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إىل  2013كااااان   الثاين يناااااير   9بان اااامال الدولااااة ال اااار  يف اً وترحااااا اللجنااااة أي اااا -4
 بش   خملض حاالت انعدال اجلنسهة. 1961 عال اتملاقهة

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 
 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  

تنشااااد بعااااد مؤكسااااة وطنهااااة م حااااد  اااااا  مل بااااالقل     الدولااااة ال اااار تشااااعر اللجنااااة  -5
للمطاةئ املتعلقة مبركز املؤكساات ال طنهاة لتعزياز اً االحهات واكعة يف جما  حق ق اإلنسا  وفق

، املرفا ( علائ الارمم ما  134 48ومحاية حق ق اإلنسا   مطاةئ باريس(  قرار اجلمعهاة العاماة 
 (.2 املاة   لصدةتعاداهتا املتكرر  يف يذا ا

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان لها والية واسعة فيي  -6
لمبييادب بيياريتز وتاوداييا بييالموارد المالييية والبشييرية الكافييية اً مجيياح حقييوق اإلنسييان وفقيي

وينبغي للدولة الطرف أن تجري عمليية تشياور تشيمل الجمييع بشيأن . حسن سيراا لضمان
فييي  لييت التشيياور مييع  بمييا المؤسسيية الوطنييية لحقييوق اإلنسييان وواليتهييا ومهامهييازنمييو   

 منظمات حقوق اإلنسان وشرائح أوسع من الجمهور.

 اآللية الوطنية لإلبالغ والمتابعة  
تالحظ اللجنة إنشاأ اللجنة املشرتكة ب  الا اارات لبباالو واملتابعاة إال إشارا  واار   -7

فهماا  بباالو واملتابعاةل ر  اتارجهة، الا أاطحل حبكم ال اقع آلهة ةااماةالتجااتارجهة و الشؤو  
طابعااً بعاد  تتخاذ مل أ  يذه اآللهاةاً مهع معايدات حق ق اإلنسا ، لكناا تالحظ أي جب يتص 

 (.2حك مة الدولة ال ر   املاة   مؤكسهاً يف خمتلف
حكوميييية دائميييةز بتوجيييي  ينبغيييي للدولييية الطيييرف أن تنظييير فيييي مسيييألة  نشييياء  ليييية  -8

وسييائل  لاامييية أ ييرنز تكييون لهيييا والييية وااييحة لتنسيييق تعامييل الحكوميية ميييع  أو تنفييي ي
  ليات حقوق اإلنسانز ومتابعة توصياتها بالتشاور مع المجتمع المدني.

 تطبيق العهد  
ميكااا   ال والقااااا  إنااا  تملسااا  الاااذي قدمتااا  الدولاااة ال ااار بشااا   اليساااور اللجناااة القلااا   -9
يف ذلاا   مبااا حكااال،يااذه ا   بعااض إمطاشاار  أمااال ا اااكم ا لهااة، و ب حكااال العاااد حتجاااج اال

 (.2تمتع حبماية كافهة مب جا القان   ا ل   املاة  ي ال حظر التمههز،
ينبغييي للدوليية الطييرف أن تعييا   طاراييا القييانوني لحماييية جميييع الحقييوق المن ييوص  -10

المناسييبة إل ءيياء الييوعي بالعهييد فييي أوسييا  القضييا   عليهييا فييي العهييدز وأن تتخيي  التييدابير
 والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعا  أحكام  أمام المحاءم الوطنية.
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 البروتوءوح اال تياري  
تناا ي االن اامال ماا  جديااد  ال تعاار  اللجنااة ماا  جديااد عاا  أكااملاا    الدولااة ال اار  -11

اختصااااااص النظااااار يف الطالماااااات الملرةياااااة بشااااا   إىل الربوت كااااا   االختهااااااري الاااااذي يتاااااه  للجناااااة 
 (.2االنتااكات املزع مة للعاد م  قط  الدو  ا طرا  يف الربوت ك    املاة  

 لييا البروتوءييوح اال تييياري  اً جييددينبغييي للدوليية الطييرف أن تنظيير فييي االنضييمام م -12
ي ضيييمان حقيييوق اففيييراد فيييلالملحيييق بالعهيييد الييي ي يييينا عليييا  جيييراء البال يييات الفرديييية 

 انت اف فعاح.

 افشخاص  وو اإلعاقة  

والتداب   2014 لعال ترحا اللجنة بس  الدولة ال ر  قان   ا شخاص ذوي اإلعاقة -13
تعر  ع  قلقااا    ا شاخاص ذوي لكناا الا اختذهتا لتعزيز إةماج ا شخاص ذوي اإلعاقة، 

واالكاتملاة  ما   املطاين العاماة  علئ اعهد ةخ   يف ذل  مبا يزال   ي اجا   إديات، ال اإلعاقة
 (.26و 2 املاةتا   اتدمات العامة

ينبغي للدولية الطيرف أن تنفي  بفعاليية قانونهيا المتعليق باإلعاقيات مين أجيل ايمان  -14
عدم التميياز وتعايا  دميا  افشيخاص  وي اإلعاقيةز وايمان تمكيينهم مين سيبل انت ياف 

 فعالة في حاح انتهاك حقوقهم.

 التميياحظر   
حيمااااا   هاااااع  ال يسااااااور اللجناااااة القلااااا  مااااا  أ  مهثااااااق القااااا ق والرياااااات ا كاكاااااهة -15

 وقااهاااة تتعاااارح ماااع أحكاااال العااااد.اً ا شاااخاص مجاااد  هاااع أشاااكا  التمههاااز، ويت ااام  شاااروط

اً إىل كاااا   الشااااخ   ذكاااار فقاااا  وت كااااف اللجنااااة    الاااا  يف عاااادل التعاااارح للتمههااااز يسااااتند 
ز  كااطا  أخاارن، ماا  قطهاا  املهاا  اجلنساا ، واا يااة اجلنسااانهة، والالااة حيظاار التمههاا وال أنثاائ ، أو

 ما  ال  هقاة 8عا  قلقااا  انظار الملقار   اً دةوتعار  اللجناة جما الزوجهة، واإلعاقة، والالاة الصاحهة.
CCPR/C/JAM/CO/3 قااااان   اجلااااراام مجااااد ا شااااخاص  إااااتملظ يفتاااازا   ال (    الدولااااة ال اااار

التمههاز مجاد  العالقات اجلنسهة املثلهة القاامة علئ الرتامج ، ا مر الاذي يعازارل با حكال الا جتُ 
 (.26و 17و 3و 2املثله   امل اة 

يحظير التميييا بجمييع  شيامالً اً ينبغي للدولة الطرف أن تعدح قوانينها وتسن تشيريع -16
 نفيت الجينت بيالغين مينبيين  تجيريم العالقيات الجنسييةأن تلغي ًا وينبغي لها أيض أشكال .

مظياار التحييا والوصيم أن تنهيي تشيريعاتها منسيجمة ميع أحكيام العهيدز و لتكون  براااماز
الشييرو  الوقائييية فييي ميييياق الحقييوق للدوليية الطييرف أن تلغييي وينبغييي  االجتميياعي للميلييية.

والحريييات افساسييية المتعلقيية بقييانون الجييرائم اييد افشييخاصز وقييانون الجييرائم الجنسييية 
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            أي أو  ه الشيييرو  تعرقييييل تعيييديل التشييييريعات التيييي تعييييا  حقيييوق المييييرأ حييميييا ءانييي  ايييي
 أ رن. فئة

 الهجمات اد الميليات والميليين ومادوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  
علئ الرمم م  بعض الت  رات اإلجيابهة، مثا  اعتمااة قا ات الشارطة اجلامايكهاة كهاكاة  -17

تحااااد  عاااا  اياااااة  مساااات ن التسااااام  ةاخاااا  ا تمااااع الااااا تتقااااارير ال، و 2011 عااااال التناااا   يف
قل  تقارير أخرن تتحد  ع  حا اة  يههاز وم اايقات ويجماات باجلامايك ، تالحظ اللجنة 

عاا  زعم يُاا ومااا ،ومغااايري اا يااة اجلنسااانهةعنهملااة مجااد املثلهااات واملثلهاا  ومزةوجاا  املهاا  اجلنساا  
 (.26و 6و 2والتحقه  فهاا  امل اة يف منع يذه االعتداأات ت اين الك مة 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل  جراء تحقيق شامل بشأن حاالت تعنييف الميلييات  -18
حياح  وفي ن ومادوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانيةز ومقااا  الجنا زيوالميلي

وينبغييي للدوليية  اً.مناسييباً  دانييتهمز فييرو عقوبييات مناسييبة عليييهمز وتعييويو الضييحايا تعويضيي
الطييرف أن تطلييق حمليية وطنييية لنشيير المعلومييات المتعلقيية بحقييوق اإلنسييانز وتعييا  احتييرام 

سييما الميلييات والميلييون ومادوجيو المييوح الجنسيية  ال التنوع وحقوق جمييع افشيخاصز
 .ومغايرو الهوية الجنسانية

 افشخاص الم ابون بفيروس نقا المناعة البشرية/اإليد   
اللجناة القلا  إااأ اكاتمرار التمههااز وال اام يف حا  ا شاخاص املصااب  بملاا و   سااوري -19

نقاااا  املناعااااة الطشاااارية اإليدا وارتملااااا  نسااااطة املصااااابات بااااالمل و  ماااا  الملتهااااات الالااااا  تاااارتاوح 
وترحاااا اللجناااة باعتمااااة ات اااة االكااارتاتهجهة ال طنهاااة املتكاملاااة  كااانة. 19و 15أعمااااري  بااا  

(، والسهاكاة ال طنهااة يف 2019-2014  نقاا  املناعاة الطشاارية اإليدا  للصاحة اجلنسااهة وفا و 
أماااك  العماا  بشاا   فاا و  نقاا  املناعااة الطشاارية اإليدا، لكناااا تشااعر بااالقل  إااأ عاادل وجاا ة 

 (.26و 2 املاةتا   فعاالً اً إطار تشريع  ميك  م  مجما  تنملهذ يذه ات ة والسهاكة تنملهذ
التميييا عليا  مينعيدح تشيريعاتها وتريدر  ايمنها الحمايية ينبغي للدولة الطرف أن ت -20

أسييياس الحالييية ال يييحيةز وأن تضيييمن حمايييية أفضيييل لرشيييخاص الم يييابين بفييييروس نقيييا 
المناعيييية البشييييرية/اإليد ز بميييين فيييييهم افشييييخاص ميييين الفئييييات الضييييعيفةز ميييييل الميليييييات 

والفتيييات الالئييي ز والنسيياء ومغييايري الهوييية الجنسييانيةوالميليييين ومادوجييي الميييل الجنسييي 
وينبغيي للدوليية  لعنيف جنسيي.ايحايا اسيييما مين  ال صيبن بفييروس نقيا المناعية البشيريةزأر 

الطييرف أن تكيييف عملهييا مييع الجهييات صيياحبة الم ييلحةز وتخ ييا مييوارد مالييية وبشييرية  
الوطنيييية فمييياءن العميييل المتعلقييية بفييييروس نقيييا المناعييية  تهاءافيييية مييين أجيييل تنفيييي  سياسييي

البشرية/اإليد ز وءفالة أداء مناسب لنظام اإلبالغ عن حاالت التمييا  ات ال لة بفييروس 
جهوداييا اً وينبغييي أن تواصييل الدوليية الطييرف أيضيي نقييا المناعيية البشييرية وسييبل االنت يياف.
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تمييييا ايد الم يابين بفييروس نقييا الراميية  ليا   ءياء اليوعي ميين أجيل مكافحية الوصيم وال
 المناعة البشرية/اإليد .

 المرأ  في مناصب صنع القرارأدوار الجنسين و   
ن يل اللجنة بزياة  نساطة مشااركة املارأ  يف مناااا اانع القارار وجباا ة الدولاة ال ار   -21

ناااا اانع يكملا  يف م مبا تزا  م  ممثلة ال يف يذا الصدة، لكناا أعربل ع  أكملاا    املرأ 
 ويساااور اللجنااة القلاا  عااالو  علاائ ذلاا  إااأ اكااتمرار عاادل املساااوا  باا  اجلنساا ، القاارار العلهااا.

امل اقف النم هااة ماا  أةوار الرجااا  باايتعلااا  مبشاااركة املاارأ  يف الهااا  االقتصااااةية، و  مااا يف ذلاا  مبااا
 (.26، و3، و2واملرأ  يف ا ال  العال واتاص  امل اة 

في  لت مين  يالح حميالت التوعيية  بما ة الطرف أن تكيف جهوداازينبغي للدول -22
الجنسانية العامةز لتعايا المساوا  بين الجنسينز ومشارءة الميرأ  فيي مناصيب صينع القيرار 

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد تيدابير تريسير توافيق  في الحيا  العامة والسياسية.
يسمح للميرأ  أن تسيعا  ليا المناصيب العلييا ل ينع القيرار تربية افطفاح ورعايتهمز بحيث 

وباإلاييافة  لييا  لييتز ينبغييي للدوليية الطييرف أن تتخيي  تييدابير  اصيية  وتييتمكن ميين شييغلها.
 مؤقتة مناسبة لاياد  عدد النساء في مناصب صنع القرار في الحيا  العامة والسياسية.

 في  لت العنف العائلي بما العنف اد المرأ ز  
 العناف، ما ور اللجنة القل  م  أ  التشريعات تته  للنساأ والملتهات محاية حمادوة  يسا -23
( يعكااس 2009قلاا  أ  قااان   اجلااراام اجلنسااهة  بوتالحااظ اللجنااة  يف ذلاا  العنااف العاااال . مبااا
 ؛حيمااا  مااا  االمتصاااا  يف إطاااار الااازواج يف  ااارو  معهناااة فقااا أنااا  لالمتصاااا ، و اً مجاااهقاً فامااا
يت ااام  مشااارو  قاااان    ال يف حااا  ( اإلياااذاأ اجلنساا 2004العااااال    يغ اا  قاااان   العناااف وال

وت كاف اللجناة لعادل وجا ة أمااك  إليا اأ  التحرش اجلنس  التحرش اجلنسا  يف ا مااك  العاماة.
 (.7مجحايا العنف العاال   املاة  

ينبغييي للدوليية الطييرف أن تعييدح قييانون الجييرائم الجنسيييةز وقييانون العنييف العييائلي  -24
وينبغي لها  مايد من الحماية للنساء والفتيات والرجاح والفتيان من العنف الجنسي.إلتاحة 

وينبغيي  فيي  ليت فيي افمياءن العامية. بميا سن تشريع للحماية من التحرش الجنسييزًا أيض
ع جهوداا الرامية  لا توفير قدر ءاف مين المييوي سر  للدولة الطرف عالو  علا  لت أن تر 

 في  لت العنف العائلي. بما علا أساس نوع الجنتز المخ  ة لضحايا العنف

 اإلجهاو اال تياري  
تشعر اللجنة بالقل  إااأ النسا العالهة لل فهات النملاكهة جراأ عملهات اإلجاااح ما   -25

املااا م  ، وعااادل وجااا ة بهاناااات راهاااة عااا  عااادة حااااالت اإلجاااااح السااارية، وعالقتااااا بارتملاااا  
 وتكاااارر اللجنااااة اإلعاااارا  عاااا  قلقاااااا إااأ جتااااري اإلجااااااح ب جاااا  معاااادالت ال فهااااات النملاكااااهة.
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 مااااا  ال  هقاااااة 14الملقااااار   مجااااام  أحكاااااال قاااااان   اجلاااااراام املرتكطاااااة مجاااااد ا شاااااخاص  انظااااار عاااااال
CCPR/C/JAM/CO/3)، التشا ه  أو كاملاح ا اارل أو يف ذل  حاالت الم  جراأ االمتصا  مبا

كانة علائ  16دل حصا   الملتهاات ةو  كا  إااأ عااً ويسااور اللجناة القلا  أي ا املمهل للجن .
كااهما يف مجاا أ ارتملااا   ال معل مااات وخاادمات الصااحة اجلنسااهة واإلنابهااة ةو  م افقااة ال الاادي ،

 (.17و 7و 6و 3وكملاح ا ارل يف الدولة ال ر   امل اة  ،عدة حاالت مح  املرايقات
اإلجهياو مين أجيل  افولوية تعديل تشيريعاتها بشيأنمن باب ينبغي للدولة الطرف  -26

مسييياعد  الميييرأ  عليييا معالجييية الحميييل  يييير المر يييوب فيييي ز وعيييدم اللجيييوء  ليييا عملييييات 
وينبغييي لهييا أن تتخيي  تييدابير لحماييية  اإلجهيياو السييرية التييي قييد تعييرو حييياتهن للخطيير.

المرأ  من المخاطر ال حية المرتبطة باإلجهياو  يير الميأمون مين  يالح تحسيين مسيتون 
البيانات عن  مكانية ح وح المرأ  علا الرعايية ال يحيةز وتمكيين ز وجمع رصده عمليات

جميع النساء من الح وح علا المعلومات والخدمات ال حية الجنسيية واإلنجابييةز بمين 
 اً.عام 16فيهن الفتيات دون سن 

 حالة الطوارب واإلعدام  ار  نطاق القضاء والتحقيقات  
مااار  كهنغسااات   الاااا يف أحااادا  لتحقهااا  للجناااة ا 2016 عاااال تالحاااظ اللجناااة تقريااار -27

ذات الصااالة حبااا اة  انااادلعل يف  2010الظااارو  ا ه اااة حبالاااة ال ااا ارئ يف أيار مااااي  تناولااال 
قاااارار الك مااااة تقاااادي اعتااااذاريا ل شااااخاص املت اااارري  كااااذا ماااار  كهنغساااات   حداا  تهملاااا  ، و 

 لصلة حبااالت ال ا ارئ   تشريعات الدولة ال ر  ذات االلجنة يساور القل  وتع ي ام، لك  
 (.6و 4و 2م  العاد  امل اة  4تست يف معاي  املاة   ال
 ينبغي للدولة الطرف أن تنفي  بالكاميل التوصييات اليوارد  فيي تقريير لجنية التحقييق -28

المساءلة  وتعايافي  لت توفير سبيل انت اف للضحاياز  بما  رب ءينغستونزفي أحداث 
أن تسييتعرو قوانينهييا اً وينبغييي لهييا أيضيي .واقييع العسييكريةوتفكيييت المعيين اسييتخدام القييو ز 

 من العهد. 4المتعلقة بحاالت الطواربز وجعلها تتماشا مع أحكام الماد  
وال تزا  اللجنة تشعر بالقل  إااأ اكاتمرار عادل ومجا ح والياة وكال ات اللجناة املساتقلة  -29

باججراأ التحقهقاات واملالحقاات  يتعلا  فهمااللتحقهقات وتملاعلاا ماع مكتاا مادير النهاباة العاماة 
 (.7و 6و 2الق ااهة  امل اة 

ينبغي للدولة الطرف أن تواح واليية ودور اللجنية المسيتقلة للتحقيقيات مين أجيل  -30
اييمان  جييراء تحقيقييات فعاليية ومسييتقلة عيين المييوبفين المكلفييين بتنفييا  القييانونز وتفييادي 

 جها  اف رن للدولة الطرف.مع واليات اف اللجنة ا هوالية تضارب 



CCPR/C/JAM/CO/4 

7 GE.16-20670 

 المهينة أو الال نسانية أو العقوبة القاسية أو حظر التع يب و يره من اروب المعاملة  
كااج   ومرافاا  االحتجاااا  تساا ةال تاازا  اللجنااة تشااعر بااالقل  إااأ الظاارو  السااه ة الااا  -31

 ونق  الرعاية ال طهة.االكتظاظ، وك أ الظرو  الصحهة، مس لة يف ذل   مبا يف الدولة ال ر ،

إااأ عاادل وجاا ة إطااار تشااريع  وامجاا  ياانظم التعاماا  مااع ا شااخاص اً وتشااعر اللجنااة بااالقل  أي اا
رياا  االحتجاااا الساااب  للمحاكمااة، وعاادل احتجاااا ا شااخاص املتاماا  مبعااز  عاا  ا شااخاص 

 (.10و 7املدان   املاةتا  
 فييو االءتظييا  فييي أميياءن ينبغييي أن تعج ييل الدوليية الطييرف جهوداييا الرامييية  لييا  -32

 سييييما ال منهيييا  يجييياد بيييدائل للسيييجنز وتحسيييين أواييياع االحتجيييا زبوسيييائل االحتجيييا ز 
من العهيد وبقواعيد افميم  10يتعلق بالح وح علا الرعاية الطبيةز و لت عماًل بالماد   ما

يية قواعيد نيلسيون مانيديالم )مرفيق قيرار الجمع)المتحد  الدنيا النمو جية لمعاملة السجناء 
م. وينبغيييي للدولييية الطيييرف أن تعتميييد التشيييريعات التيييي تييينظم االحتجيييا  70/175العامييية 

الحتجيييا  افشيييخاص المتهميييين بمعييياح عييين افشيييخاص اً السيييابق للمحاءميييةز وتضيييع نظامييي
 المدانين.

جيارل علاائ ما  مناكااا  ال وتشاعر اللجناة بااالقل     القاان   اجلناااا  يف الدولاة ال اار  -33
اً ماا  العاااد. وتشااعر اللجنااة بااالقل  أي اا 7يا املنصاا ص علهاااا يف املاااة  ذالتعااوبالكاماا  أعمااا  

االكاتخدال  أو ق ات ا ما  التعاذيا وكا أ املعاملاة أو إااأ تقارير تش  إىل مماركة ق ات الشرطة
مرافااااا   ويف مراكاااااز الشااااارطة، وأ نااااااأ االكاااااتج ا ، ويف ،الت قهااااافاململااااارو للقااااا   أ نااااااأ عملهاااااات 

لعاادل وجاا ة كاال ة مسااتقلة للشااكاون تتعاماا  مااع يااذه اً اللجنااة بااالقل  أي ااوتشااعر  االحتجاااا.
 (.7الشكاون  املاة  

 يلي: بما ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع -34
تيينا  ءمييا  زجميييع أعميياح التعيي يبحظيير تعييديل قانونهييا الجنييائي لضييمان   أ( 

تتناسيب ميع فيرو عقوبيات و  زاً من العهد والمعيايير المعميوح بهيا دوليي 7الماد  علا  لت 
  طور  الجرائم؛

 ادعياءات التعي يب والمعاملية القاسيية فيي امان أن تحقق سلطة مستقلة   ( 
المهينةز وأن يرعاقب مرتكبو اي ه افعمياحز وأن ترفيرو علييهمز فيي حياح  أو الال نسانية أو

 ؛اً مناسباً  دانتهمز عقوبات تتناسب و طور  الجريمةز وأن يتلقا الضحايا تعويض
تحسييين تييدريب المييوبفين المكلفييين بتنفييا  القييانون فييي ايي ا ال ييدد ميين   ج( 

 يرحتجا بحقوق ؛ أو ءل شخا يرعتقل   بالغأجل امان 
معلومات مف لة بشأن الشكاون المقدمة  تقريراا الدوري المقبل تضمين  ة( 

منوحيية دينييواز والتعويضييات المعيين ايي ه االنتهاءيياتز وعيين عييدد اففييراد اليي ين حوءمييوا وأر 
 للضحايا.



CCPR/C/JAM/CO/4 

GE.16-20670 8 

، لكنااا تالحاظ ماع 1988 عاال وتالحظ اللجنة ال قف الملعلا  لعملهاات اإلعادال مناذ -35
قل  بوعالو  علئ ذل ، تالحظ اللجنة  تعتزل إلغاأ عق بة اإلعدال. ال ا كف أ  الدولة ال ر 

 (.7و 6م  إنسانهة  املاةتا   اً  روفتظ  أ  الظرو  يف جناح ا ك ل علهام باإلعدال 
 مكانييية  لغيياء عقوبيية اإلعييدام واالنضييمام  لييا  فيييالدوليية الطييرف  تنظييرينبغييي أن  -36

وينبغيي أن  البروتوءوح اال تياري الياني الملحق بالعهد والهادف  ليا  لغياء عقوبية اإلعيدام.
العقوبيية  أو المعامليية كفييل عييدم بلييوغ المعامليية فييي جنيياي المحكييوم عليييهم باإلعييدام حييدت

 المهينة. أو الال نسانية أو القاسية

 الحماية من االتجار بافشخاص  
 ترحااااااااا اللجنااااااااة باعتماااااااااة خ ااااااااة العماااااااا  ال طنهااااااااة ملكافحااااااااة االجتااااااااار با شااااااااخاص -37
لكنااااا ، 2015 عاااال تعهااا  مقااارر  وطنهاااة معنهاااة باالجتاااار با شاااخاص يفب(، و 2015-2018 

 يعرقااا  قااادر  املقااارر  ال طنهاااة علااائ تنملهاااذ ماامااااا. قااادنقااا  املااا ارة    تشاااعر باااالقل  ماااع ذلااا  
ينااع بالقاادر الكااايف عاا ة  مجااحايا االجتااار  ال    التشااريعات ال طنهااةاً ويسااور اللجنااة القلاا  أي اا

بالطشاار إىل بلااد ت جااد فهاا  أكااطا  حقهقهااة تاادع  إىل االعتقاااة باا  م كااهك ن   يف خ اار حقهقاا  
 (.7و 6م  العاد  املاةتا   7و 6ة يف املاةت  ير  ما علئ م ميك  جربه،  ال يعرمجام ل رر

بالتيييدريب وبنييياء قيييدرات  يتعليييق فيمييياينبغيييي للدولييية الطيييرف أن تواصيييل جهودايييا  -38
وينبغييي أن تخ ييا مييوارد بشييرية ومالييية   الييدعم لضييحايا االتجييار. يقييدمونالمهنيييين اليي ين 

مكتيييب المقيييرر  الوطنيييية المعنيييية باالتجيييار بافشيييخاصز وتضيييمن ح يييوح ايييحايا لءافيييية 
يرعيادوا  ليا بليد توجيد فيي   وأال العهيدز فيي المن يوص عليهيا همحقيوقعليا االتجار بالبشر 

 أسيييباب حقيقيييية تيييدعو  ليييا االعتقييياد بيييأنهم سييييكونون فيييي  طييير حقيقيييي يعرايييهم لضيييرر
 من العهد. 7و 6يرد في المادتين  ما علا نحويمكن جبرهز  ال

 الالجئون وملتمسو اللجوء  
تشااااعر اللجنااااة بااااالقل  إااأ عاااادل وجاااا ة تشااااريعات بشاااا   محايااااة الالج اااا  وملتمساااا   -39

  القصار  حيصال   علائ ب اقاات ي ياة و  ال   الالج ا  القل  كاذل   اللجنة ويساور اللج أ.
  6و 2  اةالدولااة ال اار   املاا ماا  عملهااة إديااد مركااز الالجااد يفاً سااتثن   راهااماا  املصااح ب  يُ 

 (.24و 7و
ينبغيي للدولية الطيرف أن تسين تشييريعات بشيأن حمايية حقيوق الالجئيين وملتمسييي  -40

يسييير لهيييم  جيييراءات طليييب اللجيييوء لغيييرو بطاقيييات اويييية لالجئيييينز وتر  ت يييدراللجيييوءز و 
ونون لا بلد توجد في  أسباب حقيقية تدعو  لا االعتقياد بيأنهم سييك  اإلعاد حمايتهم من 

 7و 6يييرد فييي المييادتين  مييا علييا نحييويمكيين جبييرهز  ال فييي  طيير حقيقييي يعراييهم لضييرر
 العهد. من
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 الحق في سبيل انت اف فعاح ومحاءمة عادلة  
ال تزا  اللجنة تشعر بالقل  إااأ حاالت الت خ  يف إقامة العد ، وحمدوةية ت افر املع ناة  -41

 (.14و 2القان نهة  املاةتا  
للدوليية الطييرف أن تواصييل  صييالي نظييام عييدالتها لضييمان محاءمييات سييريعة ينبغييي  -42

في  لت توفير قدر ءاف مين مخ  يات المياانييةز والميوارد البشيريةز وتعاييا  بما وعادلةز
 م لحة العدالة  لت.ءلما تطلب  قدرات المعونة القانونية  

 حقوق الطفل  
 تعراح قااان   رعايااة ال ملاا  ومحايتاا ،اكاا الرامهااة إىلترحااا اللجنااة جبااا ة الدولااة ال اار   -43
كااه ر  ال الاادي  ، عاا   خااارج  ا(ايف ذلاا  إلغاااأ إمكانهااة حااطس ال ملاا   ( علاائ أكااا  أن  اا مبااا

وكالاة تنمهاة ال ملا  وإةار   عا  طريا  ل طملاا  وأكاريم الصاحة النملساهة والعقلهاة خادمات  وتقدي 
تناق  بشاك  ملحا ظ، ما  أ  عدة ا وامر اإلاالحهة م  رمم علئ الو  اتدمات اإلاالحهة.

 ويساااور يزالاا   ع ااع   اااذه ا واماار. ال أ  اللجنااة تشااعر بااالقل  إااأ تقااارير تملهااد باا   أطملاااالً 
كاااعة يف  24ماا  أ  القصاار حيتجاازو  بانتظااال يف مراكااز الشاارطة  كثاار ماا  اً القلاا  أي اا اللجنااة

 (.24و 10و 9بعض ا حها   امل اة 
حييبت للحيلوليية دون الطييرف قانونهييا فييي الوقيي  المناسييب ينبغييي أن ترعييد ح الدوليية  -44

سيييطر  الوالييدين ز والت ييدي لليغييرات الموجييود   عيين الطفييل) م علييا أسيياس أنيي )ام   ييار 
فييي:  تاحيية الخييدمات لرطفيياح المخييالفين القييانونز وتنسيييق ومراقبيية قطيياع حماييية الطفييلز 

ايييوا لالسيييتغالح واإليييي اء وتقيييديم اليييدعم  ليييا افسيييرز و عييياد  تأاييييل افطفييياح الييي ين تعر 
أن تعتبيييير بييييل ينبغييييي ينبغييييي للدوليييية الطييييرف أن تحتجييييا افطفيييياحز  وال وصييييدمات أ ييييرن.

وفق ر فتر  ممكنة ينا عليها القانون؛ وتواصيل عملهيا مين أجيل  ًازأ ير ًا احتجا ام مال 
 العهيد.أحكيام يتماشا و  بما  نشاء  ناانات مالئمة للطفل؛ وتتيح ترتيبات بديلة لالحتجا ز

فيي  ليت  بميا لقانون بدعم بديلزامواصلة تاويد افطفاح المخالفين للدولة الطرف وينبغي 
 الدعم النفسي و دمات  عاد  التأايل وبرامج تسوية النااعات.

 ةالبدني وبةالعق  
تازا   وال املدركة، ويف تزا  مشروعة يف املنز  ال تشعر اللجنة بالقل     العق بة الطدنهة -45
 (.24و 7ركة يف الدولة ال ر  ومقط لة يف ا تمع علئ ن اق واكع  املاةتا  مما
فيي  ليت تيدابير تشيريعيةز   ا ليام  بميا ينبغي للدولة الطرف اتخا  تدابير ملموسةز -46

افمييييرز لوقييييف العمييييل بالعقوبييييات البدنييييية فييييي جميييييع الظييييروف. وينبغييييي أن تشييييجع علييييا 
بدائل عن العقوبية البدنييةز وأن تينظم حميالت  عالميية استخدام أساليب تأديبية  ير عنيفة 

 عامة للتوعية باآلثار الضار  المترتبة عن ا ا النوع من العقوبة.
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 المدافعون عن حرية التعبير وحقوق اإلنسان  
          تنملهااااااذ قااااااان   الصاااااا   علاااااائأ  تشااااااعر اللجنااااااة بااااااالقل  إااأ تقااااااارير تتحااااااد  عاااااا   -47

ماا  مل  املعل مااات، وعاادل ار  تاادين مساات ن معاا طهاا ماا  ق عقطاااتي اجاا  ( 2004  املعل مااات
باالقل  إااأ تقاارير ورةت ما  اً وتشعر اللجنة أي ا القدر  علئ االكتعانة بججراأ تقدي الشكاون.
ت اجا  عقطاات يف التساجه  مب جاا تش  إىل أ ا بعض املنظمات م  الك مهة لق ق اإلنسا  

 ل  كااذل  إااأ تقااارير تملهااد بااالتحريض علاائ هتدياادوتشااعر اللجنااة بااالق قااان   اجلمعهااات ات يااة.
 (.26و 22و 21و 19و 2 امل اة هبم واالعتداأ علهام  املدافع  ع  حق ق اإلنسا  والتحرش

وينبغي للدولة الطرف أن تتخ  تدابير تعا  التنفي  الكامل لقانونها بشأن الح وح  -48
وتنظييم حميالت  عالمييةز و نشياء  ليية فيي  ليت تيدريب الميوبفينز  بميا علا المعلومياتز

م بشيأن 2011)34 رقيملتعليق اللجنة العام ًا ووفق لتقديم الشكاون يمكن االستعانة بها.
النظيير فييي  عييدم التمييييا فيييحرييية الييرأي والتعبيييرز ينبغييي للدوليية الطييرف أن تضييمن ءيي لت 
عمييل  تقييييد أو وعييدم عرقلييةمرءييا الخيرييية وميينح ايي ا المرءييا للمنظمييات  ييير الحكوميييةز 

الميييدافعين عييين حقيييوق اإلنسيييانز عليييا النحيييو المعتيييرف بييي  فيييي اإلعيييالن المتعليييق بحيييق 
ومسييييؤولية اففييييراد والجماعييييات وايئييييات المجتمييييع فييييي تعايييييا وحماييييية حقييييوق اإلنسييييان 

وينبغيي  م.53/144قيرار الجمعيية العامية مرفيق )ًا والحريات افساسية المعترف بهيا عالميي
ييييع التيييدابير الال مييية لحمايييية حقيييوق الميييدافعين عييين حقيييوق أن تتخييي  الدولييية الطيييرف جم

 اإلنسان في حرية التعبيرز وتكوين الجمعياتز والتجمع السلمي.

 النشر والمتابعة -داح 
لدولييية الطيييرف أن تنشييير نيييا العهيييدز وتقريرايييا اليييدوري الرابيييعز وردودايييا لينبغيييي  -49

المالحظيات الختاميية عليا نطياق الخطية علا قائمية المسيائل المقدمية مين اللجنيةز واي ه 
واسييعز و لييت ميين أجييل  ييياد  الييوعي بييالحقوق التييي يكرسييها العهييد فييي أوسييا  السييلطات 
القضييائية والتشييريعية واإلدارييية والمجتمييع المييدني والمنظمييات  ييير الحكومييية العامليية فييي 

 البلد وعامة الجمهور.
نييةز يرطلييب  لييا الدوليية للجالنظييام الييدا لي ميين  71ميين الميياد   5ووفقيياً للفقيير   -50

واحيد مين اعتمياد اي ه المالحظيات الختامييةز معلوميات  عيام الطرف أن تقدمز فيي  ضيون
 32)اإلجهيياو اال تييياريمز و26عيين تنفييي  التوصيييات التييي قييدمتها اللجنيية فييي الفقييرات 

المهينيةمز  أو الال نسيانية أو العقوبية القاسيية أو )حظر التع يب و ييره من ايروب المعاملية
 )حقوق الطفلم الم ءور  أعاله. 44و

وتطليييب اللجنييية  ليييا الدولييية الطيييرف أن تقيييد م تقريرايييا اليييدوري المقبيييل فيييي أجيييل   -51
ز وأن تضيم ن  معلوميات محيدد  ومحد ثية عين تنفيي  2021تشرين اليياني/نوفمبر  4 أق اه

وتطلييب  جمييع التوصييات اليوارد  فييي اي ه المالحظيات الختاميية وعيين تنفيي  العهيد ءكيل.
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 لا الدولة الطرف أن تتشاورز في سياق  عداد التقريرز عليا نطياق واسيع ميع ًا اللجنة أيض
عييين افقلييييات  المجتميييع الميييدنيز والمنظميييات  يييير الحكوميييية العاملييية فيييي البليييدز فضيييالً 

يجيييو  أن يتجييياو  الحيييد  ال ز68/268ووفقييياً لقيييرار الجمعيييية العامييية  والفئيييات المهمشييية.
ايي ا السييياقز تييدعو اللجنيية الدوليية  وفييي ءلميية.  21 200التقرييير افق ييا لعييدد ءلمييات 

تعداد بز 2017تشرين الياني/نوفمبر  4 لا أن تقبلز في أجل أق اه في المقابل الطرف 
إلجييراء المبسييذ اليي ي يتميييل فييي أن توجيي  اللجنيية  لييا الدوليية الطييرف قائميية ا تقريراييا وفييق

ردود الدولييية الطيييرف عليييا قائمييية  وسيييتكون مسيييائل تعيييداا قبيييل تقيييديم تقريرايييا اليييدوري.
 من العهد. 40المسائل ا ه بميابة تقريراا الدوري المقبل ال ي سيرقدم بموجب الماد  

    


