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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

  *بشأن التقرير األولي لبوركينا فاسو المالحظات الختامية  

 3279(   جلسةقااا CCPR/C/BFA/1نظرت اللجنة    القرررةر ايل ل لركينانةا وا)ةك   -١
 3280  CCPR/C/SR.3279 and 3280 )      20١6حزرران/ركناةةةةةةةةةةةةةة   29  28املعرةةةةةةةةةةةةةةك .

، 20١6لا  متكز/رك  ١١( املعرك ة   CCPR/C/SR.3294  3294 اعقمدت اللجن    جلسقاا 
 املالحظات اخلقاما  القالا .

 مقدمة -ألف 

،  ررررهةةةةا ايل ل الةةةة أ  ةةةةشّرر مي عةةةة  ع ةةةةر عامةةةةا    كينانةةةةا وا)ةةةةك رّحةةةةل اللجنةةةة   قرةةةةد   -2
 ضةةمن  مةةل معلكمةةات.   عةةر  اللجنةة  عةةل  رةةدررها للترهلةة  الةةح مر ا ةة   ةةا  جةةرا  حةةكاي   مبةةا
القةةةةةدا   الةةةةةح اةةةةةة  ا الد لةةةةة  الوةةةةةر  مةةةةة   وةةةةةد الد لةةةةة  الوةةةةةر  الرواةةةةة  املسةةةةةقك    ةةةةةشن   نةةةةةا 

 محكةةةةةاه العاةةةةةد.   عةةةةةر  اللجنةةةةة  عةةةةةل وةةةةةكرها للد لةةةةة  الوةةةةةر  علةةةةة  ي   هةةةةةا اخلواةةةةة   نتةةةةةا 
 CCPR/C/BFA/Q/1/Add.1 )  عل  قائم  املسائلCCPR/C/BFA/Q/1    (، الح ا)قركمل   ةر

 .اا  وتكر  قدماا الكود مثنا  احلكاي  مرضا   املعلكمات ا ضاوا  املردم  روّ 

 ب اإليجابيةنالجوا -باء 

 :)اما ال رّحل اللجن   القدا   الق ررعا   املؤ)سا  الح اّة  ا الد ل  الور ،    -3

(  املاثةةاا الةةك   مةةل مجةةل 20١9-20١0اعقمةةا  الساا)ةة  الك ناةة  للعدالةة     م( 
 ؛20١5آ اي/مايس  28إهلالح العدال ،   

  ةةةشن منةةة   20١4مراي/مةةةارك  27املةةةؤي   AN/2014-22اعقمةةةا  الرةةةانكن يقةةة     ( 
القعةة رل  املماي)ةةات  ات الوةةل   املعاقرةة  علااةةا، الةة أ رةةنا نةة ل  علةة  إن ةةا  مرهلةةد   ةة  

 ملن  القع رل  غ ه مل املماي)ات  ات الول ؛
__________ 

 (.20١6متكز/ركلا   ١5 -حزرران/ركنا   20  ١١7اعقمد ا اللجن      ي ا  *
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  ةةةشن  20١5مرلكل/)ةةةرقم   6املةةةؤي   CNT/2015-061اعقمةةةا  الرةةةانكن يقةةة    ج( 
 املعاقرةةة  علاةةة   جةةة  الضةةةري النةةةاج  عنةةة    رةةةد  الةةةدع  إ  منةةة  العنةةةل ضةةةد النسةةةا   التقاةةةات 

 غاثة  ايلوةصاا املسةقرعدرل  20١5الض ارا،  اعقما  راي ة   ررةيف     ةررل ايل ل/منقةك ر 
  ؛ سرل مماي)قا  املزعكم  يلعمال الس ر  إعا ة إ ماجا    اجملقم 

  ةشن اارة   20١4مراي/مةارك  ١3املةؤي   AN/2014-015اعقما  الرانكن يقة     ( 
 ايل تال املصالت  للرانكن م  املعرض  للصور؛

 (2025-20١6اعقمةةا  اال)ةةجا اجا  الك ناةة  ملنةة  ز اج ايل تةةال  الرضةةا  علاةة     ه( 
 ؛ 20١5    ررل الثاين/نكوم  

اعقما   دا   خمقلت  ملكاو   ظاهرة عمل ايل تال مبا    لة  اعقمةا   رنةام     ( 
عمةةل ايل تةةال   مكاقةة  القنراةةل عةةل الةة هل  احلةةر  الاد رةة     كينانةةا وا)ةةك   ةة  ملكاو ةة  

 (؛20١5-20١9 

 ؛20١5جرائ   )ائط ا عاله   عاه نزع هلت  اجلرمي  عل   ز( 

 .20١5إن ا  املرهلد الك   ملن   إ اية النزاعات اجملقمعا    عاه   ح( 

 الد لا  القالا  م   االنضماه إلااا:  رّحل اللجن   قودريف الد ل  الور  عل  الوككك  -4

 ؛ 2009ا تاقا  حركا ايلوصاا   أ ا عاق    ر  كنك ا االرقاايأ،   عاه   م( 

 ؛ 2009اال تاقا  الد لا  حلمار  مجا  ايلوصاا مل االرقتا  الرسرأ،   عاه    ( 

م)ةةةةره ،   اال تاقاةةة  الد لاةةةة  حلمارةةةة  حرةةةةكا مجاةةة  العمةةةةال املاةةةةاجررل  موةةةةرا    ج( 
 ؛2003 عاه

  ر  كنكالهةةةةا االرقاايرةةةةان   ةةةةشن  اةةةة   ١990ا تاقاةةةة  حرةةةةكا الوتةةةةل   عةةةةاه    ( 
ايل تةةال  ا)ةةقاالل ايل تةةال   الراةةا     املةةكا  ا  احاةة ،    ةةشن إوةةراك ايل تةةال   النزاعةةات 

 ؛ 2007 عاه  2006ل   عاه املسل  ، عل  القكا

، ١987ال القمااةةةةةز ضةةةةةد املةةةةةرمة،   عةةةةةاه ا تاقاةةةةة  الرضةةةةةا  علةةةةة  مجاةةةةة  موةةةةةك  هة( 
 ؛ 2005  ر  كنك ا االرقاايأ   عاه 

ا تاقاةةةةة  مناهضةةةةة  القعةةةةة رل  غةةةةة ه مةةةةةل ضةةةةةر   املعاملةةةةة  م  العرك ةةةةة  الرا)ةةةةةا     ( 
 ؛ 20١0،   ر  كنك ا االرقاايأ   عاه ١999الالإنسانا  م  املاان ،   عاه  م 

 ؛١999،   عاه   االققوا ر   االجقماعا   الثراوا العاد الد ل اخلاا  احلركا   ز( 

 .١974  عاه   اال تاقا  الد لا  للرضا  عل  مجا  موكال القمااز العنورأ  ح( 
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 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 

 قابلية تطبيق العهد في المحاكم المحلية   

 ةةنا علةة  م)ةةررا  املعاهةةدات  مةةل  )ةةقكي  كينانةةا وا)ةةك ١5١ الحةةا اللجنةة  من املةةا ة  -5
ال رقجةةزم مةةل الرةةانكن الةةدارل  ا  الد لاةة  علةة  الق ةةررعات اولاةة ،  من محكةةاه العاةةد   ةةكل جةةز 

  ميكةةل اال)ق ةةاا  بةةا مراوةةرة ممةةاه اوةةان . غةة  من اللجنةة   عةةر  عةةل م)ةةتاا يلن اوةةان  نةةا يا  
حةةدة مبكجةةةل ال   كنةةةكل  مل  رةةده )ةةةك  حالةةة   ا  ررةةة  محكةةةاه العاةةد م  ا)ق ةةةادت بةةةا، مةةا

،  هةةك مةةا قةةد رك ةةل عةةل نرةةا معروةة   العاةةد  ال   كنةةكل ١999االرقاةةايأ ايل ل منةة  عةةاه 
  (.2االرقاايأ املل يف     املا ة 

ينبغييييي للدوليييية الطييييرت أن تتخيييية التييييدابير الاللميييية للم ييييي فييييي توعييييية الق ييييا   -6
القييانون بأحميياع العهييد والمحيياميو والمييدعيو العيياميو وميييرمم مييو المسيياوليو عييو  ن ييا  

 ل مان مراعاتها أماع المحاكم الوطنية ومو ِقبلها. 

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  

 آ اي/ 24 رّحل اللجن   قك)ا  نواا ارقواهلات اللجن  الك نا  حلرةكا ا نسةان    -7
لكناا  عةر  عةل  من اا اال)قراللا  الكظاتا   املالا    عزرز ا)قراللا  معضائاا،  20١6مايس 

 (.2م)تاا يلن املر)كه املقعليف  قنظا  ه ه املؤ)س   عملاا مل رعقمد  عدر  املا ة 

المرسيوع المتعليق بتنظييم اللجنية ًا تشجَّع اللجنة الدولة الطرت على أن تعتميد فيور  -8
الوطنية لحقوق اإلنسان وعملها، وتعّيو أع اء اللجنة الجدد وتم ل اسيتقالليتها وتمنحهيا 

للمبياد  اً ستقاللية المالية وما يم ي مو الموارد لتممينهيا ميو أداء واليتهيا بالماميل وفقياال
 المتعلقة بمركز الماسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )مباد  باريس(.

 التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان  

جلنةح قراةيف لقسةلاط  رّحل اللجنة   نن ةا  اجمللةأل ايلعلة  للموةاحل   الكحةدة الك ناة     -9
 إ ةةةةان  ١960الضةةةةك  علةةةة  اجلةةةةرائ   االنقاانةةةةات اخلوةةةة ة حلرةةةةكا ا نسةةةةان املر كرةةةة  منةةةة  عةةةةاه 

،  ملسةا ل  املقةةكي   وااةا. نمةةا  رّحةل  نعةةا ة 20١5  20١4ايلحةدا  الةةح  قعة    عةةام  
من   لةةة  املقوةةةل   اغقاةةةال  كمةةةاس )ةةةانكايا  نكي ةةة  ز ناةةةك.  اةةةد )ةةةاما الوةةةقع  عةةةا الرضةةةارا،   

اللجن    عر  الرليف إزا  الك  ة الروائ  لرعا الق رارات،  خباهل  واما رقعليف  املسةؤ لا  اجلنائاة  
 (.2١  ١9  9  7  6  2لركات حتا النظاه  قكات ايلمل  املكا  

ينبغي للدولة الطيرت أن تواصيل جهودميا الراميية  ليى تسيليء ال يوء عليى الجيرائم  -١0
ة المتييورطيو فيهييا وأن تحّقييق فييي انتهاكييات حقييوق اإلنسييان المرتمبيية فييي المامييي ومسيياءل

التييي وقّقتهييا لجنتييا التحقيييق ومقامييا  الجنييا  المزعييوميو ومعاقبيية المييدانيو بمييا يتناسييب مييع 
أن تم ييل حلييوي جميييع ال ييحايا علييى سييبيل انتلييات اً خطييور  الجريميية. وينبغييي لهييا أي يي

 تعويض ورد الحق و عاد  التأميل.فعاي واست ادتهم مو تدابير مناسبة فيما يتعلق بال
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 تمثيل المرأ  في الشاون العامة  

 الحا اللجن  القرده اورز واما رقعليف  زرا ة عد  النسا     عةا هائةات هلةن  الرةراي  -١١
الساا) ، لكناا مةا  ةزال   ةعر  ةالرليف إزا   جةك  عةد  قلاةل مةنال   الكظةائل املقعلرة   ال ةشن 

ا    الروةاع اخلةاا.   الحةا اللجنة    ةكل رةاا منة  علة  الةرغ  مةل العاه    مكاق  املسؤ ل
  املائةةةةة  للمةةةةةرمة   االنقصا ةةةةةات ال ملاناةةةةة   الرلدرةةةةة   اي تةةةةةاع عةةةةةد  النسةةةةةا   30اعقمةةةةةا  حوةةةةة  

، ورةةد  راجةة  عةةد  النسةةا  املنقصرةةات  مةةا زال 20١5املسةةجالت   االنقصا ةةات الق ةةررعا  لعةةاه 
 (. 26  3  2للاار   املكا  ا  منصتض

ينبغي للدولة الطرت مواصيلة جهودميا الراميية  ليى ليياد  عيدد النسياء المنخرطيات  -١2
في الشأن العاع، وال سيما الحرص على تن ية تشريعها المتعلق بياألحزا  السياسيية تن ييةًا 
فعلييياً وتشييجيع النسيياء علييى التربييُ لمناصييب تبشييغل باالنتخييا . وينبغييي لهييا أي يياً اتخييا  

لمة لزياد  عدد النساء فيي مناصيب المسياولية فيي جمييع المجياالت األخير ، التدابير الال
 في القطاع الخاص. سيما الو 

 التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية  

رسةةا ي اللجنةة  الرلةةيف إزا  الركالةةل النمواةةة  الةةح  سةةقاد  املثلاةةات  املثلاةة   مز  جةةة   -١3
ا كرة  اجلنسةانا   إزا  القرةايرر الةح  تاةد  ةشه  مسةقادوكن  شعمةال القمااةز املال اجلنس   ماةاررأ 
مةةةل قرةةةل وصوةةةاات )اا)ةةةا .   الحةةةا اللجنةةة  مةةة  الرلةةةيف عةةةده  )ةةةاما ال روا ةةةات الكراهاةةة ، 

 املا  ةان ا  هلةرحا   جك    ررعات قظر القمااز عل  م)اس املال اجلنس  م  ا كر  اجلنسانا  حظر 
2  26.) 

للدولة الطرت أن تنّظم حمالت توعية وتمثف جهودما الرامية  لى ممافحية ينبغي  -١4
و دانيية القوالييب النمطييية وخطييا  المرامييية والعنييف مييد المثليييات والمثلييييو أو مزدوجييي 
الميييل الجنسييي أو مغييايري الهوييية الجنسييانية. وينبغييي أن تراجييع تشييريعاتها ل ييمان حظيير 

 وية الجنسانية. التمييز على أساس الميل الجنسي أو اله

 المساوا  بيو الرجل والمرأ  والممارسات ال ار  بالمرأ   

 املعلكمةةةةات الةةةةح قةةةةدماا الكوةةةةد   ةةةةشن إمكاناةةةة  يوةةةة  )ةةةةل الةةةةز اج ا  قةةةةاط اللجنةةةة  علمةةةة -١5
 االعةةةةجا   ةةةةالز اج العةةةةر   الةةةةدر    الرةةةةانكن.  اةةةةد مهةةةةا ال  ةةةةزال   ةةةةعر  ةةةةالرليف إزا  مةةةةا رلةةةة : 

واما رقعليف  احلد ايل ىن لسل الةز اج  )اما الا)قمراي ايلحكاه الق ررعا  الح متاز ضد املرمة،   م(
مةةةا زال  اةةةز  عةةةد  الز جةةةات؛    ( عةةةده احةةةجاه احلةةةد ايل ىن لسةةةل   نظةةةاه الةةةز اج يلن الرةةةانكن

 الةةةةز اج   )ةةةةااا الةةةةز اج القرلاةةةةدأ م  الةةةةدر ؛   ج( انق ةةةةاي الةةةةز اج الرسةةةةرأ  الةةةةز اج املركةةةةر؛
ا)ةةقمراي ظةةاهرة   ةةكر  ايلعضةةا  القنا)ةةلا  ايلنثكرةة   انق ةةايها علةة  الةةرغ  مةةل  رمياةةا منةة      (
؛   ه( املماي)ات العروا  الح متاةز ضةد املةرمة  قةكل   ن حااز ةا يلياو م   ياثقاةا ١996 عاه

 (.26  24  23  7  3  2مل ز جاا  املكا  
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أ( مراجعييية قيييانون األحيييواي الشخليييية ينبغيييي للدولييية الطيييرت أن تقيييوع بميييا يليييي  ) -١6
واألسر  ل مان السو اليدنيا ن سيها ليزوال الرجياي والنسياء واعتمادميا فيي جمييع الزيجيات 
بما فيها الزيجات التقليدية أو الدينية، واتخا  بعض التدابير للحد مو تعدد الزوجات بغيية 

قلييييدي أو اليييديني)  لغائيييو) و) ( توسييييع نطييياق حظييير اليييزوال بييياإلكرا  ليشيييمل اليييزوال الت
الحرص على التسجيل الرسمي للزيجيات التقليديية أو الدينيية وعليى التحقيق بليور   و)ل(

منهجييية مييو سييو الييزوجيو وموافقتهمييا) و)د( مواصييلة جهييود التوعييية وومييع اسييتراتيجيات 
تدخل جديد  للق اء على تشويو األع اء التناسلية األنثوية) و)ه( تعزيز  جراءات تثقيف 

وتييييوعيتهم، بمييييو فيييييهم الزعميييياء الييييدينيون والتقليييييديون، فيمييييا يتعلييييق بممافحيييية  السييييمان
الممارسييات التقليدييية ال ييار  بييالمرأ  ومييمان التن ييية ال عيياي ألحميياع القييانون التييي تم ييل 

 المساوا  في الميراث وحيال  األرامي.

 العنف مد المرأ   

املةةةرمة مبةةا    لةة  العنةةل املنةةةزل ال  ةةزال اللجنةة    ةةعر  ةةةالرليف إزا  انق ةةاي العنةةل ضةةد  -١7
 العنةةةل اجلنسةةة   إزا  نرةةةا املالجةةة   رةةةدمات  عةةة  الضةةة ارا. نمةةةا  الحةةةا اللجنةةة   رلةةةيف من 

 CNT/2015-061( مل الرانكن يق  2 ١4 عل  الن ك املر    املا ة  االغقوا    إ اي الز اج
عةل مماي)ة  مأ عالقة  ا   ةدناا  ز " م    حال نان ال رر  "عاجال  ره إال   حال اي كا   "مرايا  

 (.7  3جنسا "  ركقت   ترو غرام  مالا   املا  ان 

اً تطبيقيي CNT/2015-061ينبغييي للدوليية الطييرت أن تحييرص علييى تطبيييق القييانون رقييم  -١8
فعااًل و لك بالتأكيد ميو  جيراء تحقيقيات معمقية فيي حياالت العنيف المميارس ميد النسياء 

ي ال يييحايا عليييى سيييبل انتليييات فعالييية. وينبغيييي للدولييية ومقاميييا  الجنيييا  و دانيييتهم وحليييو 
الطرت أن تمثف حمالت التوعية بشأن مة  المسألة وتحّسو خدمات المالجئ وترتيبيات 

ينبغيي ًا، دعم ال حايا وتجّميع بيانيات ملين ة عيو ميد  انتشيار العنيف ميد الميرأ . وأخيير 
بغييرت تجييريم  CNT/2015-061( مييو القييانون رقييم 2)14للدوليية الطييرت أن تراجييع الميياد  

 جميع أعماي االمتلا  بيو الزوجيو وفرت عقوبات تتناسب مع خطور  ال عل. 

 حاالت اإلنهاء الطوعي للحمل و ممانية الحلوي على وسائل منع الحمل  

رسةا ي اللجنة  الرلةيف إزا  ال ةر ح اجمل تةة  الةح  راةد الكهلةكل إ  ا جاةاو الرةةانكين    -١9
اوايه،  ه  احلوكل عل  قراي مل اوكم  رعج   اجلرمي   قدرةد  حاالت االغقوا  م  )تاح

  الحةةا اللجنةة  مةة  الرلةةيف جلةةك  النسةةا  ا . وةةجة قانكناةة  مقوةةاها ع ةةرة م)ةةا ا   هةةا  احلمةةل  كعةة
احلكامل إ  عملاات ا جااو غة  اممنة  الةح  عةرو حاةا ل  هلة قال للصوةر   لة   سةرل 

إزا  القرةايرر الةح   ة  ا  ا  املعلكمةات.  رسةا ي اللجنة  الرلةيف مرضةالعررات الرانكنا   الكهل   غاة
إ  العنل الة أ رسةقاد  النسةا  اللةكار رثةرن مسةائل منة  احلمةل مة  وةرنائال،  إزا   كةالال 

مماه إمكانا  احلوةكل علااةا يغة  مهةا مدعكمة  ا  نر  ا    )ائل من  احلمل الح ما  زال   كل عائر
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حا اللجن  م  الرليف عةده إمكاناة  الكهلةكل إ  رةدمات الوة   اجلنسةا  إ  حد نر . نما  ال
 ا جنا ا     عا املنةا يف الررتاة   االوقرةاي إ  املعلكمةات وامةا رقعلةيف  ك)ةائل منة  احلمةل مبةا   

 (.١7  7  6  3 ل  الك)ائل الوايئ   املكا  

النسيييياء  لييييى ينبغييييي للدوليييية الطييييرت أن تزيييييل العوائييييق التييييي تحييييوي دون وصييييوي  -20
اإلجهات القانوني وتدفعهو  لى اللجوء  لى اإلجهات مير اآلمو الةي قد يعرت حيياتهو 
وصحتهو للخطر، وأن تلغي برط الحلوي على   ن مسبق مو المحممة إلجهات حمل 

أن تقيوع بميا يليي  )أ( وميع وتن يية اً ناجم عو امتلا  أو سي ا  محيارع. وينبغيي لهيا أي ي
لممافحييية وصيييم النسييياء وال تييييات الليييواتي يلجيييأن  ليييى اإلجهيييات) بيييرامث تثقييييف وتوعيييية 

الحرص على أن تتيوافر للنسياء والمرامقيات  ممانيية الحليوي عليى خيدمات جييد   و) (
 مو أجل التلدي لم اع ات اإلجهات مير الطبي وممان حلولهو على العالل ال وري

مانييية الحلييوي علييى ودون بييروط) و)ل( الحييرص علييى أن تتييوافر للنسيياء والمرامقييات  م
خدمات اللحة الجنسية واإلنجابيية وأن تتيا  لهيو وسيائل منيع الحميل و ممانيية الحليوي 

 في المناطق الري ية والنائية. سيما العليها في جميع أنحاء البلد، و 

  اإلعداععقوبة   

 رّحةةل اللجنةة   قوراةةيف الد لةة  الوةةر  للكقةةل االرقاةةايأ الردةة  لعملاةةات ا عةةداه منةة   -2١
، لكناةةا مةةا  ةةزال   ةةعر  ةةالرليف إزا  ا)ةةقمراي ١988 عةةده  نتاةة  ا عةةداه منةة  عةةاه  2007اه عةة

 (.6احلك   ا عداه  املا ة 

ينبغيييي للدولييية الطيييرت أن تم يييي فيييي العمليييية التشيييريعية والسياسيييية الراميييية  ليييى  لغييياء  -22
لراميية  ليى  لغائهيا.  عقوبة اإلعداع وفي الجهود المبةولة مو أجل توعية الرأي العياع والحميالت ا

كما ينبغي لها أن تنظير فيي  ممانيية االن يماع  ليى البروتوكيوي االختيياري الثياني الملحيق بالعهيد 
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادت  لى  لغاء عقوبة اإلعداع. 

 عدالة الغوماء وميليشيات الدفاع الةاتي  

 عكي  انعداه ايلمل  انعداه الثر    العدال  رنعكأل   رسا ي اللجن  الرليف يلن  زارد ال -23
حةاالت  وراةةيف عدالةة  الاكغةا  علةة  اجلنةةاة املزعةكم   )ةة لا   ظاةةكي مالا ةاات الةةدواع الةة ار، 

جممكع  "نكلكركغك"، الح ررزع  من  عضاا رلجش إ  اال قزاز  االعقرال  االحقجةاز غة   )اما ال  
الرةةةةانكنا   االعقةةةةدا  اجلسةةةةدأ  الرقةةةةل.   الحةةةةا اللجنةةةة  مةةةة  الرلةةةةيف من الد لةةةة  الوةةةةر   عقةةةةزه،  

مند الكود  ل ، إعا ة   كال هاانةل ايلمةل اجملقمعاة    ضةماناا مالا ةاات الةدواع الة ار  نما
 (.١4  7  6ا لك   عمل عل  حنك  آزيأ م  قكات الدواع  ايلمل الك نا   املكا    ديررا

ينبغيييي للدولييية الطيييرت أن تقيييوع بميييا يليييي  )أ( تعزييييز وجيييود قيييوات اليييدفاع واألميييو  -24
الوطنية ل مان أمو السمان فيي جمييع أنحياء  قليمهيا وت يادي أن تحيّل ميليشييات اليدفاع 

ومو"، محّل الدولة وت يطلع بمهياع الح يال عليى النظياع) الةاتي، بما فيها مجموعة "كولوي
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و) (  جييراء تحقيقييات ومقامييا  جميييع المشييتبو فييي ارتمييابهم انتهاكييات حقييوق اإلنسييان 
والحمييم عليييهم بعقوبييات مناسييبة فييي حيياي  دانييتهم) و)ل( تنظيييم حمييالت للتوعييية بعييدع 

 ية لمرتمبي مة  األفعاي.مشروعية العدالة المتسرعة والقلاص الشعبي وبالمساولية الجنائ

 أعماي العنف خالي االمطرابات االجتماعية والسياسية   

موةةرا  نقارةة   )ةةاما ال  ةةعر اللجنةة   ةةالرليف إزا  اال عةةا ات الةةح  تاةةد  ةةشن موةةرا  اجلةةا ،    -25
مةةل انقاانةةات حرةةكا ا نسةةان ا  ايلمةةل الرئا)ةة ،  قةةكات الةةديك  مةةكظت  السةةجكن اي كرةةكا عةةد 

ت الساا)ا   االجقماعا  الةح  قعة    السةنكات ايلرة ة،  ال )ةاما ا)ةقصداه رالل االضورا ا
م)ةةةترت عةةةل إهلةةةا ات جسةةةدر    واةةةات،  وةةةرو قاةةةك  علةةة   الرةةةكة  وةةةكية متر ةةة   غةةة  مقنا)ةةةر 

مةة  الرلةةيف القرةةايرر الةةح   ةة  إ   عةةّرو  عةةا  )ةةائط ا   نظةةا   ّمعةةات )ةةلما .   الحةةا مرضةة
ملعايضةة   املةةداوع  عةةل حرةةكا ا نسةةان للقادرةةد  املضةةارر  ا عةةاله  الوةة تا   ال صوةةاات ا

 القصكرل،  إزا  ما ورض  اجمللةأل ايلعلة  لال وةاالت مةل قاةك  متر ة  علة  حررة  القعرة  رةالل 
 (.25  2١  ١9  9  7التجة االنقرالا   املكا  

لمنيع  فيميا يتعليق بالتيدريب، سييما الينبغي للدولة الطرت أن تتخة تدابير فعالة، و  -26
قوات ح ظ النظاع وأفراد قوات األمو وموظ ي السجون مو استخداع القو  بلور  م رطية 
ومير متناسبة، و لك بإيالء االعتبار الواجيب للمبياد  األساسيية المتعلقية باسيتخداع القيو  

أن تمّثف اً واألسلحة النارية مو جانب الموظ يو الممل يو بإن ا  القوانيو. وينبغي لها أي 
مييا الرامييية  لييى مييمان التحقيييق المعّمييق والمحايييد فييي مييزاعم االنتهاكييات الخطييير  جهود

لحقوق اإلنسيان التيي ارتمبهيا الجييم، بميا فيي  ليك كتيبية األميو الرئاسيي، وقيوات اليدر  
وموظ يييو السيييجون، ومقاميييا  مرتمبيييي مييية  االنتهاكيييات ومعييياقبتهم عليييى النحيييو الواجيييب 

 وحلوي ال حايا على تعويض مناسب. 

 حظر التعةيب وسوء المعاملة  

رسةةا ي اللجنةة  الرلةةيف إزا  اّ عةةا ات القعةة رل  )ةةك  املعاملةة  علةة  مرةةدأ موةةرا  مةةل قةةكات  -27
حتةةةةا النظةةةةاه  الرةةةةكات املسةةةةل    مةةةةكظت  السةةةةجكن، مبةةةةا    لةةةة    التةةةةرع ا قلامةةةة  لل ةةةةر   

ن محكةاه الرةانكن الةح  ةنا الرضائا   كميقاناا. نما   عر اللجن   الرليف إزا  القرايرر الح  تاد  ةش
علةةةة  عةةةةده مرركلاةةةة  االعجاوةةةةات املنقزعةةةة  قةةةة  القعةةةة رل نش لةةةة  ممةةةةاه اوةةةةان  ال قةةةةجه   مجاةةةة  
احلاالت. نما  عر  اللجن  عل م)تاا يلن  مل ررتّعل  عدر املرهلد الةك   ملنة  القعة رل  غة ه مةل 

 (.١4  ١0  7 املكا   AN/2014-22املماي)ات  ات الول  ال أ رنا علا  الرانكن يق  

ينبغيي للدولية الطييرت أن تقيوع بمييا يليي  )أ( الحييرص عليى منييع التعيةيب وال سيييما  -28
ميييو خيييالي تعزييييز تيييدريب ميييوظ ي أجهيييز  الق ييياء واليييدفاع واألميييو) و) ( ميييمان  جيييراء 
تحقيقيييات معمقييية فيييي ميييزاعم التعيييةيب وسيييوء المعاملييية عليييى أييييدي قيييوات ح يييظ النظييياع 

 ي السجون، ومقاما  الجنا  والحمم عليهم بعقوبات مناسبة في والقوات المسلحة وموظ
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حييياي  دانيييتهم، وتعيييويض ال يييحايا عليييى النحيييو الواجيييب وتمميييينهم ميييو  جيييراءات  عييياد  
للتشيييريعات المحليييية للدوليييية اً التأمييييل) و)ل( ميييمان أن تيييرفض المحييياكم منهجيييييا، وفقييي

و)د( االعتمييياد السيييريع  )ميييو العهيييد، االعترافيييات المنتزعييية تحييي  التعيييةيب 14والمييياد  
 لمراسيم ت عيل المرصد الوطني لمنع التعةيب ومير  مو الممارسات  ات الللة. 

 االحتجال لد  الشرطة واالحتجال السابق للمحاكمة وال مانات القانونية األساسية  

 آ اي/ 5املةةةةةةةؤي   MJDHPC/CAB/004-2015 رّحةةةةةةةل اللجنةةةةةةة   اعقمةةةةةةةا  القعمةةةةةةةا  يقةةةةةةة   -29
رنا عل  احليف   احلوكل عل  مساعدة حماه من   د  الق رارات ايل لا   ال أ 20١5 مايس

 علةةة  حظةةةر م امةةةر االحقجةةةاز يهةةةل الق راةةةيف، لكناةةةا مةةةا  ةةةزال   ةةةعر  ةةةالرليف إزا  القرةةةايرر الةةةح 
 ق د  عل  نتا  عملاات اعقرال  احقجةاز  عسةتا   إزا  اللجةك  املتةرح إ  االحقجةاز السةا يف 

 (.١4  ١0  9يل)را  الرئاسا  النقظاظ السجكن  املكا  للم انم  ال أ ر كل محد ا

ينبغييييي للدوليييية الطييييرت أن تتخيييية التييييدابير الاللميييية لم اليييية احتييييراع المييييد  القلييييو   -30
لالحتجيال ليد  الشيرطة واالحتجيال السيابق للمحاكميية وحظير أوامير االحتجيال رميو التحقيييق 

للدولية الطييرت أن ت يمو اطييالع  لت يادي عملييات االحتجييال التعّسي ية والم رطية. كمييا ينبغيي
المحتجزيو لد  الشرطة أو المودعيو في االحتجال السابق للمحاكمة على حقيوقهم بليور  

الحييق فييي الحلييوي علييى مسيياعد   سيييما المنتظميية وتطبيييق ال ييمانات القانونييية األساسييية، و 
 د األقار . محاع منة بدء التحقيقات األولية، والحق في االتلاي بأحد أفراد األسر  أو أح

  قامة العدي  

 رّحةةةل اللجنةةةة   القةةةدا   املقصةةةة ة لقعزرةةةز قةةةةديات السةةةلو  الرضةةةةائا   ضةةةمان ا)ةةةةقرال ا  -3١
 حاا هةةةا، لكناةةةا مةةةا  ةةةزال   ةةةعر  ةةةالرليف إزا  ا)ةةةقمراي ا عةةةا ات التسةةةا   عةةةده ثرةةة  السةةةكان   

 (. ١4اجلااز الرضائ   املا ة 

)أ( مييمان اسييتقاللية وحييياد الق يياء بلييور  ينبغييي للدوليية الطييرت القييياع بمييا يلييي   -32
فعالة وتعزيز جهود ممافحة ال ساد) و) ( تعزيز التيدابير الراميية  ليى ميمان الوصيوي  ليى 

مييو خيييالي الم ييي فيييي  نشيياء محييياكم جديييد ) و)ل( تخليييي  ميييوارد  سييييما الالعداليية، 
 نونية.بشرية ومالية  مافية للجهال الق ائي، بما في  لك للندوق المساعد  القا

 األوماع في السجون  

رسةا ي اللجنة  الرلةةيف إزا  ظةر   االحقجةةاز غة  املالئمةة    معظة  )ةةجكن الد لة  الوةةر   -33
انقظةةةةةاظ السةةةةةجكن  النسةةةةةر  املئكرةةةةة  املر تعةةةةة    علةةةةة   جةةةةة  اخلوةةةةةكا االي تةةةةةاع ال ةةةةةدرد   معةةةةةدل

عةةل  جةةك  ظةةر    اي ةلالحقجةةاز السةةا يف للم انمةة . نمةةا   ةةعر اللجنةة   ةةالرليف إزا  املعلكمةةات الةةك 
هلةة ا  غةة  الئرةة   يعارةة   راةة  غةة  ناواةة    السةةجكن   رةةد  مغ رةة  ي رئةة  إ  السةةجنا .  مرةة ا، 
رسا ي اللجن  الرليف يلن االنقظاظ رقسرل   عده احجاه التول    السةجنا  املةدان   املقامة . 

 (.١0  9رل  املا  ان   ش)ل اللجن  لعده  جك  آلا  منا)ر  مكّلت   قلر  وكا   اوقجز 
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ينبغي للدولة الطرت أن ت ياعف جهودميا الراميية  ليى تحسييو ظيروت عييم السيجناء  -34
ومعيياملتهم، بمييا فييي  لييك الوصييوي  لييى الرعاييية الطبييية المالئميية وفلييل السييجناء بحسييب نظيياع 
االحتجيييال، و ليييك وفقييياً لقواعيييد األميييم المتحيييد  النمو جيييية اليييدنيا لمعاملييية السيييجناء )قواعيييد 

غييي لهييا مواصييلة الجهييود الرامييية  لييى معالجيية مشييملة االكتظييال فييي نيلسييون مانييديال(. كمييا ينب
 السجون، بطرق منها ومع سياسة حقيقية بشأن استخداع بدائل للحرمان مو الحرية. 

 االتجار باألبخاص وعمل األط اي  

ما  زال اللجن  قلر  إزا  ظاهرة اال اي  ايلوصاا يلغراو اال)قاالل اجلنس   العمةل  -35
الرسةةرأ   الد لةةة  الوةةةر   إزا  عةةةده  جةةةك   اانةةةات يداةةة    ةةةشن مةةةد  انق ةةةايها. نمةةةا رسةةةا ي 

املقعلةةيف مبكاو ةة   اةة  ايل تةةال  ا)ةةقاالل  AN/2014-011اللجنةة  الرلةةيف يلن محكةةاه الرةةانكن يقةة  
 راا     املكا  ا  احا ،  از ل صا مدان ب ه اجلرمي  من ردو  غرامة  مالاة   ةدال  ايل تال   ال

إزا  انق ةةةةاي ظةةةةاهرة ا)ةةةةقاالل ايل تةةةةال ا  مةةةةل من ررضةةةة  عرك ةةةة  السةةةةجل.  رسةةةةا يها الرلةةةةيف مرضةةةة
نعمةةةةال   املنةةةةازل م    معمةةةةال   )ةةةةاما اليلغةةةةراو القسةةةةكل  ا)ةةةةقاال     العمةةةةل الرسةةةةرأ،   

  منةةةةاج  القعةةةةدرل احلةةةةر   قوةةةةاع الزياعةةةة   قوةةةةاع  اةةةة  امل ةةةةر  ات،  إزا   روةةةة ة، مبةةةةا    لةةةة 
 (.24  8ا)قمراي ه ه الظاهرة  املا  ان 

ينبغييي للدوليية الطييرت أن تقييوع بمييا يلييي  )أ( مواصييلة جهودمييا الرامييية  لييى توعييية  -36
السييييمان والعييييامليو فييييي نظيييياع العداليييية الجنائييييية بظييييامر  االتجييييار باألبييييخاص وبمخيييياطر 

سييييتغالي االقتلييييادي والجنسييييي) و) ( تطبيييييق األحميييياع القانونييييية واألنظميييية المتعلقيييية اال
بغييية الق ياء علييى مية  الممارسييات اً صيارماً باالتجيار باألط ياي وعملهييم واسيتغاللهم تطبيقيي

ل ييمان فييرت عقوبييات  AN/2014-011وتعزيييز يليييات الرصييد) و)ل( مراجعيية القييانون رقييم 
سييية المرتمبيية مييد األط يياي) و)د( جمييع بيانييات ملييّن ة تتناسييب مييع خطييور  الجييرائم الجن

عييو حجييم مشييملة االتجييار باألط يياي ألمييرات االسييتغالي الجنسييي واالقتلييادي، والعمييل 
 القسري واستغالي األط اي. 

 حرية التظامر وافترات البراء  واالكت اء بمعاقبة الجاني   

 2008مراي/مةةةارك  8املةةةؤي   26  مةةةل الرةةةانكن يقةةة ١5 الحةةةا اللجنةةة  مةةة  الرلةةةيف من املةةةا ة  -37
  ةةةشن املعاقرةةة  علةةة  موعةةةال القصررةةةل الةةةح  ر كةةةل رةةةالل االحقجةةةاج   ال ةةةايع العةةةاه ال  ّقسةةةيف مةةة  

مردم اوةجاو الة ا ة  االنقتةا  مبعاقرة  اجلةاين، يلهةا  سةمع  ق ماةل املسةؤ لا   )اما المحكاه العاد،   
 (.2١  ١4ما إ ا حرّد  اجلاين مه ال  املا  ان اجلنائا  لكل عضك مل معضا  اجملمكع   اا النظر ع

  ينبغييي للدوليية الطييرت أن تواصييل جهودمييا الرامييية  لييى مييمان تمتييع األفييراد تمتعيياً  -38
ميييو العهيييد وبمبيييدأ افتيييرات البيييراء  واالكت ييياء  21بيييالحقوق الممّرسييية فيييي المييياد   كيييامالً 

 26بطيييرق منهيييا مراجعييية القيييانون رقيييم  14بمعاقبييية الجييياني المنليييوص علييييو فيييي المييياد  
 . 2008أيار/مايو  8المارخ 
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 المشاركة في االنتخابات   

 ن  م  املنظمةةةات،   إ   رةةةر اللجنةةة   ةةةشن الق ةةةررعات    لةةةد مةةةا قةةةد متنةةة   عةةةا املةةةكا -39
مةةةل قةةةانكن  ١35 إ   الحةةةا من املةةةا ة  ،ظةةةر   معانةةة ، مةةةل  ةةةكل مناهلةةةل  ر ةةةال  االنقصةةةا 

الةةح  نةةزع ايلهلاةة  عةةل ايلوةةصاا الةة رل رؤرةةد ن إجةةرا   ااةة ات غةة   )ةةقكير  متةةأل  االنقصا ةةات،
يف إزا   ةةةالرل ، ونهةةةا   ةةةعر20١5مبرةةةدم القنةةةا   الساا)ةةة ، ال  نورةةةيف إال علةةة  انقصا ةةةات عةةةاه 

ا)ةةةةةقرعا  عةةةةةدة مروةةةةة   لالنقصا ةةةةةات الق ةةةةةررعا   الرئا)ةةةةةا   القعمةةةةةا   الامةةةةةكو اللةةةةة رل انقنتةةةةةا
 (.25حليف امل اين  احلرة   االنقصا ات  املا ة ا   وّكال انقاان 20١5 لعاه

وينبغيييي للدولييية الطيييرت أن تم يييل حيييق جمييييع مواطنيهيييا فيييي التليييوي  والتربيييُ  -40
 25للمياد  اً ع بما في  ليك اليرأي السياسيي، و ليك وفقيلالنتخابات دون تمييز مو أي نو 

( وقييرار محمميية 1996)25اجبيية لتعليييق اللجنيية العيياع رقييم مييو العهييد، مييع المراعييا  الو 
 2015تمول/يولييو  13العدي التابعة للجماعة االقتلادية لدوي مر  أفريقيا اللادر فيي 

 .كينا فاسو()حز  الماتمر مو أجل الديمقراطية والتقدع ويخرون مد بور 

 النزاعات الطائ ية  

  عر اللجن   الرليف إزا   زارد النزاعات    الرعاة  املزايع ، الح  عةاين مناةا علة   جة   -4١
التةةكالين،  م)ةترت عةةل حةةد   إهلةةا ات جسةدر    واةةات   ةةدم  ممقلكةةات  اخلوةكا مجاعةةات

الح  زع  من مالا ةاات الةدواع م  الرليف القرايرر ا   مكائل    ررد السكان.   الحا اللجن  مرض
 (.27  9  6ال ار  سقاد   انقظاه مجاع  التكالين  املكا  

ينبغييي للدوليية الطييرت أن تواصييل جهودمييا الرامييية  لييى حماييية الرعييا  وومييع حييد  -42
لالنتهاكييات التييي يتعرمييون لهييا. وينبغييي لهييا أن تعييزل الحييوار بيييو الطوائييف والتخ يييف مييو 

بمراعيا  األسيبا  الجةريية للنزاعيات ميو قبييل  سييما الرعيو والرعا ، حد  التوتر بيو المزا
ليييياد  التنيييافس عليييى األراميييي وانعيييداع األميييو فيميييا يتعليييق بحييييال  األراميييي بالنسيييبة  ليييى 
الشعو  األصلية وميرما مو الجماعات المحلية التي تعتمد نبظبم حييال  عرفيية. كميا ينبغيي 

ن التحقييق السيريع فيي انتهاكيات حقيوق اإلنسيان للدولة الطرت أن تواصيل جهودميا ل يما
المرتمبييية فيييي سيييياق مييية  النزاعيييات ومقاميييا  الجنيييا  ومعييياقبتهم عنيييد االقت ييياء وحليييوي 

 ال حايا على تعوي ات.

  نشر المعلومات المتعلقة بالعهد -داي 

ينبغي للدولة الطرت أن تنشير ني  العهيد وبروتوكوليو االختيياري، والتقريير األوليي،  -43
والييردود الخطييية علييى قائميية المسييائل التييي ومييعتها اللجنيية، وميية  المالحظييات الختامييية، 
عليييى نطييياق واسيييع ميييو أجيييل توعيييية السيييلطات الق يييائية والتشيييريعية واإلداريييية والمجتميييع 

العامليية فييي البلييد، وكييةا عاميية النيياس، بييالحقوق التييي  المييدني والمنظمييات مييير الحمومييية
 ين  عليها العهد. 
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مو النظاع الداخلي للجنية، ينبغيي للدولية الطيرت  71مو الماد   5وعماًل بال قر   -44
أن تقييّدع، فييي م ييون عيياع مييو اعتميياد ميية  المالحظييات الختامييية، معلومييات عييو تن يييةما 

)المسياوا  بييو الرجيل والميرأ  والممارسيات  16ر  التوصيات المقدَّمة ميو اللجنية فيي ال قي
 36)عدالييية الغومييياء ومليشييييات اليييدفاع اليييةاتي(، وال قييير   24ال يييار  بيييالمرأ (، وال قييير  

 )االتجار بالبشر وعمل األط اي( أعال . 

 15وتييدعو اللجنيية الدوليية الطييرت  لييى أن تقييدع تقريرمييا الييدوري المقبييل بحلييوي  -45
قلى تقدير وأن تيدرل فييو معلوميات محيّدد  ومحدقية عيو تن يية على أ 2020تمول/يوليو 

التوصيات المقدمة في مة  المالحظات الختامية وعو تن ية العهد كمل. كما تدعوما  ليى 
أن تجري، لد   عداد التقرير، مشاورات واسعة النطاق ميع المجتميع الميدني والمنظميات 

، يجيب أال يتجياول 68/268جمعية العامة مير الحمومية العاملة في البلد. ووفقًا لقرار ال
 الدولييية اللجنييية تيييدعو  ليييك، عليييى وعيييالو  كلمييية. 21 200عيييدد كلميييات ميييةا التقريييير 

 التقييارير لتقييديم المبّسييء اإلجييراء ،2017 يوليييو/تمييول 15 بحلييوي تقبييل، أن  لييى الطييرت
الدولييية الطيييرت قبيييل أن تقيييدع تقريرميييا   ليييى مسيييائل قائمييية  طيييار  فيييي اللجنييية تحييييل اليييةي

الييدوري. وممييةا، سييتمون ردود الدوليية الطييرت علييى قائميية المسييائل ميية  بمثابيية التقرييير 
 مو العهد. 40الدوري المقبل الةي سيقدع بموجب الماد  

    


