظأأا  اخلتاميأأة لتاأأدا التاريأأر اةويل   (2012 آذار مار   104الدورة  21 1994الثاين نوفمرب  تالريين 5 كا و ف د  -6
 2013آذار مار   30 و 

املوعأأد ال هأأائا احملأأدد يف املالحظأأا  اخلتاميأأة لتاأأدا التاريأأر اةويل  (  2013 آذار مار   107الدورة    18 1997 يلو   بتمرب  9  ليز -7
 2015آذار مار   28 و 

مأين ال ظأار  70املوعد ال هائا احملأدد يف ر أالة التأ ك  اةخأ ة  املأادة   12 2003نيسان   ري   22  ري يا -8
 2014تالريين الثاين نوفمرب  12الداخلا( لتادا التارير  و 

مأين ال ظأار  70 املأادة املوعد ال هائا احملأدد يف ر أالة التأ ك  اةخأ ة   11 2004اةو  ديسمرب  كانون  19 ليالس -تيمور  -9
 2014تالريين الثاين نوفمرب  12الداخلا( لتادا التارير  و 

مأين ال ظأار  70املوعد ال هائا احملأدد يف ر أالة التأ ك  اةخأ ة  املأادة   10 2005حزيران يوني   27  واقيل د -10
 2014تالريين الثاين نوفمرب  12الداخلا( لتادا التارير  و 
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 موعد التادا الدولة الطرأ 
  وا  

 مالحظا  دون وجود تاريرال ظر يف احلالة  الت خ 
مأين ال ظأار  70املوعد ال هائا احملأدد يف ر أالة التأ ك  اةخأ ة  املأادة   10 2005اةو  ديسمرب  كانون 22 ليربيا -11

 2014تالريين الثاين نوفمرب  12الداخلا( لتادا التارير  و 
ال ظأار مأين  70املوعد ال هائا احملأدد يف ر أالة التأ ك  اةخأ ة  املأادة   8 2007اةو  ديسمرب  كانون  20 البحريين -12

 2014تالريين الثاين نوفمرب  12الداخلا( لتادا التارير  و 
   8 2007اةو  ديسمرب  كانون  22  ندورا -13

   6 2009 يار مايو  15  اموا -14

   6 2009اةو   كتو ر  تالريين 21  ا وا  ي يا ا ديدة -15

   6 2010شباط فرباير  21 فانواتو -16

   6 2010آذار مار   23 جزر البهاما -17

ةهوريأأة الو الد اراطيأأة  -18
 الالعبية

   5 2010اةو  ديسمرب  كانون  25

   4 2012شباط فرباير  1  يساو - ي يا  -19

تأأأرى اللج أأأة  آخأأأ ة يف اعتبار أأأا  ن السأأأودان طأأأرأ يف العهأأأد م أأأ    3 2012متوق يولي   9 ج و  السودان -20
 مسأأأتاال  ع أأأ  يف متأأأوق    و ن ج أأأو  السأأأودان  ملأأأبح1986عأأأار 
(  الأأأأ ن 1997 26هأأأأا العأأأأار رقأأأأم   ويف ضأأأأوء تعليا2011 يوليأأأأ 

الاجأأأايا املتعلاأأأة  ا أأأتمرارية التزامأأأا  العهأأأد الأأأدويل اخلأأأا   أأأاحلاوا 
الوثأائق الرمسيأأة للجمعيأة العامأة  الأدورة الثالثأأة املدنيأة والسيا أية  انظأر 

  (A/53/40 (Vol. I) اجمللأأأأأأد اةو    40واخلمسأأأأأأون  امللحأأأأأأق رقأأأأأأم 
 ن يظأأ  شأأع  ج أأو  السأأودان حتأأب محايأأة العهأأد    املرفأأق السأأا  (

و التأأأأأأايل ي بغأأأأأأأا  ن ياأأأأأأأدر ج أأأأأأأو  السأأأأأأودان تاريأأأأأأأرا   وليأأأأأأأا  ملوجأأأأأأأ  
مأأين العهأأدم وقأأرر  اللج أأة  يف م ا أأبتن   40  ( مأأين املأأادة 1 ال اأأرة

 عأأال   61لسأأودان  ىل تاأأدا تاريأأر  ويل  انظأأر ال اأأرة دعأأوة ج أأو  ا
 (م75  اجمللد اةو   ال ارة A/69/70و

 2014نيسان   ري   2انجمب يف    2015متوق يولي   3 دولة فلسطن -21

http://undocs.org/ar/A/53/40(Vol.I)
http://undocs.org/ar/A/69/70(vol.i)
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  دولع ارفاا( ٢٠سن ات أو أكثر ) 1٠الدوري الدول األارا  التي تأخرت في تقديم تقريرها  - اء 

 موعد التادا نو  التارير الدولة الطرأ 
  وا  

 الت خ 
قبأأو  اإلجأأراء املبسأأ  

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا لتادا التاارير
قائمة الاجايا السا اة لتاأدا التاريأر اعُتمأد   2013اةو   كتو ر  تالريين 31 2011 يار مايو  12 19 1996 يار مايو  15 الثال   فغانستان -1

 (  2012 متوق يولي   105يف الدورة 
       13 2003آذار مار   31 الثال  الكونغو -2
ةهوريأأة كوريأأا الالأأعبية  -3

 الد اراطية
       12 2004الثاين ي اير  كانون  1 الثال 

       11 2004الثاين نوفمرب  تالريين 1 الرا   مصر -4
       12 2003اةو   كتو ر  تالريين 31 الثال   ا ون -5
املالحظأأأأأأا  اخلتاميأأأأأأة اعُتمأأأأأأد  دون وجأأأأأأود      30 1985حزيران يوني   21 الثاين  امبيا -6

التاريأأأأأأأر الأأأأأأأدور  الثأأأأأأأاين يف الأأأأأأأدورة اخلامسأأأأأأأة 
 ( 2002والسبعن  متوق يولي  

       2 1994 يلو   بتمرب  30 الثال   ي يا -7
       13 2003آذار مار   31 الثال   يانا -8
       14 2001اةو  ديسمرب  كانون  31 الرا   اهل د -9
       16 1999اةو  ديسمرب  كانون  31 الثال  لب ان -10
       13 2002نيسان   ري   30 الثاين ليسوتو -11
     10 2005نيسان   ري   1 الثال  مايل -12
       22 1994آذار مار   31 الثاين ال يجر -13
       16 1999اةو   كتو ر  تالريين 28 الثاين نيج يا -14
قائمة الاجايا السا اة لتاأدا التاريأر اعُتمأد   2015نيسان   ري   30 2013متوق يولي   15 16 1999نيسان   ري   28 اخلامس رومانيا -15

 (  2014 آذار مار   110يف الدورة 
 أأأانب ف سأأأ ب وجأأأزر  -16

  ري اديين
املالحظأأأأأأا  اخلتاميأأأأأأة اعُتمأأأأأأد  دون وجأأأأأأود      24 1991اةو   كتو ر  تالريين 31 الثاين

التاريأأأأأأر الأأأأأأدور  الثأأأأأأاين يف الأأأأأأدورة الساد أأأأأأة 
 (  2006والثمانن  آذار مار  

       15 2000نيسان   ري   4 اخلامس الس غا  -17
       12 2003اةو   كتو ر  تالريين 31 اخلامس تري يداد وتو ا و -18
       11 2004آ    سطس  1 الثال  فييب نار -19
       13 2002حزيران يوني   1 الثاين قمبا و  -20



 

 

A
/7

1
/4

0
 

 

G
E

.1
6

-1
3

5
2

6
 

2
2

 

 

  ( اار أ دول ٩) تسن ا 1٠سن ات و ٥ما  قن الدول األارا  التي تأخرت في تقديم تقريرها الدوري  -جقم 

 موعد التادا نو  التارير الدولة الطرأ 
  وا  

 الت خ 
قبو  اإلجأراء املبسأ  

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا لتادا التاارير
      5 2011آذار مار   29 الرا    ر ادو    -1

     6 2009اةو   كتو ر  تالريين 31 الثال  الرباقي  -2

    5 2010آ    سطس  1 الثال  ةهورية  فريايا الو ط  -3

م وطُلأأأأأأأ  2016شأأأأأأأباط فرباير  9ورد التاريأأأأأأأر يف      6 2009نيسان   ري   1 الرا   الكونغو الد اراطيةةهورية    -4
 Microsoft Word ليها  ن تادر مليغة  ا تخدار 

    7 2010اةو   كتو ر  تالريين 30 اخلامس ليبيا   -5

       8 2008نيسان   ري   1 الرا   لكسمربا   -6

معلومأأأأا  مأأأأين الدولأأأأة ت يأأأأد  أأأأ ن مأأأأين املتوقأأأأ       5 2010نيسان   ري   1 اخلامس مورياليو    -7
 2014تادا التارير يف  اية عار 

      6 2009آ    سطس  1 الرا   ا مهورية العر ية السورية   -8

       7 2008نيسان   ري   1 الثاين  و  دا   -9

  دولع ارفاا( ٢٠خمس سن ات ) الدول األارا  التي تأخرت في تقديم تقريرها أقل من -دال 

 الدولة الطرأ 
و  أأأأأأأأأأأأن

 موعد التادا التارير
 أأأأأ وا  

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا قبو  اإلجراء املبس  لتادا التاارير الت خ 
       4 2011الثاين نوفمرب  تالريين 1 الرا   ا زائر   -1

اةو  ديسأأأأأأأأمرب  كأأأأأأأأانون  20 2011آذار مار   10 2 2013نيسان   ري   1 الساد     اليا   -2
2013 

قائمأأأأأأأة الاجأأأأأأأايا السأأأأأأأا اة لتاأأأأأأأدا 
 106التاريأأأر اعُتمأأأد  يف الأأأدورة 

 (2012 تالريين اةو   كتو ر 
ورد التاريأأأأأر ولك أأأأأ  جتأأأأأاوق احلأأأأأد 

فطُل  اةقص  لعدد الكلما م 
 عأأأأادة تاد أأأأ  يف موعأأأأد  قصأأأأأا  

 2016حزيران يوني   15



 

 

A
/7

1
/4

0
 

 

2
3

 
G

E
.1

6
-1

3
5

2
6
 

 

 الدولة الطرأ 
و  أأأأأأأأأأأأن

 موعد التادا التارير
 أأأأأ وا  

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا قبو  اإلجراء املبس  لتادا التاارير الت خ 
قائمأأأأة الاجأأأأايا السأأأأا اة لتاأأأأأدا   2014الثاين نوفمرب  تالريين 28  2015اةو   كتو ر  تالريين 29 الساد   لجيكا -3

 117مد يف الأأدورة عتتُ  أأالتاريأأر 
 (2016 حزيران يوني  

       4 2012آذار مار   31 الثاين  وتسوانا   -4

قائمأأأأأأأة الاجأأأأأأأايا السأأأأأأأا اة لتاأأأأأأأدا  2013متوق يولي   30 2011شباط فرباير  2 2 2013متوق يولي   30 اخلامس الكام ون   -5
 103التاريأأأر اعُتمأأأد  يف الأأأدورة 

 (  2011 تالريين اةو   كتو ر 
     2016آذار مار   30 الساد  ا مهورية الدومي يكية -6

      1 2014متوق يولي   29 الثاين  ثيو يا   -7

      1 2014الثاين نوفمرب  تالريين 2 الرا   اإل المية( - يران  ةهورية    -8

      1 2014اةو   كتو ر  تالريين 29 اخلامس اةردن   -9

     2015متوق يولي   30 الرا   كي يا -10

     2015متوق يولي   30 الثاين ملديم -11

قائمأأأأأأأة الاجأأأأأأأايا السأأأأأأأا اة لتاأأأأأأأدا  2015آ    سطس  31 2013اةو  ديسمرب  كانون  18 2 2014آذار مار   30 الساد  املكسي  -12
 111التاريأأأر اعُتمأأأد  يف الأأأدورة 

 (  2014 متوق يولي  
 ول أأأأدا  ملأأأأا يف ذلأأأأ  جأأأأزر  -13

 اةنتي  و رو ا( 
      1 2014متوق يولي   31 اخلامس

      3 2012اةو   كتو ر  تالريين 29 الرا   نيكارا وا -14

       4 2012آذار مار   31 الرا     ما -15

       4 2012آذار مار   31 الساد  تونس -16

   2016شباط فرباير  24  2015نيسان   ري   1 اخلامس تو و -17

       2 2013آ    سطس  1 اخلامس ةهورية ت زانيا املتحدة -18

    1 2015آذار مار   30 الساد  اليمين -19

       4 2011متوق يولي   20 الرا   قامبيا -20
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 دولع ارفاا( 7٦الدول األارا  التي لم يحن  بد م عد تقديم تقريرها ) -هاء 

 الدولة الطرأ 
و  أأأأأأأأأأأأن

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا املبس  لتادا التااريرقبو  اإلجراء  موعد التادا التارير
       2018متوق يولي   26 الثال   لبانيا -1

       2017آذار مار   30 الثاين   نغوال -2

       2016متوق يولي   30 الثال   رمي يا -3

    2021الثاين نوفمرب  تالريين 6 الساد  ال مسا -4

املتعأأأأأأددة  - ولي يأأأأأأا  دولأأأأأأة  -5
 الاوميا ( 

       2018الثاين نوفمرب  تالريين 1 الرا  

قائمأأأأأأة الاجأأأأأأايا السأأأأأأا اة لتاأأأأأأدا  2016آ    سطس  30 2014شباط فرباير  18 2001الثاين نوفمرب  تالريين 7 اخلامس  يالرو  -6
 114التاريأأر اعُتمأأد  يف الأأدورة 

 (  2015 متوق يولي  
    2019الثاين نوفمرب  تالريين 6 الثال    ين -7

قائمأأأأأأة الاجأأأأأأايا السأأأأأأا اة لتاأأأأأأدا  2016آ    سطس  30 2014شباط فرباير  20 2015متوق يولي   29 الرا    لغاريا -8
 114التاريأأر اعُتمأأد  يف الأأدورة 

 (2015 متوق يولي  
    2018اةو   كتو ر  تالريين 31 الثال   وروند  -9

       2020متوق يولي   24 السا   ك دا -10

    2019نيسان   ري   2 الثال  كمبوديا -11

     2012الثاين ي اير  كانون  30 2018آذار مار   28 الثال  تالاد -12

       2019متوق يولي   31 السا   شيلا -13

    2021آذار مار   31 السا   كو تاريكا -14

    2019نيسان   ري   2 الثاين كو  دي وار -15

املالحظا  اخلتاميأة  الأ ن التاريأر   2014الثاين ي اير  كانون  8 2020نيسان   ري   2 الرا   كرواتيا -16
الأأدور  الثالأأ  اعُتمأأد  ملوجأأ  

 لتادا التااريراإلجراء املبس  
     2015شباط فرباير  16 2020نيسان   ري   2 اخلامس قرب  -17
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 الدولة الطرأ 
و  أأأأأأأأأأأأن

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا املبس  لتادا التااريرقبو  اإلجراء  موعد التادا التارير
     2013متوق يولي   5 2018متوق يولي   26 الرا   ا مهورية التاليكية -18

       2017الثاين نوفمرب  تالريين 1 الثاين جيبويت -19

قائمأأأأأأة الاجأأأأأأايا السأأأأأأا اة لتاأأأأأأدا  2016آ    سطس  30 2014شباط فرباير  11 2014اةو   كتو ر  تالريين 29 السا   السل ادور -20
 114التاريأأر اعُتمأأد  يف الأأدورة 

 (  2015 متوق يولي  
قائمأأأأأأة الاجأأأأأأايا السأأأأأأا اة لتاأأأأأأدا  2017نيسان   ري   30 2015الثاين ي اير  كانون  6 2015متوق يولي   30 الرا     تونيا -21

 116التاريأأر اعُتمأأد  يف الأأدورة 
 (2016 آذار مار  

    2020متوق يولي   24 الساد  فرنسا -22

     2016الثاين ي اير  كانون  8 2019متوق يولي   26 السا   ف ل دا -23

       2019متوق يولي   31 اخلامس جورجيا -24

     2013آذار مار   28 2018الثاين نوفمرب  تالريين 2 السا    ملانيا -25

    2020الثاين نوفمرب  تالريين 6 الثال  اليونان -26

قائمأأأأأأة الاجأأأأأأايا السأأأأأأا اة لتاأأأأأأدا  2016الثاين نوفمرب  تالريين 30 2013متوق يولي   15 2016آذار مار   30 الرا    واتيماال -27
 115التاريأأر اعُتمأأد  يف الأأدورة 

 (2015 تالريين اةو   كتو ر 
       2018اةو   كتو ر  تالريين 31 الثاين  ايس -28

       2018آذار مار   30 الرا     ( ون  كون   الصن -29

قائمأأأأأأة الاجأأأأأأايا السأأأأأأا اة لتاأأأأأأدا  2016الثاين نوفمرب  تالريين 30 2014اةو   كتو ر  تالريين 15 2014اةو   كتو ر  تالريين 29 الساد    غاريا -30
 115التاريأأر اعُتمأأد  يف الأأدورة 

 (2015 تالريين اةو   كتو ر 
       2018متوق يولي   30 الساد  آيسل دا -31

       2017متوق يولي   26 الثاين  ندونيسيا -32

    2018الثاين نوفمرب  تالريين 6 الساد  العراا -33

       2019متوق يولي   31 اخلامس آيرل دا -34
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 الدولة الطرأ 
و  أأأأأأأأأأأأن

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا املبس  لتادا التااريرقبو  اإلجراء  موعد التادا التارير
املالحظا  اخلتاميأة  الأ ن التاريأر    2011 يار مايو  9 2018اةو   كتو ر  تالريين 31 اخلامس   رائي  -35

الأأأدور  الرا أأأ  اعُتمأأأد  ملوجأأأ  
 اإلجراء املبس  لتادا التاارير

     2016آذار مار   30 2018متوق يولي   31 السا   اليا ان -36

       2018آذار مار   28 الثال  ق  يز تان -37

       2020آذار مار   28 الرا   الت يا -38

     2013آذار مار   20 2017متوق يولي   30 الرا   ليتوانيا -39

       2018آذار مار   30 الثاين    (ماكاو  الصن -40

      2018متوق يولي   31 الثاين مالو  -41

       2020اةو   كتو ر  تالريين 31 الثال  مالطة -42

       2017الثاين نوفمرب  تالريين 1 الثاين موريتانيا -43

املالحظا  اخلتاميأة  الأ ن التاريأر   2011الثاين ي اير  كانون  5 2021نيسان   ري   2 الرا   موناكو -44
الأأدور  الثالأأ  اعُتمأأد  ملوجأأ  

 اإلجراء املبس  لتادا التاارير
       2020اةو   كتو ر  تالريين 31 الثاين ا ب  اة ود -45

      2017الثاين نوفمرب  تالريين 1 الثاين موقامبيق -46

    2020آذار مار   31 الثال  ناميبيا -47

       2018آذار مار   28 الثال  نيبا  -48

املالحظأأأأأأأأأا  اخلتاميأأأأأأأأأة  الأأأأأأأأأ ن   2011الثاين ي اير  كانون  28 2023آذار مار   31 السا   نيوقيل دا -49
التاريأأأأأأأأأأأأأر الأأأأأأأأأأأأأدور  السأأأأأأأأأأأأأاد  

ملوجأأأأأأأأأأ  اإلجأأأأأأأأأأراء اعُتمأأأأأأأأأأد  
 املبس  لتادا التاارير

قائمأأأأة الاجأأأأايا السأأأأا اة لتاأأأأدا    2013نيسان   ري   5 2016الثاين نوفمرب  تالريين 2 السا   ال رويا -50
 117مد يف الدورة عتتُ  التارير 

 (2016 حزيران يوني  
     2015اةو   كتو ر  تالريين 23 2017آذار مار   30 الرا    ارا وا  -51
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 الدولة الطرأ 
و  أأأأأأأأأأأأن

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا املبس  لتادا التااريرقبو  اإلجراء  موعد التادا التارير
     2018شباط فرباير  18 2018آذار مار   30 الساد    و -52

       2016الثاين نوفمرب  تالريين 2 اخلامس ال لبن -53

       2018اةو   كتو ر  تالريين 31 اخلامس الربتغا  -54

    2019الثاين نوفمرب  تالريين 6 اخلامس ةهورية كوريا -55

      2019نيسان   ري   2 الثامين االحتاد الرو ا -56

    2019آذار مار   31 اخلامس رواندا -57

املالحظا  اخلتاميأة  الأ ن التاريأر   2011شباط فرباير  23 2022الثاين نوفمرب  تالريين 6 الرا    ان ماري و -58
الأأدور  الثالأأ  اعُتمأأد  ملوجأأ  

 اإلجراء املبس  لتادا التاارير
       2017آذار مار   28 الثاين   اليون -59

    2021آذار مار   31 الرا    لوفي يا -60

    2020آذار مار   31 الثاين ج و   فريايا -61

     2015اةو   كتو ر  تالريين 2 2020متوق يولي   24 السا     بانيا -62

       2017اةو   كتو ر  تالريين 31 الساد   ر  النكا -63

       2017متوق يولي   31 اخلامس السودان -64

    2020الثاين نوفمرب  تالريين 6 الرا    وري ار -65

قائمأأأأأأة الاجأأأأأأايا السأأأأأأا اة لتاأأأأأأدا  2016متوق يولي   1 2014الثاين ي اير  كانون  23 2015الثاين نوفمرب  تالريين 1 الرا    ويسرا -66
 112التاريأأر اعُتمأأد  يف الأأدورة 

 (  2014 تالريين اةو   كتو ر 
ورد التاريأأأأر ولك أأأأ  جتأأأأاوق احلأأأأد 
اةقصأأأأأأأأأأ  لعأأأأأأأأأأدد الكلمأأأأأأأأأأأا م 
فطُلأأأ   عأأأادة تاد أأأ  يف موعأأأد 

 2016متوق يولي   1 قصا  
املالحظا  اخلتاميأة  الأ ن التاريأر   2013حزيران يوني   20 2023آذار مار   31 الثامين السويد -67

الأأدور  السأأا   اعُتمأأد  ملوجأأ  
 اإلجراء املبس  لتادا التاارير 
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 الدولة الطرأ 
و  أأأأأأأأأأأأن

 مالحظا  املوعد ا ديد للتادا املبس  لتادا التااريرقبو  اإلجراء  موعد التادا التارير
       2017متوق يولي   26 الثال  طاجيكستان -68

ةهوريأأة ماأأدونيا اليو و أأالفية  -69
  ا اا  

       2020متوق يولي   24 الرا  

       2016الثاين نوفمرب  تالريين 2 الثاين تركيا -70

       2018متوق يولي   26 الثامين  وكرانيا -71

اململكأأأأأأة املتحأأأأأأدة لربيطانيأأأأأأا  -72
 العظم  وآيرل دا الالمالية

    2020متوق يولي   24 الثامين

       2019آذار مار   28 اخلامس  الواليا  املتحدة اةمريكية -73

املالحظأأا  اخلتاميأأة  الأأ ن التاريأأأر    2010الثاين نوفمرب  تالريين 26 2018الثاين نوفمرب  تالريين 1 الساد   ورو وا  -74
الدور  اخلأامس اعُتمأد  ملوجأ  

 اإلجراء املبس  لتادا التاارير
    2018متوق يولي   24 اخلامس  وق كستان -75

       2018متوق يولي   24 اخلامس البولي ارية( -ف زويال  ةهورية  -76

فيمأأا يتعلأأق هبونأأ  كونأأ    40علأأ  الأأر م مأأين  ن الصأأن ن سأأها ليسأأب طرفأأا  يف العهأأد  وفأأب حكومأأة الصأأن  االلتزامأأا  امل صأأو  عليهأأا يف املأأادة    (
الوثأائق الرمسيأة للجمعيأة ولالطال  عل  املعلوما  املتعلاة  تطبيق العهد يف  ون  كون   الصن  انظر  م ا اا   الصن  الس كانب تا عة لإلدارة الربيطانية

  م85-78(  ال ص  اخلامس  ال ر   اء  ال ارا  A/51/40  40العامة  الدورة احلادية واخلمسون  امللحق رقم 
فيمأا يتعلأأق ملاكأأاو  الصأأن   40علأ  الأأر م مأأين  ن الصأن ن سأأها ليسأأب طرفأأا  يف العهأد  وفأأب حكومأأة الصأأن  االلتزامأا  امل صأأو  عليهأأا يف املأأادة    (

وثأأائق الرمسيأأة للجمعيأأة العامأأة  الولالطأأال  علأأ  املعلومأأا  املتعلاأأة  تطبيأأق العهأأد يف ماكأأاو  الصأأن  انظأأر  م أأا اا   الأأس كانأأب تا عأأة لأأإلدارة الربتغاليأأة
 (  ال ص  الرا  مA/55/40  40الدورة اخلامسة واخلمسون  امللحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/51/40
http://undocs.org/ar/A/55/40
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 دولع ارفاا( ٢٥الدول األارا  التي لم تنظر اللجنع  بد في تقريرها ) -واو 

 تاريل التادا موعد التادا التاريرنو   الدولة الطرأ 
قبأو  اإلجأراء املبسأ  لتاأدا 

 مالحظا  التاارير
   2014اةو   كتو ر  تالريين 28 2014الثاين نوفمرب  تالريين 2 الثال  الكويب -1

   2014الثاين نوفمرب  تالريين 17 2001شباط فرباير  8 اةوايل  انا -2

   2014اةو  ديسمرب  كانون  11 2014متوق يولي   29 الثاين كاقاخستان -3

   2014اةو  ديسمرب  كانون  22 2013آ    سطس  1 الرا    ذر يجان -4

   2014اةو  ديسمرب  كانون  22 2014نيسان   ري   1 السا   كولومبيا -5

   2014اةو  ديسمرب  كانون  23 2000نيسان   ري   3 اةوايل  وركي ا فا و -6

   2015آذار مار   18 2014الثاين نوفمرب  تالريين 2 الرا   جامايكا -7

   2015 يار مايو  6 2015نيسان   ري   1 الرا    لوفاكيا -8

قائمأأأة الاجأأأايا السأأأا اة لتاأأأدا التاريأأأر اعُتمأأأد   2013 يلو   بتمرب  20 2015 يار مايو  19 2014آذار مار   30 اخلامس اةرج تن -9
و  أأأأأأأاء   .(2014 آذار مأأأأأأأار   110يف الأأأأأأأدورة 

علأأأأ  ذلأأأأ   فأأأأ ن املوعأأأأد ا ديأأأأد لتاأأأأدا التاريأأأأر 
 2015نيسان   ري   30  و

   2015حزيران يوني   15 2008الثاين نوفمرب  تالريين 1 الساد  املغر  -10

   2015حزيران يوني   19 2001اةو  ديسمرب  كانون 6 اةوايل   غالدي  -11

   2015حزيران يوني   23 2009آ    سطس  1 الثاين تايل د -12

   2015متوق يولي   27 2015آذار مار   30 الثاين تركمانستان -13

الاجأأأايا السأأأا اة لتاأأأدا التاريأأأر اعُتمأأأد  قائمأأأة  2013آذار مار   1 2015آ    سطس  6 2013اةو   كتو ر  تالريين 30 الساد   كوادور -14
و  أأأأأأأاء   .(2014 آذار مأأأأأأأار   110يف الأأأأأأأدورة 

علأأأأ  ذلأأأأ   فأأأأ ن املوعأأأأد ا ديأأأأد لتاأأأأدا التاريأأأأر 
 2015نيسان   ري   30  و

قائمأأأة الاجأأأايا السأأأا اة لتاأأأدا التاريأأأر اعُتمأأأد   2013آذار مار   2 2015 يلو   بتمرب  29 2013اةو   كتو ر  تالريين 31 الساد  الدازرك -15
 (  2011 تالريين اةو   كتو ر  103يف الدورة 

   2015 يلو   بتمرب  8 2015نيسان   ري   1 الثال  ملر يا  -16
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 تاريل التادا موعد التادا التاريرنو   الدولة الطرأ 
قبأو  اإلجأراء املبسأ  لتاأدا 

 مالحظا  التاارير
   2015 يلو   بتمرب  8 2009اةو   كتو ر  تالريين 31 الساد   يطاليا -17

   2015اةو   كتو ر  تالريين 19 2011 يلو   بتمرب  23 اةوايل  اكستان -18

   2015اةو   كتو ر  تالريين 21 2010اةو   كتو ر  تالريين 31 الثاين   دورا  -19

قائمأأأة الاجأأأايا السأأأا اة لتاأأأدا التاريأأأر اعُتمأأأد   2012آذار مار   6 2015اةو   كتو ر  تالريين 26 2015اةو   كتو ر  تالريين 29 السا    ول دا -20
(م و  أاء  علأ  2014 متوق يوليأ   111يف الدورة 

 30ذلأأ   فأأ ن املوعأأد ا ديأأد لتاأأدا التاريأأر  أأو 
 2015تالريين اةو   كتو ر 

   2015الثاين نوفمرب  تالريين 9 2011آذار مار   23 الرا   مد الار -21

قائمأأأة الاجأأأايا السأأأا اة لتاأأأدا التاريأأأر اعُتمأأأد   2011آذار مار   18 2016الثاين ي اير  كانون  6 2013اةو   كتو ر  تالريين 30 الثال  ةهورية مولدوفا -22
 (  2011 تالريين اةو   كتو ر  103يف الدورة 

   2016آذار مار   24 2009 يلو   بتمرب  1 الثاين ليخت التايين -23

قائمأأأة الاجأأأايا السأأأا اة لتاأأأدا التاريأأأر اعُتمأأأد   2011شباط فرباير  1 2016آذار مار   24 2016الثاين نوفمرب  تالريين 2 الثال  البو  ة واهلر   -24
 (2015 تالريين اةو   كتو ر  115يف الدورة 

و  أأأأأاء  علأأأأأ  ذلأأأأأ   فأأأأأ ن املوعأأأأأد ا ديأأأأأد لتاأأأأأدا 
 2015نيسان   ري   30التارير  و 

   2016آذار مار   30 2015نيسان   ري   1 الساد  م غوليا -25

    




