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  التعليقات    موقف الدولة     التوصية 

 : آلياأ حقوق اإلنسان وتدابير السياساأ العامة1المجال المواضيعي 
 عقوبة اإلعدام -احلياة احلق يف 
؛ 3-132؛ 2-132؛ 132-1
؛ 6-132؛ 5-132؛ 132-4
؛ 45-132؛ 44-132؛ 132-43
؛ 48-132؛ 47-132؛ 132-46
132-49 

هبـــذه التوصـــيات ألة عقوبـــة اإلعـــدام اً ُتـــيي نياعـــا علمـــ مقبولة
مــن قواعين.ــان وهنــاا وقــف اعتيــار   علــ  اً تــلال جــل  ال

، وعتيجـــة لــــذل  1997لتنفيـــذ هـــذه العقوبــــة منـــذ عــــام 
مــن النــجنا  ا  ــوم  15عحففــع عقوبــة مــا يليــد علــ  

علـــي.م باإلعـــدام إىل النـــجن املوبـــد، وســـي وة بع ـــ.م 
لإل ــــراش امل ــــرو  يف ن ــــوة النــــنوات الــــ     مــــوه ً 

 2010لعـــام  21قـــاعوة العقوبـــات رقـــم القادمـــةن وىل ـــ  
عقوبـــة اإلعـــدام اإلللاميـــة لانـــ ا  املـــداع   )املعـــدل 

ائم القتـــــــل وعــــــا علـــــــ  ى  ــــــام بالنـــــــجن املوبـــــــد جبــــــر 
وىحبقــــ  علــــ   والنــــجن مــــة إم اعيــــة اإل ــــراش امل ــــرو ن 

عقوبـــــة اإلعـــــدام يف  ـــــاالت أـــــدودة، م ـــــل قتـــــل ى ـــــراد 
        ال رطة ىثنا  اخلدمة ىو اخلياعةن

اللجنـــــــة ال ملاعيـــــــة اهتمـــــــام  ينـــــــتمر ومـــــــن املتوقـــــــة ىة
الــ   ل ملــاةع ــرة لصــة امل تــارة يف الــدورة احلاديــة اخلا

 هبذه املنألةن موعراً بدىت 
  قوق املرىة

 9-132؛ 8-132؛ 132-7
تلتـــلم نياعـــا بـــا رتام  قـــوق املـــرىة املن ـــو  علي.ـــا يف       هبااً علمى يي  

 اتفاقيـــة الق ـــا  علـــ  مجيـــة ىنـــ ال التمييـــل  ـــد املـــرىة
واملدرجـــة يف قاعواـــا الـــوطر ويف دســـتورهان ومـــة  لـــ ، 
تــرا احل ومــة ىة اللجنــة املعنيــة ب ــووة املــرىة وباملنــاواة 
بـــ  انيننـــ  ونيـــاة  قـــوق اإلعنـــاة األعـــرا املن ـــأة 

عــــن ا  مــــة العليــــا يف نياعــــا  مبوجــــد الدســــتور   ــــ ً 
تو ر اإلناثة بنـ.ولة ويف الوقـع املناسـد عنـد االدعـا  

.ــاا أل ــد احلقــوق يف املا ــ  ىو بأعــ  جــار  بوقــوا اعت
 اعت.اا ى د هذه احلقوقن

 االتفاقية األمري ية حلقوق اإلعناة
132-10 

وتعليــــل مبــــاد  لتــــلم نياعــــا بــــا رتام  قــــوق اإلعنــــاة ت      هبااً ى يي علم 
ن ومعظـم هـذه احلقـوق مي اق منظمـة الـدول األمري يـة

 بالفعل يف دستور نياعان علي.امن و  
بيـــد ىة نياعـــا لينـــع يف و ـــة ينـــم  هلـــا بـــأة ت ـــب    

ــــة طر ــــ ــــة حلقــــوق اإلعنــــاة يف اً دول ــــة األمري ي يف االتفاقي
الوقـــع احلــــال  يــــع يلــــلم  ــــل بعــــ  الق ــــايا املعلقــــة 
م ــل موقف.ـــا مــن عقوبـــة اإلعـــدام ومــن امل ليـــات وامل ليـــ  
وملدوجــ  امليــل انيننــ  وم ــاير  اهلويــة انيننــاعيةن ومــن 

الــــــدورة احلاديــــــة ع ــــــرة لل ملــــــاة هبــــــذه  املتوقــــــة ىة  ــــــتم
 الق ايان 
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  التعليقات    موقف الدولة     التوصية 
 ـماعات اا يـة مـن وجـود نياعا علـ  ثقـة ومة  ل ، 
نيميــــة األساســــية و قــــوق اإلعنــــاة  احلقــــوقحلمايــــة 
 نمواطني.ا

 التعذيد
؛ 13-132؛ 12-132؛ 132-11
 50-132؛ 15-132؛ 132-14

 

وحيظــر دســتور نياعــا هبــذه التوصــياتن اً ُتــيي نياعــا علمــ      هبااً ى يي علم 
 تعــــذيد ا تجــــلين والنــــجنا  وإســــا ة معــــاملت.مناً متامــــ

إداعت.ـــــا نيميـــــة ىنـــــ ال اً وقـــــد ســـــجَّلع احل ومـــــة رمسيـــــ 
االعتــــدا  والتعــــذيد وطلبــــع مــــراراً التحقيــــق بنــــرعة يف 
ى  ادعـــا  يتعلـــق بتعـــذيد املـــواطن  وإســـا ة معـــاملت.م، 

        املنوول نمبن  ي.م النجنا ، واختا  إجرا ات  د 
لقــــوات ال ــــرطة، م تــــد املنــــوولية امل.نيــــة ي ــــ لة و 

ـــــة،  تلقـــــ  املنـــــتقلة ليةـــــة واهلوإدارة التحقيقـــــات انينائي
ودوائـــر النيابـــة  ،ال ـــرطة ى ـــراد  ـــد املقدمـــةال ـــ اوا 

يف منـة   بـدور  يـو اً، العامة ال  جـرا تعليلهـا مـوعر 
 التعذيد ومقا اة مرت بي ن

 االعتفا  القنر 
132-17 

 إجـــرا  ونـــرعع يف نهبـــذه التوصـــيةاً ُتـــيي نياعـــا علمـــ      هبااً ى يي علم 
االتفاقيـــــة الدوليـــــة  ـــــمام إىل امل ـــــاورات ال المـــــة ل ع

 نحلماية مجية األن ا  من االعتفا  القنر 
 اإلبادة انيماعية

132-18 
تعـــرتي نياعـــا بـــأة جر ـــة اإلبـــادة انيماعيـــة مـــن انيـــرائم       هبااً ى يي علم 

الب ي ــــــة الــــــ  يــــــدين.ا العــــــامل املتح ــــــرن ومــــــن انيــــــدير 
عظــــــــام رومــــــــا األساســــــــ  بالــــــــذار ىة نياعــــــــا طــــــــري يف 

 الذ  جيرم اإلبادة انيماعيةنللمح مة انينائية الدولية 
ا  مة انينائية الدولية 

132-20 
عظـــام رومـــا األساســـ  يف اً نياعـــا، بوصـــف.ا طر ـــتـــدرا       هبااً ى يي علم 

النانــةة عن.ـــا االلتلامـــات  ،للمح مــة انينائيـــة الدوليــة
 ناملت لة هباوتتع.د بنن القواع  

 املوسنة الوطنية حلقوق اإلعناة
  23-132؛ 22-132؛ 132-21

 

ــــا وا ــــق ت ةمقبول ــــنا دســــتور و هــــذه التوصــــياتن علــــ  نياع ي
مــرىة للونينــة  ،اإلعنــاةقــوق حلنياعـا علــ  إع ــا  نينــة 

لنــــ اة األصــــلي ، لواملنــــاواة بــــ  انيننــــ ، ونينــــة 
 م  املظاملنألوم تد  ،قوق ال فلحلونينة 

 التعاوة مة اإلجرا ات اخلاصة
؛ 26-132؛ 25-132؛ 132-24
132-27 

ســـــتقبال مجيـــــة ال نياعـــــااإلرادة موجـــــودة مـــــن جاعـــــد       هبااً ى يي علم 
بيــــد ىاــــا ال هيةــــات األمــــم املتحــــدة والتعــــاوة مع.ــــان 

توجـــ  دعـــوة دائمـــة إىل ىة يف الوقـــع احلا ـــر   ن.ـــا 
 مجية اإلجرا ات اخلاصةن
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  التعليقات    موقف الدولة     التوصية 
 املرىة والنلم واألمن

132-28 
 تقبل نياعا هذه التوصيةن ةمقبول

مايـــة نياعـــا بـــذل مجيـــة اني.ـــود املم نـــة حلستواصـــل و 
 النلاعات والعنفن الننا  واألطفال من آثار

التمييل  د امل ليات وامل لي  وملدوج  
 امليل انينن  وم اير  اهلوية انينناعية

؛ 31-132؛ 30-132؛ 132-29
؛ 34-132؛ 33-132؛ 132-32
؛ 37-132؛ 36-132؛ 132-35
؛ 40-132؛ 39-132؛ 132-38
 42-132؛ 132-41

ـــــأة تـــــدعو       هبااً ى يي علم  ـــــة ال ملاعيـــــة تتع.ـــــد   ومـــــة نياعـــــا ب اللجن
مـــن ىجـــل  جتمـــاا مـــن جديـــدالاخلاصـــة امل تـــارة إىل ا

م  ظــــــــات مــــــــواطر نياعــــــــا ب ــــــــأة  ومســــــــاا تلقــــــــ 
علــ  األ  ــام الت ــريعية يــراد إدعاهلــا  الــ  ت يــتاتال

الع قــات انيننــية امل ليــة بــ   ب ــأةوالقــواع  انينائيــة 
البـــــال   املرتا ـــــ ، والتمييـــــل، املت ـــــور ىو احلقيقـــــ ، 

مل ليـــــــات وامل ليـــــــ  وملدوجـــــــ  امليـــــــل انيننـــــــ   ـــــــد ا
 وم اير  اهلوية انينناعيةن

        األطفال : 2المجال المواضيعي 
      ب البديناالعق 

؛ 53-132؛ 52-132؛ 132-51
 55-132؛ 132-54

ـــــة ال ملاعيـــــة       هبااً ى يي علم  ـــــأة تـــــدعو اللجن تتع.ـــــد   ومـــــة نياعـــــا ب
مـــن ىجـــل  مـــن جديـــد جتمـــااالاخلاصـــة امل تـــارة إىل ا

م  ظــــــــات مــــــــواطر نياعــــــــا ب ــــــــأة  ومســــــــاا تلقــــــــ 
علــ  األ  ــام الت ــريعية يــراد إدعاهلــا  الــ  ت يــتاتال

 ـــــاورات اعت.ـــــع املالعقـــــاب البـــــدينن و الـــــ  تنـــــم  ب
ب ـــأة هـــذه املنـــألةن الـــ  ىجريـــع عامـــة الو ـــوعية امل

املبــــاد  التوجي.يــــة املتعلقــــة  فــــ  وهنــــاا الة دليــــل 
الــذ  يقلــا إىل  ــد  ، يف املــدار  النظـام واالع ــبا 

 نالبــدين ابالعقــتوقيــة  ي.ــا  والاحلــاالت الــ  جيــابــت 
  لعــام املعــدلهــد التــدريد )اقــاعوة معمبوجــد  وىل ــ 
  لعـــــام املعـــــدلوقـــــاعوة األ ـــــدا  انيـــــا   ) 2010
يف املوسنـــــات اإلصـــــ  ية ب البـــــدين االعقـــــ 2010

قـــــاعوة رعايــــة ال فـــــل و ائـــــ  لعـــــام  لا ــــدا ن و نـــــة
 يف موسنـــــــــــات الرعايـــــــــــةالعقـــــــــــاب البـــــــــــدين  2011

 ناالجتماعية ىي اً 
تفاقية  قوق الال وتواول االعتيار  

 تقدمي الب نات - ال فل
132-16 

ا وتــود ىة تــذاأر بأاــ نهبــذه التوصــيةاً ُتــيي نياعــا علمــ      هبااً ى يي علم 
قــــاعوة مايـــة األطفــــالن ويت ــــمن تـــول ىولويــــة عليــــا حل
حلمــــايت.من عــــدة ســــبل  2009لعــــام محايــــة األطفــــال 

والارة يف رعايـــــة ال فـــــل ومحايتـــــ  لواالـــــة اً ىي ـــــ وهنـــــاا
للرعايـــــــــة االجتماعيـــــــــة الجتماعيـــــــــة وإدارة ال ـــــــــووة ا
 ـــــا  املعلـــــ  لإلنـــــراي والارة التعلـــــيم  يف باملـــــدار 
 نياعان يفل فل الف ل  ل
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  التعليقات    موقف الدولة     التوصية 
 : التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد قواأ األمن3المجال المواضيعي 

تن ئ ج.االًا منتقً  للتحقيق يف ىة  
ن اوا االعتدا ات ال  يرت ب.ا ى راد 

        قوات األمن يف البلد
132-56 

 لجنــةالتتــاا الرقابــة ال ملاعيــة يف هــذا ارــال عــن طريــق  مقبولة
لقــــوات م تــــد املنــــوولية امل.نيــــة و  لامــــنن الق اعيــــة
املقدمـة  ـد تلقـ  ال ـ اوا املنـتقلة ليةـة ال رطة واهل
هيةتــــــــــاة منــــــــــتقلتاة للتحقيــــــــــق يف  ال ــــــــــرطةى ــــــــــراد 

ى ـــــراد بامل الفـــــات الـــــ  يرت ب.ـــــا  ال ـــــ اوا املتعلقـــــة
ال رطة يف نياعان وُتـال التقـارير يف مجيـة التحقيقـات 

 نب أاا القاعوينالرى   إىل رئيس النيابة العامة إلبدا 
 : قضاء األحداث4المجال الموضوري 

 انينائيةسن املنوولية 
؛ 59-132؛ 58-132؛ 132-57
132-60  

مل ــروا اً ت ــاورياً استعرا ــاً  اليــ  ومــة نياعــا ر  تــ      هبااً ى يي علم 
وســيتم بعــد  لــ  ق ــا  األ ــدا ، القــاعوة املتعلــق ب

 اائيانيف هذه املنائل  النظر

 : حرية التعبير5المجال المواضيعي 
 ريـــــــة التعبـــــــت والت ـــــــ.ت علـــــــ  نـــــــب ة 

 عرتععاإل
132-61 

هبــذه التوصـــية وتــذاأر بـــأة اً علمــُتــيي   ومــة نياعـــا      هبااً ى يي علم 
مــــــن دســــــتور  146املــــــادة  ريــــــة التعبــــــت م رســــــة يف 
ــــــة ــــــا التعاوعي ــــــا مج.وريــــــة نياع ن وتعــــــرتي   ومــــــة نياع

تنت  ــــف هــــذا وسُتــــديع القــــواع  ا ليــــة  ــــرورة ب
 ارال يف الوقع املناسدن

 : التعليم6 المجال المواضيعي
ــــة التعلــــيم ومعــــدالت التنــــرب مــــن  عوعي

 املدار 
  ؛63-132 ؛132-62

تقبـل نياعـا هــات  التوصـيت ن وستواصــل احل ومـة العمــل  مقبولة
مــــة  تلــــف ىصــــحاب امل ــــلحة، مبــــن  ــــي.م الوالــــدين، 
للحــــد ب ــــ ل ابــــت مــــن معــــدل التنــــرب مــــن املــــدار  

عوعيـــــة التعلـــــيم علـــــ  النحـــــو املبـــــ  يف ع ـــــة  وُتنـــــ 
االســـــرتاتيجية الــــ  و ـــــعت.ا والارة التعلــــيم للفـــــرتة  العمــــل
 ن2014-2018

 : الشعوب األ،لية7المجال المواضيعي 
  ل عوب األصليةاحلياة لعوعية 
  64-132 ؛132-19

وبــــدىت عمليــــات  ناحل ومــــة هــــات  التوصــــيت  بــــلتق مقبولة
لـــ  االتفاقيـــة املتعلقــــة عالت ـــاور  ات ال ـــلة للتوقيــــة 

ن وتــدر اإلنــارة علي.ــا والت ــديق األصــليةبال ــعوب 
يعتمـــد  2006قـــاعوة األمـــري ي  اهلنـــود لعـــام إىل ىة 

 امج العديــــد مـــــن الـــــعلــــ  االتفاقيـــــة، وإىل ىة هنـــــاا 
ل ــــعوب األصــــلية يف ليــــاة عوعيــــة احلاريـــة لتحنــــ  اني

 نياعان
 


