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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 *الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لبولنداالمالحظات   
 3306 ( ر جة رررا   CCPR/C/POL/7نظرررال جنة يفرررت ر جنالاورررا جنرررلبول جن ررر    ن  نيفرررلج   -1
   شررررررررررراو  ج ب   18ب 17(، جملعلررررررررررر     ر SR.3308ب CCPR/C/SR.3306 جنظرررررررررررا  3308ب

 31جملعلرررر    ر  3329. بجعامررررلل جملت ظرررر ل جلا ل ررررت جنا ن ررررت ر جة ررررا   2016أكارررر  ا 
 . 2016 شاو  ج ب  أكا  ا 

 مقدمة -ألف 
 عرراا جنة يفررت عرر  جلايف ورر  نةلبنررت جنورراا عةرر  مل  طرر  جميجرراجا جمل  رر  نالررل  جنالرر ووا،  -2

بعة   لل   لاواه  جنلبول جن     و جً عة  مل ئمت جمل  ئل جن   لت نالل  جنال ووا جنيت أُعرلتل ر 
(. ب عرررراا عرررر   لررررلواه  نةلاجررررت جملا  ررررت نا لوررررل CCPR/C/POL/QPR/7إطرررر و هررررءج جميجرررراجا  

  جوهرر  جن يفرر ا لرر  بوررل جنلبنررت جنورراا جنأ ررل جنعررل   شررمد جناررلج ل جنرريت جعامررل   جنلبنررت جنورراا 
خت  جنلرت  جملشم نت   نالاوا ل  أجل  يفل ء أ أ م جنع رل. ب شرأا جنة يفرت جنلبنرت جنوراا عةر  

  و ً بعة  جملعة ل ل جناأم ة ت جنيت مُللِّلت إن ه كا    ً. جنا ب  جنيت مللل   جن ول شل

 الجوانب اإليجابية -باء 
 ا ررا جنة يفرررت   ناررلج ل جنا ن رررت جنررريت جلررء   جنلبنرررت جنوررراا، عةرر  جرررع لل جناشررراوع ل  -3

 بجن   س ل جنع لت:
جعام   جسرتج    ت ليف  جنا  ك ل  ل ق جمين  د عة  ول ل ظلي جنشاطت، ر   أ( 

 ؛ 2015آذجو ل وس 
هبررلا  عزوررز   وررت  رر  و   2013أو و لرر و   10ر   عررلول ملرر ن د جنعل  رر ل  ا( 

 جنعيفف ججليف ي. 
__________ 

 (. 2016 شاو  جنث ين ن ومرب  4 - شاو  ج ب  أكا  ا  17  118جعامل   جنة يفت ر  بو    *
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العهد الدولي الخاص بالحقوق  
 المدنية والسياسية

Distr.: General 

23 November 2016 

Arabic 

Original: English 



CCPR/C/POL/CO/7 

GE.16-20752 2 

 ب ا ا جنة يفت أوض ً  اصلوق جنلبنت جنواا عة  جنصأ  جنا ن  : -4
ول جنثرر ين نةع ررل جنررلب  جلرر    رر ةل ق جمللن ررت بجن   سرر ت جنربب  كرر   جتخا رر   أ( 

 ؛2014ن   د أ اول  25بجط  ا إىل إنغ ا عل  ت جميعلجم، ر 
 . 2012أوة   س امرب  25ج ل مل ت  ل ق ج شخ   ذبل جميع ملت، ر   ا( 

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 
 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  

ة يفررت عرر  جتنشررغ   إضجا خلررة ل زجن ررت لل  رر ت  لرر ق جمين رر د، ج لررا جنررءل  عرراا جن -5
 (.2سُ ضعف مللو  جملل   ت عة  جت وتع مب  ل    جمل    

تةتمن   كةيينبغي للدولة الطرف أن توفر لمفوضية حقوق اإلنسان الموارد الالزمةة   -6
 تنفيذ واليتها على نحو كامل وفعال ومستقل.م  

 الدستوري والقانوني لتنفيذ العهداإلطار   
 شرعا جنة يفررت  رر نلةق إضجا ج سررا جن ررة  نتجررت  ل جناشرراوع ت، مبرر  ر ذنرر  جناعررلوتل  -7

مل ن َد  2016مث ر مت ض و ن ه  2015جنيت مشةت ر  شاو  جنث ين ن ومرب بك ن د ج ب   و مرب 
ةررر   يفل رررء جنع رررل، بكرررءن    ررر   جحملأمرررت جنلسرررا ووت، عةررر  أ جا جحملأمرررت بجسرررالتط ، بكرررءن  ع

جت هررل  عررة ج  أرر م جنصرر  و  عرر  جحملأمررت جنلسررا ووت. بو رر بو جنة يفررت جنلةررق أوضرر ً إضجا ووررة 
ر  2016وئررر ل جنررر ضوجا نشرررا ج  أررر م جنصررر  و  عررر  جحملأمرررت ر آذجو لررر وس بآا أ  رررول 

أمرت  ره  ظ را ر جاول  جنل جن ، بإضجا جمل  عي جنيت   ءط  جةأ لت ل  أجرل  غ رل  أر و  جحمل
شررأل ه  ررت  ررل  سررا ووت، ب  رر   جميجرراجاجل جنل ن ن ررت جملل لررت  ررل وئرر ل جحملأمررت عةرر  أسرر س 

 (.14ب 2جناع ف جملزع م ر جساخلجم جن ةوت  جمل    د 
ينبغي للدولة الطرف أن تنفل احترام وحمايةة نااةةة واسةتقاللية المحنمةة الدسةتورية  -8

األحنةةام الدةةادر  عةة  ةةةذ. الهي ةةة. وتحةةو اللجنةةة الدولةةة  وقضةةاتها وأن تضةةم  تنفيةةذ جميةةع
الطرف على أن تنشر عبر القنوات الرسمية جميع األحنام الدةادر  عة  ةةذ. المحنمةة فةور 
صةةدورةاو وأن تحجةةم عةة  اتخةةاب أي تةةدابير مةة  قةةأنها أن تعرقةةل األداء الفعةةال للمحنمةةةو 

وتنفل أمنهم الوظيفي بمةا يتوافةق وتحرص على قفافية ونااةة عملية تعيي  أعضاء المحنمة 
 مع جميع مقتضيات الشرعية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي. 

 تدابير منافحة اإلرةاب  
لررر  ملررر ن د جنعل  ررر ل ت  رررزج   عرررا ا  جا رررت  115 عررراا جنة يفرررت عررر  جتنشرررغ    د جملررر     -9

جملشررم نت هبررءر ججلا ررت بنا ئ  رر .  جميوهرر ا   عاولرر ً وضل  رر ً بت كررل   شررأل كرر اا ط  عررت ج عمرر  
، بتئ اره 2016بو  بو جنة يفرت جنلةرق أوضر ً لر  أد ملر ن د لأ و رت جميوهر ا جملريوا ر  زواجد و ن ره 

  جة ج ث جميوه   ت .   واضميف د  عاول ً وضل   ً ب ل  مل ق ن 2016جنايفل ءوت جمليوخت مت ض و ن ه 
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ها المتعلقة بمنافحة اإلرةاب لمواءمتها ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعات -10
 مع التااماتها بموجب العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تقومو في جملة أمورو بما يلي:

أن تضةةم  أال يقتدةةر تعريةةف جةةرائم اإلرةةةاب فةةي قةةانون العقوبةةات علةةى   أ( 
 المقدد فحسبو بل أن يتضم  أيضاً تعريفاً دقيقاً لطبيعة تلك األعمال؛

"الحةواد  اإلرةابيةة" ال يتةي    تدرج في قانون العقوبات تعريفاً دقيقةاً لأن   ا( 
 للسلطات ةامشاً تقديرياً واسعاً أو يحول دون ممارسة الحقوق المنفولة في العهد.

 أاو جنة يفت جميعاجا ع  ملةل   ل  نلص جملعة ل ل  شمد ل  جيال ل  كل لر ل بإضجا  -11
 لج جنا ررة م بجت ا رر ض بأعمرر   جناعررءوا بسرر ا جملع لةررت جنرريت طرر   لررل  جميجرراجاجل جملاعةلررت  ربنرر

 2 ررلعم لرر  جنلبنررت جنورراا  جملرر ج   2005ب 2003جوُ أ ررت ر سررا و ك  أرر ف ر جنلرررت   رر  
 (.7ب 6ب

ينبغي للدولة الطرف أن تنفةل ننجةاز جميةع التحقيقةات واسةتنمال جميةع اإلجةراءات  -12
مليةةةةات االحتجةةةةاز السةةةةري والتعةةةةذيب والتسةةةةليم المتعلقةةةةة بضةةةةلون مسةةةةؤولي  بولنةةةةديي  فةةةةي ع

قاملة ومستقلة وفةي ضضةون فتةر  زمنيةة معقولةةو ومسةاءلة األفةراد الةذي  يهبة  ضةلوعهم  بطريقة
 في تلك األعمال والنشف ع  نتائج التحقيقات واإلعالن ع  اإلجراءات التي تليها.

 عدم التمييا  
وألرل جةم ورت لر  جنام  رز  جمل  بج  ر جملع لةت ت زج  جنة يفت  شعا   نلةق ل  أد مل ن د  ت -13

ر مج رر  جالرر تل عةرر  مج رر  ج سررل جحملظرر و  مب جررا جنع ررل، مبرر  ر ذنرر  جمل ررل ججليف رري بجميع ملررت 
بجنلو  بجنعما بجناأل جن   سي. ب شعا جنة يفت  ر نلةق أوضر ً لر  أد طةرا جناعر وة بجةصر   عة ره 

 (.26ب 3ب 2 ز ألا جعا ر جملم وست  جمل ج  أل م جنلض ا و م  واصل  معم   جنام 
ل تعةةديالت نضةةافية علةةى قةةانون المسةةاوا  فةةي المعاملةةة  -14 ينبغةةي للدولةةة الطةةرف أن تتةةدالت

مة  العهةد  26و 2لحظر التمييا حظراً قامالً على جميع األسس المحظور  بموجب المةادتي  
ة الدةحية والحمايةة االجتماعيةة وفي جميع المجاالت والقطاعاتو بما في بلك التعليم والرعاية

واإلسةنان. وينبغةةي للدولةةة الطةةرف أيضةةاً أن تتيسةةر الوصةول نلةةى سةةبل انتدةةاف فعالةةة مةة  جميةةع 
 أنوان التمييا ةذ.. 

 جريمة النراةيةو والطاب النراةيةو والحض على النراةية القومية أو العندرية أو الدينية  
و  بو جنة يفت جنلةق إضجا جنال ووا جنيت  ا رلث عر  ضور    عرل   ر ج ث جنعيفرف بخور ا  -15

جنأاجه ررت بجنام  ررز جنلرر ئم عةرر  أسرر س جنعرراق بج جررل جنلرر لي بجميسيف ررت بجنررلو  بجمل ررل ججليف رري بإضجا 
عررلم كل وررت جناررلج ل جملاخررء  لرر  جن ررةو ل نةاصررلل طررءر جةرر ج ث. بو رر بو جنة يفررت جنلةررق أوضرر ً 

وشل إىل جميع ملت أب جنعمرا أب جمل رل ججليف ري أب جط ورت ججليف ر ن ت  رم   مل ن د جنعل   ل تل  أد 
 (.27ب 26ب 20ب 18ب 3ب 2ج س  ا جنيت ملل  ل م عة  أس س   جاجئم جنأاجه ت  جمل ج  
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ينبغي للدولة الطرف أن تواصةل تعايةا جهودةةا لمنةع جميةع أعمةال العندةرية وكةر.  -16
سةةائل و سةةالم ومعةةادا  السةةامية وكراةيةةة المهليةةة الجنسةةية واست دةةالها باألجانةةب وكراةيةةة اإل

 يلي: منها ما
تعديل قانون العقوبات على نحو ينفل التحقيق في الجرائم التةي تترتنةب   أ( 

بةةدافع التمييةةا ألي سةةبب مةة  األسةةباب المحظةةور  بموجةةب االتفاقيةةة ومقاضةةا  المسةةؤولي  
 الجرمي الشديد  الخطور ؛السلوك  قنالأم  قناًل عنها بوصفها 

اتخاب التدابير الالزمة لمنع الحةواد  الماعومةة المتعلقةة بخطةاب النراةيةة   ا( 
والتمييا والعنةف أو جريمةة النراةيةةو بمةا يشةمل األعمةال التةي تترتنةب عة  طريةق اإلنترنة و 
والتدةةدي لهةةذ. الحةةواد  بسةةرعة وفعاليةةة بحظةةر نشةةان الجمعيةةات العندةةرية وتيسةةير نقامةةة 

 ( م  القانون المدني؛1)24الدعاوى المدنية م  قبل الضحايا عماًل بالماد  
نجراء تحقيقات قاملة في جرائم النراةية الماعومة ومقاضا  مرتنبةي تلةك   ج( 

 الجرائم ومعاقبتهمو في حال ثبوت ندانتهمو ونتاحة سبل االنتداف المناسبة للضحايا؛
بالمسةاوا  فةي المعاملةة التةي تنقضةي  تجديد الطة العمل الوطنية المتعلقةة   ( 

 مدتها في المستقبل القريب؛
اسةتعراض الوضةةع القةةانوني لةوزواج والوالةةدي  المتمةةاثلي  فةي الجةةنس لضةةمان   ه( 

 تمتعهم بالحق في عدم التمييا في القانون والممارسة؛
مواصةةلة العمةةل علةةى تنظةةيم حمةةالت التوعيةةة والتهقيةةف الراميةةة نلةةى تعايةةا   ب( 

 احترام حقوق اإلنسان وقبول التنون.
ب عررراا جنة يفرررت عررر  جتنشرررغ    د جن رررةو ل لضرررت ر  رررل  ةرررل لأ و رررت جنام  رررز  -17

 بد أد  اخء أوت  2016جنعيفصال بكار ج ج نا بل  واصل  ءن  ل   عصا ر ن   د أ اول 
  (.27ب 26ب 20ب 18ب 2 ا    ل مينش ا ليس ت كل حمل جالةل  جمل ج  

غي للدولة الطرف أن تنظر في اسةتعاد  نشةان مجلةس منافحةة التمييةا العندةري ينب -18
وكةةةر. األجانةةةب ومةةةا يتدةةةل بةةةذلك مةةة  تعدةةةب أو ننشةةةاء مؤسسةةةة متعةةةدد  الجهةةةات صةةةاحبة 

 المدلحة تحل محل المجلس وتتعنى بمنع التمييا والتعدب.

 العنف الممارس على المرأ  والمساوا  في الحقوق بي  الرجل والمرأ   
 أرراو جنة يفررت جميعرراجا عرر  ملةل رر  لرر  جو لرر ع عررل  جنيف رر ا  رر  و  جنعيفررف جمليفررز  بعررلم  -19

بجرر   آن رر ل ليف سرر ت نة م وررت. ب شررعا جنة يفررت  لةررق خرر   إضجا لرر  وةرري:  أ( عررلم بجرر   آن رر ل 
 ررر وا جةم ورررت جنل وورررت؛  ا( جنعرررل  جنصرررغل  بجلرررا جنال  رررل؛  ج( عرررلم كل ورررت لاجكرررز جميوررر جا ر 

وئ بلاجكز جمل  عل  جملاخصصت؛   ( جخنل ض عل  جحمل كم ل بجنعل  ر ل جنصر  و    تل جنو ج
 (. 26ب 7ب 6ب 3ب 2ع  جنلض ا  جمل ج  
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ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجية قاملة لمنع العنف المنالي والتددي له  -20
 بوسائل منها ما يلي:

ومقاضةا  مرتنبةي العنةف ضمان التحقيق الشامل فةي حةاالت العنةف المنالةي   أ( 
الماعومي  ومعاقبتهمو في حةال ثبةوت ندانةتهمو بةلناال العقوبةات المناسةبة علةيهمو ونتاحةة ستةبتل 

 انتداف فعالة ووسائل حماية للضحاياو بما في بلك أوامر التقييدو وبأثٍر فوري؛
زيةةاد  عةةدد مراكةةا اإليةةواء فةةي حةةاالت الطةةوارت والمراكةةا المتخددةةة فةةي   ا( 
 حاء البلد؛جميع أن
 مواصلة تنفيذ حمالت التوعية م  أجل نبكاء وعي السنان بهذ. المسألة.  ج( 

ب أررراو جنة يفررررت جميعرررراجا عرررر  جنشررررغ ط  إضجا جملشرررر وكت جحملررررلب   نةيف رررر ا ر جة رررر   جنع لررررت  -21
بجة رر   جن   سرر ت بر جنلورر ع جلرر  ، بإضجا و رر   ج جرر و  رر  جنيف رر ا بجناجرر   بجناشرر و أشررأ   

 (. 26ب 3ب 2ز بجنل جنا جنيفمو ت جنل ئمت عة  أس س ن ع ججليفل  جمل ج  جنا  
 ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعايا جهودةا م  أجل ما يلي: -22

تةةدابير زيةةاد  مشةةاركة المةةرأ  فةةي الحيةةا  العامةةة والحيةةا  السياسةةية باتخةةاب   أ( 
كةةاماًلو ودعةةم مشةةاركة   الاصةةة مؤقتةةةو عنةةد االقتضةةاءو مةة  أجةةل تنفيةةذ أحنةةام العهةةد تنفيةةذاً 

المرأ  في المناصةب العليةا ووظةائف اإلدار  وفةي مجةالس ندار  الشةركات الخاصةة بوسةائل 
 منها تعايا التعاون والحوار مع الشركاء في القطان الخاص؛

اتخاب المايد م  التدابير لسةد الفجةو  فةي األجةور وضةمان المسةاوا  فةي   ا( 
 ة؛األجر ع  العمل المتساوي في القيم

تعايا التةدابير الراميةة نلةى القضةاء علةى أقةنال التحيةا والقوالةب النمطيةة   ج( 
 القائمة على أساس نون الجنس.

 اإلنهاء الطوعي للحمل  
 أررراو جنة يفرررت جميعررراجا عررر  ملةل ررر  إضجا جو لررر ع عرررل  عمة ررر ل جميج ررر ض سررراجً جنررريت ملرررل  -23

 عرراض   رر   جملرراأ  بجرر ا   نةخوررا. ب شررعا جنة يفررت  رر نلةق أوضرر ً  د جنيف رر ا ورر جج   عل رر ل 
إجاجئ ت بعمة رت كثرل ا نتسرال    لر  خرلل ل جميج ر ض جنلر ن ين جملرمل د، لر  وضروا عرل جً ك رلجً 

ملو  ل  و ل ط وةرت أب جن رلا إىل جلر وج نة صر   عةر  هرءر جلرلل ل. بإ ر وت إىل ل  جنيف  ا إىل 
لرر  ملرر ن د  39ذنرر ،  ت ررل جنة يفررت  لةررق لرر  وةرري:  أ( لرر  ُو ررم   شرراا جنضررمل  جنرر جو  ر جملرر    

جمل رر  جنو  ررت بجملاعةلررت  وررا ج سرريف د جنررءل ُو اشرر ل  رره ر  رر تلا كثررل   ورراقا  ررل جرر   ت، 
جميج ر ض جنلر ن ين  رل لا  رت ر ليس ر ل  الا ر  بر إ رل  ليفر طق جن ةرل؛ جيعل خلل ل  ل 

جنءل أ   إىل علم  2015 ا( جةأم جنص  و ع  جحملأمت جنلسا ووت ر  شاو  ج ب  أكا  ا 
بج   أل آن ت إ  نرت وُعامرل عة  ر  نتسرال    لر  خرلل ل جميج ر ض جراجا س وسرت جتسرايفأ ا 
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جنلور ع جنور ؛  ج( جنلةرت جنلة ةرت لر  للرللي خرلل ل جناع ورت  جنضملل لر  ج نرا جنعر لة  ر
جنص  ت جنءو  ول ة د   ول خلل ل جميج  ض جنل ن ين ر  عة ليف طق جنلبنرت جنوراا. ب شرعا 
جنة يفررت  رر نلةق لرر  جمل رر  وجل جنرريت جلررءل ر جنلرررت  ج خررل  ناشررلول جنل رر   عةرر  جميورر ا جنورر عي 

 (.17ب 7ب 6ب 3نة مل  جمل ج  
 ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: -24

أن تتأكد م  أن تشريعاتها ال تضطر النساء نلى اللجوء نلةى اإلجهةاض سةراً   أ( 
على نحٍو يعرض حياته  وصحته  للخطر. وأن تجةري بحوثةاً وتقةدم نحدةاءات عة  اللجةوء 

دمات نلةةةى اإلجهةةةاض ضيةةةر القةةةانوني. وأن تنفةةةل للنسةةةاء االسةةةتفاد  علةةةى نحةةةٍو فعةةةال مةةة  الةةة
اإلجهةةاض القةةانوني المةةأمون فةةي مختلةةف أصةةقان البلةةد وتحةةرص علةةى أال تضةةطر المةةرأ  نلةةى 
اللجةةةوء نلةةةى اإلجهةةةاض سةةةراً علةةةى نحةةةٍو يعةةةرض حياتهةةةا وصةةةحتها للخطةةةر جةةةراء االسةةةتنناف 
الضةةةميري أو بسةةةبب طةةةول مةةةد  عمليةةةة اسةةةتعراض الشةةةناوى المتعلقةةةة بةةةرفض القيةةةام بعمليةةةة 

وضةةع وتنظةةيم ‘ 1‘أن تقةةوم بةةذلك بوسةةائل منهةةا مةةا يلةةي:  اإلجهةةاض. وينبغةةي للدولةةة الطةةرف
مبادت توجيهية موحد  في مجال الدةحة العامةة مة  أجةل تةوفير الةدمات اإلجهةاض القةانوني 

تعايةا فعاليةة يليةة اإلحالةة لضةمان ‘ 2‘في مختلف أنحاء البلدو وبلةك علةى سةبيل األولويةة؛ 
تنناف الضميري م  جانب العاملي  االستفاد  م  الدمات اإلجهاض القانوني في حالة االس

تيسةةير االسةةتفاد  مةة  االالتبةةارات الجينيةةة قبةةل الةةوالد  للتأكةةد وفةةق ‘ 3‘فةةي القطةةان الطبةةي؛ 
مما نبا كان الجني  يعاني م  اعتالل قديد يتعذر عالجه  1993كانون الهاني/يناير   7قانون 

مقدمة ضةد قةرارات ضمان استعراض الطعون ال‘ 4‘أو م  مرض عضال يهدد حيا  الجني ؛ 
رفض اإلجهاض في الوقة  المناسةبو بمةا فةي بلةك زيةاد  تقلةية المهلةة المحةدد  لدةدور 

التحقق م  أن يليات الحدةول علةى موافقةة النيابةة العامةة والقواعةد ‘ 5‘قرار اللجنة الطبية؛ 
 التي تنظم مختلف المستشفيات ال تحول دون االستفاد  م  الدمات اإلجهاض القانوني؛

أن تمتنةةع عةة  اعتمةةاد أي نصةةال  تشةةريعي يمنةة  أن يتفضةةي نلةةى تراجةةٍع   ا( 
القةواني  التةي تتضةم  أصةاًل أحنامةًا تقيةد فةرص اسةتفاد  المةرأ  مة  الةدمات  على مستوى

 اإلجهاض القانوني المأمون؛
أن تعةةةاز بةةةرامج التهقيةةةف والتوعيةةةة فةةةي مجةةةال الحقةةةوق الجنسةةةية وحقةةةوق   ج( 

 على وسائل منع الحمل بشنٍل فعال. الدحة اإلنجابية وتيسر الحدول

 حظر التعذيب وضير. م  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالننسانية أو المهينة   
 عررراا جنة يفرررت عررر  جنلةرررق  د ملررر ن د جنعل  ررر ل ت جيرررام مج ررر  جنعيف جرررا جملأ  نرررت جا رررت  -25

لةق أوضرر ً إضجا جتسرراخلجم   نأ لررل خورر و  هررءر ججلا ررت. ب شررعا جنة يفررت  رر ن جناعررءوا بت وعأررل
جمللرراا نةلررر   لررر  ج نرررا لررر ظلي إنلررر ذ جنلررر ن د بلررر ظلي لصررر   جن ررر  د ب د لررر ظلي إنلررر ذ 

  (.10ب 7ب 2جنل ن د بل ظلي لص   جن   د ن  وجً ل   شمة م إجاجاجل جيف ئ ت  جمل ج  
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 ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: -26
 العناصةر المنوننةةٍو ينفةل حظةر جميةع أن تعدل قانون العقوبات علةى نحة  أ( 

أحناماً تنة على المعاقبة على أعمةال  مِّنهم  العهد وتض 7جريمة التعذيب وفقًا للماد  ل
 التعذيب بما يتناسب مع الطور  الجريمة؛

أن تنفةةل التحقيةةق السةةريع وعلةةى النحةةو الواجةةب فةةي جميةةع االدعةةاءات   ا( 
المعاملةةة الماعومةةةو ومقاضةةا  مرتنبةةي تلةةك والشةةناوى المتعلقةةة بأعمةةال التعةةذيب وسةةوء 

األعمةةال الماعةةومي  ومعةةاقبتهمو فةةي حةةال ثبةةوت ندانةةتهمو بتوقيةةع عقوبةةات مناسةةبة علةةيهمو 
 ونتاحة ستبتل االنتداف للضحاياو بما في بلك تعويضهم تعويضاً كافياً. 

 القضاء على الرق والسخر   
جنعل  ررر ل ت واضرررم   أمررر ً  مررري   أررراو جنة يفرررت جميعررراجا عررر  جنشرررغ ط  لررر  أد ملررر ن د -27

 ررر  و  جتجتررر و لررر  جملت لرررت جنلضررر ئ ت أب جت ا ررر ض أب جنعل  رررت عةررر  ج نشررروت جنررريت  رررةع ج و  ررر   
كيفا  ت ل  شا  ن  ع ا م كمشخ   مت جتجت و هبم. ب شعا جنة يفت   نلةق أوض ً إضجا جخنلر ض عرل  

ملرراجوجل جمي جنررت رررق لررا أ  جتجترر و.  جنضرر  و  جحملامةرر  جنررءو  مت كلوررل هرر وا م بجخنلرر ض لعررل 
 (.8 بو  بو جنة يفت جنلةق كءن  إضجا علم  عاوف جنعمل جنل ال  عاول ً مل ن ن  ً ليف س  ً  جمل   

 ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: -28
ينفةةةل نعفةةاء ضةةةحايا االتجةةةار مةةة   حنمةةةاً  أن تتةةدرج فةةةي قةةةانون العقوبةةات  أ( 

از أو العقوبةةة علةةى األنشةةطة التةةي ضةةلعوا فيهةةا كنتيجةةٍة مباقةةر  المالحقةةة القضةةائية واالحتجةة
 لوضعيتهم كأقخاص تم االتجار بهم؛

أن تتنشةةآ يليةةًة لتحديةةد األقةةخاص المستضةةعفي  ضةةم  تةةدفقات الهجةةر    ا( 
 وأن تتنشآ يلية نحالة مشتركة تنفل حمايتهم ونعاد  تأةيلهم؛

   العهد؛م 8أن تنفل حظر العمل القسري وفقاً للماد    ج( 
أن تنفل نجراء تحقيقات قاملة في ادعةاءات االتجةارو ومحاكمةة الجنةا     ( 

ومعةةاقبتهمو فةةي حةةال ثبةةوت ندانةةتهمو بةةلناال العقوبةةات المناسةةبة علةةيهمو ونتاحةةة الحدةةول 
 على المساعد  القانونية والتعويض للضحايا.

ريتهم فةي المعاملةة حق الفرد في الحرية واألمان على قخده وحق األقخاص المسلوبة حة  
 اإلنسانية

 ا رررررا جنة يفرررررت   نالرررررلم جنرررررءل أ اض ررررره جنلبنرررررت جنوررررراا ر لع جلرررررت ل رررررمنت جت ا ررررر ض  -29
نةم  كمرت، نأيف ر   عراا عر  جنلةرق إضجا جنالر ووا جنريت  رزعم لر  وةري:  أ( عرلم بجر   مل رل  جن   ق

ةم  كمررت ولرر  ضلررحم حمررل  نت ا رر ض جن رر  ق نةم  كمررت؛  ا( جنة رر ا إىل جت ا رر ض جن رر  ق ن
عةررر  أسررر س شرررل  جنعل  رررت؛  ج( إلأ ن رررت جناملورررل ر وررررت  جت ا ررر ض جن ررر  ق نةم  كمرررت  بد 
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 14كلوررل أجررل أب أسرر  ا جناملوررل؛   (  و  ررق ورررت  جت ا رر ض جن رر  ق نةم  كمررت جحملررل   ر 
و ر و لرر ً  بد ُ ررم بإلأ ن ررت متلوررل  ةرر  جنلرررت  مب جررا جنلرر ن د ججللوررل ملأ و ررت جميوهرر ا جنصرر  

 (.14ب 9 جمل    د  2016 زواجد و ن ه 
 ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: -30

أن تواصل تقلية مد  االحتجةاز السةابق للمحاكمةة وتلجةأ نلةى نجةراءات   أ( 
مة  العهةد كمةا فسةرتها  9بديلة تقوم مقام االحتجازو مةع مراعةا  التااماتهةا بموجةب المةاد  

( بشةأن حةق الفةرد فةي الحريةة وفةي األمةان علةى 2014)35 اللجنة في تعليقهةا العةام رقةم
 قخده؛
أن تسةةتعرض دوريةةاً مةةد  االحتجةةاز السةةابق للمحاكمةةة بغيةةة تحديةةد مةةا نبا    ا( 

 كان ةذا اإلجراء ضرورياًو وأن تنفل الحق في محاكمة في ضضون مهلة زمنية معقولة؛
أن تتقيةةد تطبيةةق االحتجةةاز السةةابق للمحاكمةةة بموجةةب قةةانون اإلجةةراءات   ج( 

 الجنائية وقانون منافحة اإلرةاب. 

 حقوق األجانب  
 شعا جنة يفرت  ر نلةق إضجا جو لر ع عرل  لةام ري جنة ر ا بجمل ر جاو ، مبر  ور  م ج طلر  ،  -31

ا لر  جر ا ر    نر ل جر  و  جحملا زو  ر لاجكز خ  عت نة اجست. بو  بو جنة يفرت جنلةرق أوضر ً إضج
ع  سةو ل جنلبنت جنواا  ُعة  و    ووض   نل    ل  جاو  وعايفل د جنلو نت جميستل ت. ب عاا 
جنة يفررت عرر  جنشررغ ط  كررءن  إضجا جنصررع   ل جنرريت و جج  رر  لةام رر  جنة رر ا نررل   لررل  طة رر  م 

ورل ج شرخ   جنرءو  عة  جةلب  ل    توبس ر  لو    ،   ث ت و جل نظ م ليف سرا نا ل
 (. 26ب 9ب 7ب 6ب 2 ا ج د إىل ل  عل   بن ت  جمل ج  

 ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: -32
أن تحجةةم عةة  احتجةةاز ملتمسةةي اللجةةوء والمهةةاجري  وأن تنفةةذ نجةةراءات   أ( 

بديلةو بما في بلك قبل اإلبعادو وفي حالة اللجةوء نلةى االحتجةاز ينبغةي لهةا أن تتأكةد مة  
االحتجاز تدبير معقول وضروري ومتناسب فةي ضةوء الظةروف المحيطةة بالحالةة وتنفةل  أن

 نعاد  تقييم تدبير االحتجاز مع مرور الوق ؛
أن تنفل عدم سلب حرية األطفةال وأال تلجةأ نلةى ةةذا التةدبير نال كمةالٍب   ا( 

 أالير وألقدر فترٍ  زمنية مناسبةو مع مراعا  مدال  الطفل الفضلى؛
تنفةةل عةةدم نعاقةةة الوصةةول نلةةى نجةةراءات اللجةةوء علةةى أسةةاس التمييةةا أن   ج( 

الديني أو أي أتسس أالرى محظور  بموجب االتفاقيةو وأن تتنشآ نظاماً للفرز الدقيق ينفل 
عةةةدم نعةةةاد  ملتمسةةةي اللجةةةوء نلةةةى بلةةةٍد حيةةةو تتةةةوافر أسةةةباب معقولةةةة تةةةدعو نلةةةى االعتقةةةاد 

ال يمن  نصالحهو على نحةو مةا تةنة عليةه  سيواجهون الطرًا حقيقيًا بالتعرض لضرر بأنهم
  م  العهد. 7و 6المادتان 
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 الحق في محاكمة عادلة وفي االستعانة بمحامٍ   
 عاا جنة يفرت عر  جتنشرغ   إضجا جنالر ووا جنريت  ا رلث عر   ر تل  رمخل  رل لرربو ر  -33

مل رف بعر  عرلم إجاجاجل جنلض ا بع  جع   ل ر جتسرال    لر  جمل ر عل  جنل ن ن رت خرت  جنا  
 ج رررتجم سرراوت جت صرر    رر  جحملرر لي بجنشررخص جنررءل ويفرر ا. ب شررعا  رر نلةق أوضرر ً إضجا  ررمسل جناغ ررلجل
بجمللرت  ل جناشاوع ت ج خل  ر جةق ر حم كمت ع  نت بر جسالت  جنلض  ، بوُرءكا ليف ر    لصر   

جنرررر طحم  ن د جملاعةرررق  ررر الةلبلشرررابع جنلررر  2016ملررر ن د جحمل كمررر ل جنصررر  و ر كررر ن د جنث ين ويفرررر وا 
نةلضرر ا، ب رر  نصرر د وُرراج  هبمرر   عزوررز  بو جةأ لررت ر إمل لررت جنعررل ، بل جررت ر جمل رر ئل جملاعةلررت 

  (.14ب 9 اع   جنلض   بجنعل   ل جنام و  ت  جمل    د 
 ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: -34

 14مبرر له وفقاً للماد  أن تنفل الحق في محاكمة عادلة دون تأالير ال   أ( 
( بشأن الحق في المسةاوا  أمةام المحةاكم 2007)32م  العهد ولتعليق اللجنة العام رقم 

 والهي ات القضائية وفي محاكمة عادلة؛
أن تنفل لجميع المحتجاي و بم  فةيهم األحةدا و فرصةًة كافيةة لالسةتعانة   ا( 

القانونيةة المجانيةة منةذ لحظةة احتجةازةم بسرعة ودون عوائق بمحاٍم م  االتيارةم أو بالمعونة 
 وأن تضم  سرية االتداالت بي  المحامي والمتهم؛

أن تتخةةذ الطةةواٍت فوريةةةٍة لحمايةةة االسةةتقاللية والنااةةةةة النةةاملتي  لجهةةةاز   ج( 
تةةدالل وتنفةةل قةةفافية ونااةةةة عمليةةات تعيةةي   . لوظائفةةه بحريةةٍة ودونءالقضةةاءو وتضةةم  أدا

 العاملي  في القضاء وأمنهم الوظيفي.

 قضاء األحدا   
 و  ررق جنعل  رر ل  ررل  أ(   عرراا جنة يفررت عرر  جتنشررغ   إضجا  لرر ووا وُررزعم و  رر  لرر  وةرري: -35

 ا ججل حن  ج  لجث  بد أد و ال لبج ل  ملاويفرت جنرربجا  ب بد س ر ل ذنر  م مبر  ت ورلع  ر ًت نشر
إوررلجع ج  ررلجث ر ُ رراا نةعررز  جمليملررت كشررأل لرر  أشررأ   جنعلرر ا جناررم و  أب  ا(  لعلرر  ؛

ج ا ر ض ج  رلجث مل رل جحمل كمرت  ج(    اجض جناشخ ص نرل  بجر طم إىل جملاجورق جميجرت  ت؛
 (.24ب 14ب 10ب 9نلرتجل  ا  بض ستست أش ا  جمل ج  

مارسةةةاتها المتعلقةةةة بنظةةةام قضةةةاء ينبغةةةي للدولةةةة الطةةةرف أن تسةةةتعرض قوانينهةةةا وم -36
 م  العهد. 24و 14و 10و 9األحدا  بغية مواءمتها مع التااماتها بموجب المواد 
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 حرية التعبير  
 عرراا جنة يفررت عرر  جنلةررق إضجا جناعررلوتل جناشرراوع ت جن رر  لت بجمللرت ررت جملاعةلررت لررلل ل  -37

 اججعرر ً ر  رر     وررت جنضررم ن ل جنرريت جن ررث جنع لررت ر جنلبنررت جنورراا بجنرريت ُ شررأل و مرر  و ررلب 
 ألل خلل ل جن ث جناةلزو ين بجميذجعي جمل الل ر جنلبنرت جنوراا. ب يكرل جنة يفرت جميعراجا عر  
ملةل رر  لرر  أد جنلرر ن د ت وررزج  جيررام جناشرر ل بوع ملررا عة رره  عل  ررت سررةا جةاوررت ملررل  سرريفت عةرر  

 ل. ب عرراا جنة يفررت عرر  جنلةررق أوضرر ً ( لرر  ملرر ن د جنعل  رر2 212جنيف رر  جمليفصرر   عة رره ر جملرر    
إضجا جنلرر جن  ج خررا  جنرريت  لرراض جمل رريبن ت ججليف ئ ررت ر   نررت شررام ولرر ض جنلبنررت بك رر و جمل رريبن  
بجنلو . ب ُعاا ع  جنلةق أوض ً إضجا لشابع جنل ن د جنءل س لاض عل  ت جن    ملل   صرل إىل 

جنيت ك نرت مل ئمرت ر   نيفرلج جحملاةرت خرت   ستث سيف جل عة  كل وا  ُوشل إىل جملع أاجل جنيف ضوت
  (.19جةاا جنع مل ت جنث ن ت عة  أو  لع أاجل   نيفلوت  جمل    

 ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: -38
تضةةم  أن تعمةةل بشةةنل مسةةتقل و  ةأن تتأكةةد مةة  أن الةةدمات البةةو العامةة  أ( 

 استقالليتها وحرية الطها التحريري؛
ينها المتعلقة بالتشهير وقوانينهةا المتعلقةة بسةب رمةوز الدولةة أن تستعرض قوان  ا( 

وكبةةةار المسةةةؤولي  واألديةةةان. وينبغةةةي للدولةةةة الطةةةرف أن تشةةةطب التشةةةهير مةةة  قائمةةةة الجةةةرائم 
طريةةق تعةةديل قةةانون العقوبةةاتو وأن تضةةع فةةي اعتبارةةةا أن السةةج  ال يشةةنِّل نطالقةةاً عقوبةةة  عةة 

 مناسبة للتشهير؛
والمتعلةةق باإلقةةار   2016القةةانون المةةؤر/ يب/أضسةةطس أن تراجةةع مشةةرون   ج( 

نلةةى المعسةةنرات النازيةةة التةةي كانةة  قائمةةة فةةي بولنةةدا المحتلةةة الةةالل الحةةرب العالميةةة الهانيةةة 
 م  العهد. 19لمواءمته مع الماد  

 الحق في الخدوصية  
 جئرررا   عررراا جنة يفرررت عررر  جتنشرررغ   إضجا جرررت   ل جنامل  رررت بجتعررررتجض جنررريت  اماررر  هبررر   -39

جتسرراخ  وجل جن  نيفلوررت بسررةو ل إنلرر ذ جنلرر ن د ر   نيفررلج، عةرر  جنيف رر  جمل رر  ر ملرر ن د لأ و ررت 
بجنل ن د جملعل  نل ن د جنشاطت بمل جن  أخرا  لع يفرت ليوخرت  2016جميوه ا جمليوا  زواجد و ن ه 

جحملررررلب    . ب شررررعا جنة يفررررت  لةررررق خرررر   إضجا لرررر  وةرررري:  أ( جنامل  ررررت  ررررل2016كررر ن د جنث ين ويفرررر وا 
بجنعشرر جئ ت عةرر  جت صرر تل بمجرر  جن   نرر ل جن جررل ت؛  ا( جسررا لجا جملرر جطيف  ج ج نررا ب و  ررق 

عرررلم بجررر   ومل  رررت  لعررر ول مل ن ن رررت يفاةلرررت ر  ررر نا م؛  ج( عرررلم كل ورررت جنضرررم ن ل جميجاجئ رررت؛   (
عرلم بجر    ملض ئ ت ليف سر ت؛  ه( إلأ ن رت  ظرا أب إور ا جتجام عر ل بج  رلجث ججلم هلورت؛  ب(

  (.26ب 22ب 17ب 2بس ئل نتخو و أب إجاجا نالل  جنشأ ب  أب آن ت نتناص ا  جمل ج  
ينبغةةةي للدولةةةةة الطةةةةرف أن تسةةةةتعرض تشةةةريعها المتعلةةةةق بمنافحةةةةة اإلرةةةةةاب بغيةةةةة  -40

مواءمتةةه مةةع التااماتهةةا بموجةةب العهةةد وأن تنفةةل أن أي تةةدالل فةةي الحةةق فةةي الخدوصةةية 
 والضرور  والتناسب.يتفق مع مبادت الشرعية 



CCPR/C/POL/CO/7 

11 GE.16-20752 

 المشاركة السياسية  
ل  جنلسا و جن  نيفلل  يفص عةر  أد أل شرخص  62 شعا جنة يفت   نلةق ل  أد جمل     -41

وصررلو  شررمنه  أررم ملضرر ئي ورر ئي ولضرري  ا اوررلر لرر  أهة ارره جنل ن ن ررت أب  ال نرره لرر   ل ملرره 
ه جناصر وت. بنا  رًت نرءن ، ُ رَام جنع لت أب جتناخ   رت، ت  رق نره جملشر وكت ر جسرالا ا بت  رق نر

ل  جةق ر جناص وت ألُّ شخص وع ين ل  إع ملت علة ت بوأاورت ورت را عة  ر  جتاورلر لر  أهة اره 
 (.26ب 25ب 2جنل ن ن ت  جمل ج  

ينبغةةي للدولةةة الطةةرف أن تةةنقن  تشةةريعاتها بمةةا ينفةةل عةةدم التمييةةا ضةةد األقةةخاص  -42
هم مةة  الحةةق فةةي التدةةوي  ألسةةباب ضيةةر متناسةةبة بوي اإلعاقةةة العقليةةة والفنريةةة بحرمةةان

 25ضيةةر بات عالقةةة معقولةةة وموضةةوعية بقةةدرتهم علةةى التدةةوي و مةةع مراعةةا  المةةاد   أو
 العهد. م 

 النشر والمتابعة -دال 
ينبغي للدولة الطةرف أن تنشةر علةى نطةاق واسةع نةة العهةد والبروتوكةولي  االالتيةاريي   -43

ري السةةةةابع وةةةةةذ. المالحظةةةةات الختاميةةةةة بهةةةةدف التوعيةةةةة الملحقةةةةي  بةةةةهو ونةةةةة تقريرةةةةةا الةةةةدو 
بةةالحقوق المنرسةةة فةةي العهةةد فةةي أوسةةان السةةلطات القضةةائية والتشةةريعية واإلداريةةة والمجتمةةع 
المدني والمنظمات ضير الحنومية العاملة في البلد وعامة الناس. وينبغي أيضةاً أن تنفةل الدولةة 

   مية نلى لغتها الرسمية.الطرف ترجمة التقرير وةذ. المالحظات الختا
م  النظةام الةدااللي للجنةةو ينبغةي أن تقةدم الدولةة  71م  الماد   5ووفقًا للفقر   -44

الطرف في ضضون سنة واحد  م  اعتماد ةذ. المالحظات الختاميةةو معلومةات عة  تنفيةذ 
العهةد( )اإلطةار الدسةتوري والقةانوني لتنفيةذ  8التوصيات المقدمة م  اللجنةة فةي الفقةرات 

 )حقوق األجانب( أعال.. 32)اإلنهاء الطوعي للحمل( و 24و
وتطلةةةب اللجنةةةة نلةةةى الدولةةةة الطةةةرف أن تقةةةدم تقريرةةةةا الةةةدوري المقبةةةل فةةةي أجةةةل  -45

. ونظرًا نلى أن الدولة الطرف قبل  اإلجةراء المبسة  2021تشري  الهاني/نوفمبر  4 أقدا.
لوق  المناسب قائمة المسائل السةابقة لتقةديم لتقديم التقاريرو فلن اللجنة ستحيل نليها في ا

التقةةةارير. وستشةةةنل الةةةردود علةةةى قائمةةةة المسةةةائل التقريةةةر الةةةدوري الهةةةام  للدولةةةة الطةةةرف. 
 و ال يجةةوز أن يتجةةاوز الحةةد األقدةةى لعةةدد كلمةةات68/268لقةةرار الجمعيةةة العامةةة  ووفقةةاً 
 كلمة.  21 200التقرير 

    


