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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 53التعليق العام رقم   
 *(شخصه على األمان وفى الحرية في الفرد حق) 9المادة   

 عامةمالحظات  -أولا  

)تيتترة ا تيس ة تتر ي،تتلاي  تيتتل   8يستتاض هب اتتلت تياضالتتم تيضتت ع يتتا تياضالتتم تيضتت ع   تت   -1
 .1881تيامرته تياجنر يف ي ع 

وترر  مل. مرراملايا ررشملاية وررمشملواشمرراملاية ورراملوترريةامل  رر ملاي   ررشملكرر املململ8وتقرراملادرر   مل -2
بررر ي ملحلملايمررر  ملوايا رررشملمررراملان ررر ململايقررر دامليقررري ملان مجررر ململ اررر مل  ررر مل مررر ملاشةررراا ململ3ادررر   مل

ممررر مل ررر قمل اررر مل  ررر مل  مرررشمل،ملوهررريمل وقملأررر مل م مررراملن مرررململان ررر ململايقررر دا. واشمررراملاية ورررا
قم ررشململوياحا ررشملواشمرراملاية وررا. مرراملايق رر مليدةرراا ملويا أ  رر ملب مرراومل ارر ملأرر ملمرريا مل8ملادرر   

ومرما  ململب نضر ةشملىل مل ململمرااملايا رشملوا قر امملاشمراملاية ورامل ةر  مل،مل  يمشملحلملأر ملاام ر 
 .  م  مل ا ملماملايقويرملن  قشملاي    ملب يقي ملاشخاى  م مم  ملام

وت قارر ملايا ررشملاية وررمشملب   ق رر  ملمرراملايررس ملايسرر فملويررم ملأا ررشملاشةقرر قملحلمل  يم رر مل -3
 وملكف يررشملايمجرر مشمل،ملو  قارر ملاشمرراملاية ورراملبقرر مملانضرر بشملب يوررارملايسرر فملوايققاررا. ي1)ةحمجررا

مل8وت فر ملادر   مل.    ر ومل8يا   قةرشملاي  يمرشمل راوملادمجر يشملايريار  ملحلملايفقرا ململوةقر امل،ملاجلمج  شملوايققامش
ايس ر  ملواشو  ملواجل ري ملواشار  وملاو مل،ملضر  م امل "اجل م "و ة  مليفظمل. تاكملايقي ملياأ م 

وكررايكملاشمل  ررامل،ملوادثامرر  ملوادثامرر ملومي وملرراملادمرريقملاجل مجررمشملومةرر  ا ملا ي ررشملاجل مجررمشمل،ان  قررش
ومرامل ط ييبملاياأي ملو ر ياملاجل مجرمشملوايق ر قملاد ر ملا املومرامل ر ا يململب رت ر  ململراا  واي ملئ ملومل

 . ة ركيململحلمل  ةطشملىلره بمش

__________ 

 ي.1112ملةل/أكاوبلتألملت،ليامل31 - 7) 111ملةة هت مليفملتياجنرملتيامرته *
 .3-6 تيفقلامل ف كلنه مي ضر فلنس   852/1888 ي1)
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ضتتتتم ن    تتتترةا رم يتتتتر ترليتتتتر ةتألمتتتتا  8يف تملتتتت ةا  5إىل  1ةتاضتتتتما تيفقتتتتلت  متتتتا  -2
ر بأكماه ي فقت  يف ح يت 3ةتيفقلا  1)جزء ما تيفقلا  8تي،خصي. ةتنطبم بضض أحك ع تمل ةا 

ه تهت متتتت   جن  لتتتتر. إة أأل بقلتتتتر تألحكتتتت ع تنطبتتتتم ياتتتت   لتتتت  تأل تتتتخ   تيتتتتليا تستتتتا  لتتتتتوج
  أ  ترتم يف تة تاضلتهب تيقضت  ي يق نونلتر 2حلياه   ةخب صر تيضم نر تهل متر تيتوت ةا يف تيفقتلا 

  ا  ترلير.

ويرم ملررا ملتقممر مل،ملو قينملمااملايا شملةاضملقمي مل ا مل ا ملاياكشمل اخ ملممج أشمل ضرم  -5
،ملوتةرر  مل مثاررشملمررااملايا ررشملا أ أرر طمليرر ىملايةرراطش. ي1)11درر ملور ملحلملادرر   ململأا ررشملاي  قرر ملوةقرر امل
وا أ أرر طمل ،ي2)وانق مررشملاجلا ررش،ملوايمجررأاملبقرر ملان ا ررش،ملتةحالتت  يوايررس مل ،ي3)وحت  رر ملانق مررش

وتقممرررر ملاياكررررشملضرررر امل،ملوايرررر حفظمل ارررر ملاشطفرررر قملحلملم ممجرررر   ،ي5)وايقرررر قملايقمجررررا ،ملان ار 
ةرراضملمي رر ملمرراململوتةرر  مل  ورر امل. ي7) رر و مل ارر ملاي قرر ملايقمجررا  ،ي6)شملحمرر و  ملحلملادطرر را ممجرر أ

مث ملان ر ا ملحلملايرس ملا  فراا  مل وملامر   اممل  وا ملي قممر مل،ملايقمي مل ا ملا  ملحم أيملب يفق 
ياحا رشملحلململواير مل ثر ملمراس امل،ملو ملتق املايقمي ملاير ملتفراضمل ا ر  ملاة مرشملايقمجر ا ش. ي8)اياكشملايس  مش
ياحا رشملىلاامل ملت أر وطملمق ورم  ملاة مرشملايقمجر ا شملايق   رشمل وملحتمر مل راململةقامر اململمراس امل،مل  املاد  م 

 . ي8)را   ملايم  ملايق   شملحلملمم  ملايق  ملحلملضفيفملايقيا ملادمجاحشملحلملاي ويشملايطافملادق مش

يململ مل ر خ ملاشةراا ملايرا امل راهس. ةو ملنر  ملمرااملايا رشملاية ورمشملب دياةقرشملايطي مرش -6
وايرررا امل ررر ركيململ اررر مل أررراارملو مجررر طمقيململ،ملطيا مرررشملىل ملمااكررريملايةررراطشمليا ةررر ركشملحلملاي حقمقررر  

 . ي11)حلمل  ا ملاشا  وملايا املتمجااملأا    ،ملاةاوقملحلمل  شملي ش

__________ 

 .5-8 تيفقلامل كلكل ضر فلنس   833/1888مل؛1-5 تيفقلامل غونزتيلز ةيل  يو ضر بريةمل 163/1887 ي1)

 .15 تيفقلاملي CCPR/C/MEX/CO/5  1111)ملتخلا ملر: تملكسلكملتملالحظ  ملتنظل ي3)

ملتخلا ملتتتر: تملماكتتترملتملالحظتتت  مل   تنظتتتل أيضتتتمل؛2-5 تيفقتتتلامل ةينكتتت  ضتتتر تيكتتت مريةأل - غتتتو جيمل 1132/1111 ي2)
ملمبتت ملبتتر  تيل مل)أةتمتتلمل 17 تيفقتتلاملي CCPR/C/GBR/CO/6  1118)ملتي،تتم يلرمليلينتترتأة ملتيضظمتت مليربيط نلتت ملتملاحتترا

   يري.مل16ملإىلملتصلململراملتياجولملحظلملذيكمليف

مليتترةف و مملتخلا ملتتر:  هو يتترملتملالحظتت  ملتنظتتلملتيضقالتتري؛مل)تيصتتحر 1-7 تيفقتتلامل أ. ضتتر نلوليانتترت  752/1887 ي5)
(CCPR/C/MDA/CO/2  1118 تملضريري.مل)تألملتهب 13 تيفقلاملي 

مل  تناظتمليفملتمله جليامل)تحاج ل 17 تيفقلاملي 1112مل CCPR/CO/81/BEL)ملتخلا ملر: باجلك ملتملالحظ  ملتنظل ي6)
 تإلبض ةي.

 .13 تيفقلامل   يري س ة  يوبلز ضر أة ةغوت مل 11/51-  ي7)

ملكو يت ملة هو يترمل 13 تيفقتلاملي CCPR/C/CZE/CO/2  1117)ملتيا،لكلرملتخلا ملر: تجلمهو يرملتملالحظ  ملتنظل ي8)
(CCPR/C/KOR/CO/3  1116 13 تيفقلاملي. 

 .2-8 تيفقلامل فوةأل ضر فنانرت  165/1887 ي8)

 .11-7ة 8-7 تيفقلت مل جلسوب ضر نلوليانرت  1758/1118 ي11)
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و قرر مل ارر مل رر ت ملايرر وقملاشطرراافملواملرراملاارر املاي رر اباملاد  مررسشملي   ررشملايرر ملحلملايا ررشمل -7
ةجيت  يات  تيترةل تأل تلتي   يتر تألفتلتة متا  .ي11)ا يثرشاية ومشملماملايمجراامل ار مل ر مل طراافمل

تةخاطتتتت ي أة تةحاجتتتت ل متتتتا  بتتتتل تجملتتتتلمغ تألفتتتتلتة أة تجملمويتتتت   غتتتتري تينظ ملتتتتر  مبتتتت  يف ذيتتتتك 
تجلم يتت   تملستتاحر أة تإل ة بلتتر  تين  تتطر ةتختتل أ  يلمهتت . كمتت  اتت  يالهتت    يتتر تألفتتلتة متتا 

ة متاك تيصفر تيق نونلر  مثل أ ب ب تيضمل ةتملرت س  ا  ترلير غري تيق نوين يا  ير منظم   
ةتملسا،تتفل  . ةينب تتي أأل تفضتتل تيتترةل تأل تتلتي متت  يف ة تتضه  ةنتت ذ تياتترتبري تملن  تتبر متتا أجتتل 

 . ي11)  ير تألفلتة ما  ا  ترلير ةتخل أ  يلمه  بفضل ةةل أخلى

اقطرر  ملاةرر وملضرر أمشملوحلملأ يررشملتفرري شملاية وررم  ملايطسمقمررشمل وملا   س ر ررشملاي  بقررشملي -8
ت ر ملاي ويرشملايطرافملادق مرشملممجر ويشمل رامل،ملمم رمشملماطشملا   ق قملوا أ أ طملماملقسر مل ويرشملطراف

وجيامل ام  مل ململحت  ملتاكملايمجاط  ملبة  مل قمر مل. وكف يشملتطسمق  مل8ا م ث قملىل مل أ  مملاد   مل
  ملتر   ملىل ملبةراضملكف يرشمل ر مملىلمر   ملامر   ام  ملوضر  ململ،ملوتفاضمل ام  ملرق بشملضر رمشملوةق يرش

ترريةاملمررس ململوجيررامل ام رر مل  ورر امل. ا  قرر قمل وملاأ أرر طملاشارر  وملبةرر  ملتقمجررفامل ومل رراملقرر  يف
 . ي13)ا  و فملةق يشملياوح   ملحلملأ يشملأ و ملا  ق قمل وملاأ أ طملتقمجفامل ومل املق  يف

و  ف ملاي ملحلملاشماملاية واملمح  شملاشةاا ملماملتق ر ملىلير  ملاشاىملايسر فمل وملايورارمل -9
مثر ملا   ر املادمجر وي ملحلمل،مل ومل راملحم أريملبةشملاي  امل ّ ر ملىلااملكر ململايورحمشملحم أرياامل،مل ايققااملهب

ايررر وقملاشطررراافملياحررر ملحلملاشمررراملاية وررراملحلملأ يرررشملىليررر ق  ملاشاىملايسررر فملبةررر  ملمررر مل وململ
ب ا املتر اباملم  مرسشمليا ور  ململو ُايِمملاي ملحلملاشماملاية واملاي وقملاشطاافمل  و امل. ي12)مارا 

وبةررر  مل  ررر ملااررر املتررر ابامل،مليق ررر ملايررر ملتيملرررململىل مل اررر  وملحلملرررر قملايق ررر ملايقررر مىل ملم  ررر ا ملا
ي   ررشملاشةرراا ملمرراملاد رر طاملاد يققررشملايرر ملمرر  ملأمرر م مل وملمرر م   ملايس  مررشملمرراملقسرر مل  ررشمل طرراافمل

وجيررامل ارر ملايرر وقملاشطرراافمل ململت  رراملحلملاململواأرر ملترر اباملد رر مل. ي15)ة  اررشملأ يممررشمل وملخ ضررش
مراملخر قملىل فر املايقريا  مل،ملو خاىملاا مل ااملرملقاملبة ململانض ب  ملاد ضرمشانض ب  ملادمج قسامشمل

جيررامل ارر ملايرر وقملاشطرراافملاي ورر  ملبةرر  ملم  رر ملش رر  مل،ملو ارر ملمررسم ملادثرر ق. اجل   مررشملمررث امل
ايق رراملايررا مليرر رفمل ارر ملةئرر  ملمقم ررشملمرراملايوررح   ملمثرر ملاي رراملادرر اةق مل رراملأقرري ملان مجرر ململ

وتررراو شمل،ملمبررر ملحلملايررركملايق ررراملايقررر  اا،ملوايق ررراملضررر ملادرررا  ،ملوايورررحفم ملوا   قررر مملمررراملايةررر ي 
وايق رامل ار مل مر فملادمر مل،ملوايق املض ملاشطف ق،ملم  مجيبملاي أ م ملانملس ر ملحلملايقيا ملادمجاحش

__________ 

 .12 تيفقلاملي CCPR/C/YEM/CO/5  1111)ملتخلا ملر: تيلماملتملالحظ  ملتنظل ي11)

 .1-5ة 1-5 تيفقلت ألمل ك نوأل غل ل  ضر إكوتةة مل 318/1888 ي11)

 .16 تيفقلاملي CCPR/C/GTM/CO/3  1111)ملتخلا ملر: غوتتلم ةملتملالحظ  ملتنظل ي13)

 .3-8 تيفقلامل يلهونغ ضر ج م يك مل 613/1885 ي12)

ملتألمتتتتامليفملترتتتتمملتيطتتتتليملتيرةيتتتترمل. ةتناهتتتتك7-7 تيفقتتتتلامل تيفابتتتتغملضتتتترملةغومتتتت نو ملم   تتتتلالن مل 1561/1117 ي15)
ملأةملفاتتوىملإصتترت مل ليتتممليتتاملإ المهتت ملختت   مل تتخ ملأ ملياتت مل ضتت  لرملةةيتترملينفستته ملتّةيتت ملإذتملأيضتت   ملخصتتي،تي

  CCPR/C/79/Add.25)ملتإل تتالملرملإيتتلتألملتخلا ملتتر:  هو يتترمل تملالحظتت ملتيضتتحلر. تنظتتلمل اتتلملجيلتتزملمم ثتتلملحكتت 
 تررةةي. ملخ   ملتياطبلمملمسأيرمل)من  ،رملأةن همل63ملتيفقلامل؛8 تيفقلاملي 1883
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 ململ  رر ململو  سةرامل  ورر امل. ي17)وايق رراملضرر ملاشار  وملاو ملان  قررش،ملي16)اجل مجرامل وملا ي ررشملاجل مجرمش
و ململتريةامل ،ي18)قري ملحلملرر قملىل فر املايقر  يململواي قري شمل  رملاي وقملاشطاافملا م   اممل راملادرارمليا

واي   رشملمراملاد ر طاملاي   رشمل،ملاي   شمليمج  ا ملماملا     ك  ملاي ملتات س  ملقيا ملاشماملاة ضش
و مل قررر قملأررر ملايفرررا ملحلملاشمررراملاية ورررامل مررر مل. ي18) ررراملترررياةاملاشمررراحشملاي  ر رررشملبةررر  ملمفرررا 

 راتس ملب ثار رملايورحمشمل راملادس ارا ملاير ملتاحر ملمبرامل ورقيململخم طاملايوحشملايس  مشمل وملايققامشملو مل
 .ي11)نملاا ا ملق  ي مشملم  مشمل وململ   مش

 العتقال التعسفي والحتجاز غير القانوني -ثانياا  

برر ململمررااملايا ررشمليررملململ8وتقرر فملادرر   مل. حلملايا ررشملاية وررمشملمطاقرر اململ مليارركملايفررا ملأقرر امل -01
 ارر مل  ررململ ملجيرريطململ1وترر  ملايفقررا مل. ىل فرر املايقرريا  ملاجل   مررشملمثرر ملأ يررش،ملحلملبقررشملاشأمرر مل ماراتررمل

 .وجيامل ململ اا  ملحلملت فماوملاأ امملمم   ملايق  يمل،ملمااملايا شملتقمجف امل

تياقتت ل تأل تتخ   أة تحاجتت لة  ب،تتكل تضستتفي   1ةحتظتتل تجلماتتر تيث نلتتر متتا تيفقتتلا  -11
حلمتتتت أل أحتتتر متتتا حلياتتتته إة ر  أ  يثتتتتر  تتتا  ترليتتتر بصتتتتو ا غتتتري   نونلتتتبلنمتتت  حتظتتتل تجلماتتتر تيث 

يإلجلتء تملقل  فله. ةتاترتخل ح يات  ترظتل يف مت  بلنهمت   متا  أل ب ب ين  ياله  تيق نوأل ة بق   
  أة  تتر ياقتت نوأل تيستت    يكتتا يتتل  تضستتفل    حلتتأ أأل تةياقتت ل أة تةحاجتت ل  تتر يكتتوأل   يفتت   

ةغتري  ت نوين يف ذت   ستفل   به ما تين حلر تيق نونلر يكنه تضسفي  أة  ر يكتوأل تض يكوأل مسموح   
و ق رامل. ي11)إذت مل يكا يه أ  أ ت س  ت نوين أيض    تيو  . ةيكوأل تةياق ل أة تةحاج ل تضسفل   

و  طسرر مل ؛ي11)  ورر اململأررس ملايمجررأ   مل رراملادرر اوململبررململيفرر  مل طرريقملمرراملمرر  مل قرريب   ملىلملرراا ملتقمجررفم امل
و ق رراملامرر  اارملأررس مل. ىايةررا مل فمجررململ ارر ملاي    رر مل رراملادرر اوململبررململشارر  قملا أ أرر طملاشخررامل

و ررراملقرررر  يفملململاحمل أررري امل اررر ملايرررا  ملمررراملضررر ورمل مررراملقورررر  املبررر ط  ملمرررااأ  ملىلملررراا ملتقمجرررفم امل
 . ي13)كايك

ة تتر يكتتوأل تةياقتت ل أة تةحاجتت ل مستتموح   بتته مبوجتت  تيقتتوتنغ تاالتتر ةيكتتوأل تضستتفل    -11
 يفر تيق نوأل"  بتل جيت  يا  تيلغ  ما ذيك. ةة جيول تياب   مفهوع "تياضسف" صنوت  ملفهوع " 

__________ 

 .16 تيفقلاملي CCPR/CO/78/SLV  1113)ملتخلا ملر: تيساف ةة ملتملالحظ  ملتنظل ي16)

 .11 تيفقلاملي CCPR/C/NOR/CO/6  1111)ملتخلا ملر: تينلةيجملتملالحظ  ملتنظل ي17)

ملةتأل تتاحرملتيقتتواملت تتاخرتعملب،تتأألملتأل   تتلرملتملبتت ة مل. تنظتتل3-8 تيفقتتلامل ج م يكتت ملضتترمليلهونتتغمل 613/1885 ي18)
 ي.1881)ملتيقوتنغملبإنف ذملتملكافغملتملوظفغملج ن ملماملتين  ير

 .12 تيفقلاملي CCPR/C/PHL/CO/4  1111)ملتخلا ملر: تيفابغملتملالحظ  ملتنظل ي18)

 .5-8 تيفقلامل كنرتملضرملأةجبلنسكي  1112/1111 ي11)

 .5-6 تيفقلامل تة اوت لرملغلنل ملضرململه ململك   212/1881 ي11)

 .16 تيفقلاملي CCPR/C/BRA/CO/2  1115)ملتخلا ملر: تيربتليلملتملالحظ  ملتنظل ي11)

 .3-7 تيفقلامل لتمبل ملضرملت، مب ةمل856/1888 ي13)
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تفستتتريه ب،تتتكل أة تتت  يل،تتتمل ين صتتتل   يفتتتر تأليتتتلتي ةتيظاتتت  ةيتتترع   بالتتتر تيانبتتت  ةيتتترع تتبتتت   
.  رر و مل ارر مل   ضررامل رر مملادققييمررشملوا قرر امملايورراور ملواي   مررا ،ي12)تإلجتتلتءت  تيق نونلتتر تيوتجبتتر

حلمل مرر ململوضرراور  اململجيررامل ململ  رريململايررس ملا أ مرر طاملب   ررشململ   مررشملمققرري امل،ملو ارر ملمررسم ملادثرر ق
  ريململ  ملقراارمل،ملوحلملم مل  املايققيب  ملاي ملتيقق  ملاحمل ك مليفر ا ملحمر   ملمراملايريما. ي15)اي اوف

ىلاامل مل و ملن    ملتقمم مل ور شململ امل  ملا  ملمامل ا  قملا أ أ طملتقمجفمملب بق  ملا  ملم ملرها
 .ي16)دارا ملام  اارملا أ أ ط

و ةررامل،ملامليدار  وملكس ا ررشمليمجررااملأررا    ىل مل  ملتيقمرر "ا   قرر ق"و ةراملموررطا مل -03
ىل ملمااملايا شملايا مل س  ملب    ق قملو مج  املم املي شملان  ا ملحلملايس مل "ا أ أ ط"موطا مل

 ململ  رريململا   قرر قململ8و مل ةرر  ملحلملا   قرر قملبرر دقوملادقورري ملحلملادرر   مل. ي17)أررحلملي ررشملانةررااق
وحلملأ يررشملةرراضملمرر  ملىلضرر ةمشملمرراملمرراامل. ي18)حملامررشيا قا رراملايرريار ملحلملايقرريا  ملاملوةقرر اململىلملرراا ملرامرر امل

مث ملا أ أر طملب   رشململ   مرشمل مل  قرشمل ر ملب يققيبرشمل،ملايا شمل ا ملا  مل يمل ملب يفق ملحلملايس 
 .ي18)  يململب  ملتاكملاد  ملانض ةمشملمبث بشملا  ق قمل  و امل،ملاي مل قوم  

ضرااأشململ8ادر   ململوت  مل.و مل ق  ملايق  ملاشمس  ملادمج يحملهب مليمجااملايا شملاية ومش -01
ضرااأشملايمجرأاملبمجرساملايقأريململ11وحت راملادر   مل،مل ا مل  ململجييطملأس ملاشةاا مل ا ملاي   ملاجل   مش

 ململ  ريململايقر  يململهريمل مر فملىل ةر  ملاش   رشملاشخراىململوجيامل  و امل. ي31) املايية  ملب ي يامملتق ق  
امل  ملتقيضضملوجي. و ململتوحس  ملىلملاا ا ملد  ملا   ق قملاي قمجفا،ملاي ملتة   مل ا ملمااملايا ش

وجيررررامل  مل. ي31)اشمررررس  ملوانملرررراا ا ملاد ورررريومل ام رررر ملحلملايقرررر  يململايرررر ملحلملايا ررررشملاية وررررمش
شملمررب ت أررشملىلم   ،مل ةرر  ملاي  رر مملومررماشمليا  ررا ملمرراملايقمرري ملادفاوضررشمل ارر مل  رر مملايق ايررشملاجل   مررش

ا أ أرر طململومرر مل ململورراوف .ي31)ىل ررياقمل قيبررشملتقرر  قملايققيبررشملاجل   مررشمل وململترريةاملاي   ررشملايياملسررش
__________ 

مل ةوينتتترتملضتتترملتيفتتتاملفتتت أل  315/1888ة ؛1-5 اتيفقتتتل مل تيكتتت مريةألملةينكتتت  ضتتتر -ملغتتتو جيمل 1132/1111 ي12)
 .8-5 تيفقلا

ملإضتتتت فلرملمن  ،تتتترملأةنتتتت همل تبضتتتت   ملتيفتتتتل مليفمل. ةأة جتتتت 3-8 تيفقتتتتلامل  ريغلز تتتتا ألملضتتتترملكويتتتتويمل 1368/1115 ي15)
 تجلن  لر.ملتيقض ي مليفمليامح كمرملتيس بممليالحاج ل

 .1-7 تيفقلامل أ رتتيل مل فلم ضرمل 1312/1112 ي16)

 .3-6 تيفقلامل تينلةيجملضرمل ب كمومل 631/1885 ي17)

ملتيوت تتتتتتتت ي؛ملحبكتتتتتتت ملتجلربيتتتتتتترمل)تإل  متتتتتتتر 3-7ة 1-7 تيفقلتتتتتتتتت ألمل تلكم نستتتتتتتا ألملضتتتتتتترمليكالموفتتتتتتت مل 1261/1116 ي18)
 ب يقبضي.ملأململصرة مل بلمل)تةحاج ل 1-7 تيفقلامل   جلكسا ألملضرمل لب نوف مل 1186/1111و

مل،تيكت مريةألمل تو ضترإنمل 1387/1115ومل؛3-11ة 1-11 تيفقلتت ألمل ج م يكت ملضترملمو يسوألمل 635/1885 ي18)
 .  3-7 تيفقلا

مل  يفت   ملفضتال  مل متثال  ملكت يازةيلملب يتريوأل ملتملاضاقترملتملرنلترملب يتري ةىململتبطترملجن  لترملجتلت  ملبسب ملتةياق لملي،كلملة ي31)
 .  3-7 تيفقلامل بلال ةسملغ فلياغ ضرمل 1321/1115تياضسفي. ملتةياق لململتبرملإىلمليرت   ةةمل 11مليام ةا

 .3-7 تيفقلامل أ رتتيل ملضر ف  ةةألمل 1618/1117 ي31)

ملتألمليكلتتتتترملتملاحتتتتتراملتخلا ملتتتتتر: تيوةيتتتتت  ملتملالحظتتتتت  ملتنظتتتتتلمل) ي؛2-7إىل )أي 2-7 تيفقتتتتتلت ملنفستتتتته ملتمللجتتتتت  ي31)
(CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1  1116 18ة 15 تيفقلت ألمل 31مل   ملتيض عملتياضالممل؛18 تيفقلاملي. 
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ىلااملك  ررر ململةقررر مل  ررريململا   قررر قملتقمجرررفم امل،ملبةررر  ملر ممجرررامل11ة 7م وررريومل ام ررر ملحلملادررر  ت مل
. ي33)ايطا قررشملايرر مل ق مرر ملهبرر ملادق قارريململ ملت فرر ملمرر ملايةرراضملايررا مل فرر ضمل ارر ملحمسيمرر ملشملاررمل

و ةرر  ملةرراضمل قيبررشملق مررمشملب يمجررأاملب   ررشملاط را ملاحمل  ررشمل وململتا رراملم  مرراملوبرر ملضرر     مل
 .ي32)تقمجفم اململممج قاشملةق اململىلملاا مش

مل طارر مل امررململ أم  رر امل)وط درر ملامرر  ا ملايرر وقملاشطرراافملحلملةرراضملا   قرر قملشمررس  مل م مررشمل -05
  ي35) وململ ململتف رررراملحلملرةرررر مل  رررر وىملقورررر  مشملبرررر   ململ   مررررشي امرررر ملا   قرررر قمل وملايررررس ملان ار 

مثتل  ةما  تأأل .ي36)ةمجمة  ملايكملحلمل  املاياأ شملخم طاملا    ملي و ملمااملتقمجفاملياحا ش
ةتتلت تةحاجتت ل أأل ي،تتكل يف تيضتت ةا حبستت   تضستتفل   نظتتلت  يوجتتوة تتترتبري فض يتتر أختتلى ملض جلتتر ةتتله 
تملختتت  ل  مبتتت  يف ذيتتتك نظتتت ع تيضرتيتتتر تجلن  لتتتر. ةيف ح يتتتر جلتتتوء تيرةيتتتر تيطتتتلي  يف ظتتتل ظتتتلةي 

خ   ت تتاثن  لر م،تتترةا  إىل ت تتتاخرتع ذ يضتتتر تياهريتتتر تمل ثتتل ةتملب  تتتل ةتملاتتت  ياربيتتتل تحاجتتت ل أ تتت
تيليا تلى أهن  ي،كاوأل مثل ةلت تياهرير  يق  ي ء تإلثب   يا  تيرةير تيطلي ةياضغ ياله  

أأل تأل خ   تملضنلغ ي،كاوأل هتريرت  يا  تينحو تملتلكو   ةأأل ذيتك تياهريتر ة يا  أأل تربةا 
ل. ميكا مض جلاه ب ن ذ ترتبري بريار  ةياض ظ  ةتلت تيضت ء ب،تكل  تلة  مت   تول فترتا تةحاجت 

ةياضتتتغ ياتتت  تيتتترةل تأل تتتلتي أيضتتت   أأل تتتتربةا ياتتت  أأل تةحاجتتت ل ة يستتتامل ألكثتتتل متتتا تيفتتترتا 
تيضتتلة ير ةجوبتت    ةأأل  تتول متترا تةحاجتت ل تإل تت ل  تترة  ةأأل تيرةيتتر حتتترتع ب،تتكل ك متتل ةيف 

. ةي،كل تة تاضلتهب تيفتو   ةتملنتاظ  متا 8 ل  تر ة  تيضم ن   تملنصو  ياله  يف تمل ةا 
 كمتر أة أيتر ةل تر  ضت  لر أختلى ذت   بلضتتر مم ثاتر متا حلتأ تة تاقالل ةترلت ة  ضتتم نر  بتل 

ضلة ير ياهل ر تاك تيظلةي  ةكليك تر ل يف م  خيا  ب رصول يا  م،تو ا   نونلتر مستاقار  
ةحيبتتتل أأل خياتتت   تي،تتتخ  تااجتتتز بنفستتته تجلهتتتر تيتتتخي تقتتترع تمل،تتتو ا  ةيف متتت  خيتتتا  ب إلفصتتت   

 . ي37)ةل تألةير تيخي يسانر إيله  تن ذ تيقلت   يا  أ ل تقريل يامحاجز يا جو 

__________ 

ملنفستتهملتينظتت عملظتتلمليفملمرنلتترملةيتتوىملب  تت ملحاجتت ل)أي )تة2-7 تيفقتتلامل أ تترتتيل ملفتت  ةةأل ضتترمل 1618/1117 ي33)
،ملCCPR/CO/81/BEL)ملتخلا ملتتتتر: باجلكتتتت ملتملالحظتتتت  ملتنظتتتتلملتيستتتت بقري؛ملتيضقوبتتتترملتي،تتتتخ ملفلتتتتهمليقضتتتتيملتيتتتتل 
ملتيضظمت مليربيط نلت ملتملاحراملةتملماكرملتينفسلري ملب ألملتهبملتخل صرملتيسجاملين بلمليفمل)تإليرت  18 تيفقلاملي 1112

 تيسجوألي.مليفملتياجوءمل  ييبمل)تحاج ل 16 تيفقلاملي 1111،ملCCPR/CO/73/UK)ملتي،م يلرمليلينرتأة 

مل ةنكتت مل تتل ملضتترملةيستت ن كيمل 1373/1115ة؛ 1-8 تيفقتتلامل ةنكتت ملفلن نتترة. ضتتر  تتل مل 1188/1113 ي32)
 .3-8 تيفقلا

ملتإلةتنتر مليقت ملتةحالت  يملتةحاجت لملمتاملتألختلىملتأل تك لملةيتل ملأمنلرملأل ب بملب ةحاج لملتيفقلاملةلهملنا  ي35)
 أةن ه.مل18ملتيفقلاملتنظلملتهلجلا؛ململت برملأةملتجمللمغملتسال ملألغلتهبملتةحاج لملأةملأةن ه مل11ملتيفقلاملتان ةهل ملتيخي

ملةتأل ةألمل 11 تيفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاملي CCPR/C/COL/CO/6  1111)ملتخلا ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتر: كويومبلتتتتتتتتتتتتتتتتتت ملتملالحظتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ملتنظتتتتتتتتتتتتتتتتتل ي36)
(CCPR/C/JOR/CO/4  1111 11 تيفقلاملي. 

ملتيفقتلت ملتنظتلملتإلنست ين ملتيرةلملتيق نوألملةبغملتيضهرملمامل2ةمل8ملغتتمل ةملبغملتيضال رملياملمضاوم  مليا ملياحصول ي37)
 أةن ه.مل67ملإىل 62ملما
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ةت،مل تألمثار تيص  خر يالحاج ل تياضسفي تياقت ل أفتلتة أ تلا  تخ  يتّري  ت تك بته  -16
فضتتال  إجلتملتت   ةةأل أأل يكونتتوت ةتت  ماهمتتغ ب  تكتت ب أيتتر   يفتت    ةتحاجتت ل تيلةتت  ا  ةتةياقتت ل 

 إجلتملر مم ثار أخلى. ب لهب تبازتل تيل  ةى أة ألغلتهب

ةت،كل إجلتءت  تةياق ل أة تةحاج ل بستبلل تيضقت ب يات  مم   تر ترقتور تمل،تلةير  -17
تيتتتتتتخي يكفاهتتتتتت  تيضهتتتتتتر أفضتتتتتت ة  تضستتتتتتفلر  مبتتتتتت  يف ذيتتتتتتك مم   تتتتتتر ترتتتتتتم يف حليتتتتتتر تيتتتتتتلأ  ةتياضبتتتتتتري 

ةحليتتتر  ي 11ي  ةحليتتتر تكتتتويا تجلمضلتتت   )تملتتت ةا 11ةحليتتتر تياجمتتت  )تملتتت ةا  ،ي38)ي18 )تملتتت ةا
ي. ةي،تتتكل تةياقتتت ل أة تةحاجتتت ل ياتتت  17ي  ةترتتتم يف تخلصوصتتتلر )تملتتت ةا 18تيتتتريا )تملتتت ةا 

فضتتال   16أة تملتت ةا  3  ةألحكتت ع تملت ةا 1متتا تملت ةا  1أ ت  متللزيتتر فلهت  تناهتت م ألحكت ع تيفقتتلا 
 أر طملو  ريململىل رياقمل قيبرشململ   مرشملبر ااملرملقراملمراملخر قملا أ. ي38)تضسفل   أيض   ما حلتأ تملبترأ

و    رركملا خ فرر  ملايقمجررا ملايق  رر ملمررامل. ي21)تقمجررفم اململا  قرر  اململ15يا رر   ململ ارر مل رريمليثرر ملا    كرر امل
و ةرر  ملاي رر مل. بيأرململخرر وملخطرراااململتقمجررفم اململ أ ر مملايق رر ملاديضرري مشملوانملاا مررشملويثر ملاأ أرر طاامل

 ملي رامل مل ر   ملا   ر املايور    ،ملتقمجرفم اململب يمجأاملىلااملحم ك شمل رامل   يرشملبةر  ملواضر ملىلملراا امل
يا    ررر ملب ةقررر قململ   مرررشملىل ملأررر و ملا  قررر قملتقمجرررفاملحلمل مررر ململ12انملاا مرررشملاحملررر   ملحلملادررر   مل

 .ي21)اشأياق

ي رررامل،ملحلملأررر ملااترررململو مل  ررريململا أ أررر طملحلملمرررم  ملىلملررراا ا ملم  ةحرررشملا أرررا ملتقمجرررفم امل -08
ك رر ململ،ويررم ملةمررململ رر وطملحلملضرري ملاي رراوفملاحملمطررشملبررململضرراور  اململب   سرر روملةقرر اململجيررامل ململ  رريململمرراراامل

وجيرريطملاأ أرر طملطرر ييبملاياأرري ملايررا امل رر خايململبةرر  مل ررامل. ي21) رراملىل رر   ملتقمم ررململمبرراورملاييقرر 
مررامل ملرر ملتيامرر مل خرري  ملوتمجررأم ملطاسرر م مل،ملقاررم مل ويررشملطررافمليفرر  ملوملمرري ملحلملايس ا ررشىلقرر  يفملىل مل

و  ررريململامررر  اارملاأ أررر طه ملر ث ررر مل ُسررر ملحلمل. ي23)واي حقررر ملمررراملهررري    ملىلململك  ررر ملميضررر ملارررك
مثر مل،ملىلململ ملتيمل مل مس  ملخ ضشملتمج   املام  اارملاأ أ طملا  ملبقم مل،ملتقمجفم اململ املطاس م ملةق

 وملخطرررامل،مل اررر ملاثخرررا املب رت ررر  ململررراا  مل ومل ململ ةررر  ملخطرررااامل،ملاأ  ررر قملةررراارملايررركملايةررر  
وجيامل ململ مج قاضملايقاارملايقيام ملاا ملايواشملب  ملأ يرشمل. ي22)ارت   مل ةق قملم  ملاشماملاييطين

__________ 

 .3-11 تيفقلامل نلك  تغوتملضرملبالنكوملليالي مل 318/1888 ي38)

تخلا ملتتتتتر: ملتملالحظتتتتت  ملتنظتتتتتلمل  يفتتتتتري؛ملتوجتتتتترمل)ة 5-8 تيفقتتتتتلامل يلينتتتتترتأملضتتتتترملةكتتتتتوياملأةنلتتتتتلمل 1312/1112 ي38)
ملةتيكتت مريةألملتجلنستتلري ملتمللتتولملأ تت سملياتت مل)تةياقتت ل 13 تيفقتتلاملي CCPR/C/HND/CO/1  1116)ملةنتترة تس

(CCPR/C/CMR/CO/4  1111 بغ مثالغ  ت رياي. ملب يرتتضيملتجلن ململم   رمل)تيسجا 11 تيفقلاملي 

 )بي.2-7 تيفقلامل أ رتتيل ملف  ةةأل ضرمل 1618/1117 ي21)

مل كمتترمل بتتلملمتتاملتإلةتنتترملحكتت ملت تتاضلتهبمل)يتترع 3-6 تيفقتتلامل إ تتب نل ملضتترملفلن نتتريزمل تتلنريةمل 1111/ 1117 ي21)
 ي.8ملتمل ةاملمامل1ملتيفقلاملةيل مل 12ملتمل ةاملمامل5مليافقلاملتناه ك   ملي،كلملأيا 

؛ 1-8تيفقتتتلا مل ةوينتتترتملضتتترملجتت يوهمل 782/1888ومل؛2-8ة 3-8تيفقلتتتت أل مل أ تتترتتيل ملضتتر .أمل 561/1883 ي21)
 .3-7ة 1-7 تيفقلت ألمل أ رتتيل ملنلسرتةع ضرمل 1557/1117ة

 .3-8ة 1-8 تيفقلت ألمل أ رتتيل ملخبال    ضرمل 1168/1111 ي23)

 .1-11 تيفقلامل كنرتملضرملأة ينمل 1151/1111ومل؛6-7ةمل3-3 تيفقلت ألمل كنرتملضرملت  يومل 1551/1117 ي22)
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  رر  ملىليياممرشملبةرر ململةئرشملوامررقشملاي طر  ملمرراملاشار  و؛ملوجيررامل ململ ململ مجر   ملىل ملق ململ، ار ملأرر  
مثر ملاي سامر مل،مليا ويضمشملي حقم ملاا ملاية    مل  خاملةمململبق ملا   س رملاتس  ملوم   مل ق ملا    ك امل

انيياماملىل ملايمجراط  مل وملايور     مل ومل  رشملاراو مل خراىملد ر ملهراو ملاشار  وملادق مر ؛ملك ر مل
وجيرامل ململ اا ر مل. ي25) قمم ملوا م قااضملايقو  املبورفشمل ور رشجيامل ململاو ملايقاارا ملن    ملاي

تررررر ااملا أ أررررر طمل اررررر ملضرررررح   ملايس  مرررررشمل وململحلملايقررررراارا ملاد قاقرررررشملب أ أررررر طملاد ررررر ملا امل  وررررر امل
و  قرر مل ململ  فررامل  ملاأ أرر طملضرراور ملحلملمااةرر ملم  مررسشملوت رريةاملةم رر ملارراو ملايوررحشمل. ي26)ايققامررش
. ك  مل  قر مل ر مملامر   امملايمجرأيململيرايكملايةراض،ململشو  ملت يململادااة ملاا ملضفشمل ق بم،ملايق مش

و ملجيميمل  مملق ر مل ويشملطافمل ا ملت فمامل ماملىلبق  مل  ملةرا ملبمجرساملا قر امملاجل مجرمشمل ومل راملايركمل
و ملجيرريطملمررااملأا ررشمل. ي27)مرراملايققسرر  ملامرر  اارملاأ أرر طملايرركملايةرر  ملىل مل ملرر مل رراملممجرر  

 مل ململتاا ر ملموراح   ملايفورا ملبمجرسم مل ار،ملاشطف قملىل ملك ملاا مل خاملوشقواملةر  ملطم مرشملم  مرسش
أرر   ملايوررقاملايرر  ملوضرراور ململو ململتاا رر مل  ورر امل،ملاشويي ررشملةم رر مل  قارر ملمبرر  ملا أ أرر طملوواوةررمل
 .ي28)تيةاملايا   شملياق ضا امل املادوحيب ملباو   

و  سةررامل ململترر ق ملايرر وقملاشطرراافملايقرريا  ملواد  رمرر  ملايرر مل فرر مل ام رر ملايرريماملحلملررر قمل -09
وت كرر ملاياأ ررشمل ارر ملايوررارملاي رر ماملحلمل  مل. مررشملمررامل ملرر مل  رراملا أ أرر طملاي قمجررفاايوررحشملايققا

وكايكملاشضاارملاي ملق ملتاح ملب شا  وملبيملململخ وملحلملأ   ملايقر قمل،ملىلملاا مليمجااملايا ش
و  سةررررامل ململت فرررر ملايرررر وقملاشطرررراافملتقرررر مملخرررر م  ملايا   ررررشملا مل    مررررشملاد  مررررسشمل ومل. ايقمجررررا 

بةرراضملىلت أرررشملبررر ا  مل قررر مل،ملشمليداررر  وملاو ملان  قرررشملاي فمجرررمشخرر م  ملب  ارررشملحلملمااةررر ملر  قمرر
بر ملجيرامل ململ  ريململ  ململ،يمجااملايا شملو مل ة  ملايقأيملحلملأ ملااتململماراامل. ي28)ماملايس ملتقمم اامل

بةاضملمح  رشملايةر  ملادقرينملمرامل  ملضرارململمجرم مل وملم ر ململ،وم   مس اململىلملاا مليمجااملايا شملضاور  امل
و ململ  ررريململ،ململاا مل خررراملوشقوررراملةررر  ملطم مرررشملم  مرررسشوجيررراملتطسمقرررململةقررر ملكررر . ي51)ىلضررر بشملاثخرررا ا

و  قررر مل ململ. ي51)ب يوررر     ملانملاا مرررشملواديضررري مشملاد   رررشملايررر مل ررر  مل ام ررر ملايقررر  يململمورررحيب امل
__________ 

 1-8 تيفقلتتت ألمل أ تترتتيل ملخبالتت    ضتترمل 1168/1111ومل؛1-7 تيفقتتلامل أ تترتتيل ملب بتت أل ضتترمل 1112/1111 ي25)
ملتملبتتتت ة ملمتتتتامل3-2مل  تتتت ملتياتتتتوجلهيملتملبتتتترأممشمليدمرررر ملاد حرررر  مليةرررر وململاي ملئرررر ،ملادفيضررررمشملايمجرررر ملتنظتتتتلمل؛3-8ة

ملتةحاجتتتت لملةبتتتترت لملتياجتتتتوءملماامستتتتيملب حاجتتتت لملياضاتتتتمملفلمتتتت ملتملنطبقتتتترملةتيقوتيتتتترملب ملضتتتت يريملتيصتتتتارملذت ملتياوجلهلتتتتر
 يالحاج لي.ملبرت لمل)حتريرملأيفملةتمللفمملي1111)

 .2-8ةمل1-8 تيفقلت ألمل أ رتتيل ملم. ضرمل 811/1888ومل؛3-7 تيفقلامل أ رتتيل مل فلم ضرمل 1312/1112 ي26)

 .3-8 تيفقلامل أ رتتيل ملر. ضرملأ.ملم.ملي.مل 1182/1111 ي27)

 1-8 تيفقلتتتتت ألمل ةوينتتتترتملضتتتترملجتتتت يوهمل 782/1888ة ؛1-7 تيفقتتتتلامل أ تتتترتتيل ملإ. ضتتتترة  ة.مل 1151/1111 ي28)
 )بي.37ملةتمل ةامل1ملتيفقلامل 3 تمل ةاملتيطفل ملحقورملتتف  لرملأيض   ملتنظلمل؛3-8ة

 .16 تيفقلاملي CCPR/C/LVA/CO/3  1112)ملتخلا ملر: ةتفل ملتملالحظ  ملتنظل ي28)

مل؛3-7 تيفقلامل أ رتتيل ملف  ةةأل ضرمل 1618/1117ةمل؛3-8 تيفقلامل بوينرتملضرملفل يكوفسك مل 1161/1111 ي51)
ملحقتتتتورملتتف  لتتتترمل؛18 تيفقتتتتلاملي CCPR/C/RUS/CO/6  1118)ملتيلة تتتتيملتخلا ملتتتتر: تةحتتتتت ةملتملالحظتتتت  ملتنظتتتتل
 )بي.1ملتيفقلامل 12 تمل ةامل تإلي  ر.ملذة مل خ  تأل

 .3-8 تيفقلامل بوينرتملضرملفل يكوفسك مل 1161/1111 ي51)
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ت ف ملانملاا ا ملاأ امملارا ملايفرا ملوتور امل ململ ر   مل  ملممثر ملقر  يفملواملسرململو ر اة مل راملر سر  مل
 ويشملايطرافمل ململتقر مملش ملار  ملقمر ملايقر قملحلملوجيامل ا ملاي. ي51)ومو حلملايفا ملادقينملب م  ش

وجيرامل. ي53)ماة ملضحاملخ م  ملايق قملوىل    ملاي  هم ملاي ملا مملايةاضملايا مل رارملا أ أر ط
. ي52) ململ ورر ملمررااملايا ررشملىل ملىل رر   ملاي قمررم مل ارر ملةرر ا ملم  مررسشملةم رر مل  قارر ملبورراور ملامرر  اارو

مبر ملحلملايركمل،ملشمليار ة  مل راملأقريق  و املممج    ملاشةراا ملحلملايوريقمل ار ملمرس ملا  ور فملةق ير
وم  ملواوفملا أ أ طمل املاد ياةقشملمر مل،ملا أ أ ط ق نونلريىلملاا ملام قااضملقو  امل ويلملو ور مل

 . ي55) أ  مملايق  

ونر مل. و  ف ملايق  ملم ملر ي شملم  ي شملمرامل    رشملىلضر ارملاشأ ر مملحلملايقور   ملاجل   مرش -21
وجيراملا م ثر قملىل ملايقر  يململ. شأ ر مملايقريا  ملاحملامرشمليامجأ   ملاد ا  ملقور  ملمر  مل قريب   ملوةقر امل

وجيررامل  مل رراةشملمرر  مل .ي56)  رر ملاي  رراملحلملانةررااقملادةرراو مل ومل رراوملمررامل ارر  قملانةررااقملادس ررا
يةراو ملمقم رشمل ململوىلااملمر  ملانةرااقملوةقر امل. 8انةااقمل ا مل م فملتقمجفاملب دقوملادقوري ملحلملادر   مل

 ململ ورر ملانيةرر  ملشأ رر مملايقرر  يململو  ململجيررامل  ورر امل،ملو  يةرراملبمجررساملا  رر  ملمب  يفررشملتارركملايةررامل
وجيريطمل. وجيرامل ار ملوملرململاةوريومل  مل  ريململ راملم   مراملمر ملخطرير ملاد  يفرش،مل  يململتقمجرفم امل

 ململ  خرررراملاي  سرررر ملب يمجرررراياملادمجرررر قساامليامجررررأ ملكق مرررر ملحلملاارررر املايقرررراارملمبرررر  ملانةررررااقملادس ررررامل ومل
 . ي57)رةومل

  مرررشمل اررر ملةررر  ملاأ أررر طمل ق بمرررشملتام ررر ملةررر  ملاأ أررر طمل ررراملوحلملأ يرررشملااررر   قملايققيبرررشملاجل  -20
،مل  ررر ملا قوررر  ملةررر  ملايمجرررأاملايقق بمرررش،ملجيرررا ،ي58) ق بمرررشملمررر فملىل ملمح  رررشملمررر مشمل ةررراا ملاخرررا ا

 ململت رريململةرر  ملا أ أرر طملانضرر ةمشملمررار ملب مررس  ملقرر ها مل   ررشمل ررامل،ملوش ررااضمل  رراملاي قمجررا
. ةرر  ملاحمل أرريململرراا  ملمم ااررشملحلملادمجرر قس خطررير ملاجلرراا  ملايرر ملارت سرر ملواأ  رر قمل ململ ات رراملاي

وجيرامل ام ر مل ململت فر مل،ملو  سةامل ململتمج   مملاير وقملهرااملاي ري ملمراملا أ أر طملك ر امل خراملةقر 
مررامل ملرر ملاار املقرراارملبةرر ململمرر ملىلااملكرر ململ،ملىلملراا ملام قااضرر  مل ور ررشملم    ررشملمرراملقسر ملهمئررشملممجرر قاش

__________ 

ملجلنترملأيضت   ملتنظلمل؛12 تيفقلاملي CCPR/C/CZE/CO/2  1117)ملتيا،لكلرملتخلا ملر: تجلمهو يرملتملالحظ  ملتنظل ي51)
 .28 تيفقلامل 8مل   ملتيض عملتياضالمملتيطفل ملحقور

 .11 تيفقلاملي CCPR/C/BGR/CO/3  1111)ملتخلا ملر: با   ي ملتملالحظ  ملتنظل ي53)

 .51 تيفقلامل 8مل   ملتيض عملتياضالمملتيطفل ملحقورملجلنرملأيض   ملتنظلمل؛1-7 تيفقلامل نلوليانرتملأ. ضر  752/1887 ي52)

 تيفقتتلامل نلوليانتترتملأ. ضتتر  752/1887ومل؛2-8ة 3-8 تيفقلتتت ألمل بوينتترتملضتترملفل يكوفستتك مل 1161/1111 ي55)
 .15 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملاضالمتيمل؛7-3

 .3-8 تيفقلامل إ ب نل ملضرملك  رتةمليلوألملة   1388/1115 ي56)

 .3-6 تيفقلامل نلوليانرتملضرملبال ملةيلملف ألمل 1281/1116 ي57)

 "rétention de sûreté"ملمثتتتلملتملخاافتتر ملتيق نونلتتترملتيتتنظ مل اافتتتر يفملأمستت ءملتةحاجتت لملمتتتاملتينتتو ملتةتتتلملياتت ملةتطاتتم ي58)
ملترتتب "ملأ مل)ب إلنكالزيتتري  "preventive detention" )ب ألمل نلتتري أةمل"Sicherungsverwahrung"ة  )ب يفلنستتلري
 .نلوليانرتملضرمل تملك   1181/1111مل. تنظل"تةحال  ي
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ترريخاملايررارملوترريةاملضرر     ململوجيررامل ارر ملايرر وقملاشطررااف. ي58)امرر  اارملا أ أرر طمليررململمرر مل ررارو
وجيرررامل ململت ررريململوررراوفملهرررااملا أ أررر طملخم افرررشمل رررامل. ي61)م  مرررسشملحلملتقمرررم ملاد ررر طاملادمجررر قسامش

و ململمرر فملىل ملىل رر   مل،ملب يمجرأامل ق بمرر اململوراوفملاأ أرر طملايمجرأ   ملادرر ا  ملايرا امل قورريململأ  ر امل
 ملةرر  ملايققيبررشملوحلملأ يررشملىلك رر قملايمجررأ. ي61)ت همرر ملايةرر  ملاحمل أرريملوىل رر   ملىل م ملررململحلملا   رر 

ةراضمل قيبرشملىلضر ةمشملبر ااملرملقراملو ملجيريطمليا ويرشململ15ة 8حت راملاد  تر ململ،ملادفاوضشملبمجساملىل ا  مل
ايطررافملاي ح  رر مل ارر ملايرركملاي رراملمرراملخرر قملةرراضملةرر  ملاأ أرر طملتقرر  قملايققيبررشملب يمجررأاملحترر مل

 .ي61)ممج  ملا أ أ طملاد ف

  ملا  ململش ملجييطملمااملأا  ململ ا مل مل8اد   ملماململ1وت  ملاجل اشملايث يثشملماملايفقا مل -22
وجيررررامل ململت رررريململ مرررر ملاشمررررس  مل. يإلملرررراا ا ملايق  ي مررررشملىل ملشمررررس  ملنرررر  ه ملايقرررر  يململووةقرررر امل

 ام رررر ملحلملايقرررر  يململو ململت رررريململحمرررر   ملب قررررشملك ةمررررشململاديضرررري مشملي   قرررر قمل وملا أ أرررر طملم ويضرررر امل
و ةرر  مل. ي63)اي أ رراملانةرراا ملحلملتيمررم مل طرر  ملتفمجرراه مل وملتفمجرراه مل وملتطسمق رر ملبةرر  ملتقمجررف

 مرامل و ةر  ملامر  اارملا أ أر طملبرا  ملضر ور. ي62)غتري  ت نوينملمااملايا شمل وململىلاململق  يفملةق امل
 .ي65)  و امل غري   نوينملةق امل،مل وملض ورمل فيملوة ملاشضيق،ملب نةااقي واملاملاي طسم )قو  امل  ةامل

مليضررر املوم مل ململت رريململىلملررراا ا ملت فمرراملمررااملايا ررشملادررر اوململهبرر ملق  ي رر اململ8وتق ورراملادرر   مل -23
و  قر مل ار ملاير وقمل ململت فر ملا م ثر قملىل ملىلملاا امر ملاد وريومل ام ر ملحلململ، ام  ملحلملايق  يململ  ور امل

كرايكملا م ثر قملىل ملاش   رشملاحملامرشملاير ملحتر  ملىلملراا ا ملا   قر قمل راملململ8وتق واملاد   مل. قيا م   
ايرررر   ملايرررر مل وملحت  رررر مل ،ي66)طا رررر ملحت  رررر ملادمجرررر وي ملادرررر اوململ رررر ملب  فمررررامل  امرررر  ملا   قرررر ق

ا م ث قملىل ملاش   شملاحملامرشملاير ململوتق واملاد   مل  و امل. ي67)تمج   املض ورمل ماملقو  املب    ق ق
 ،ي68)حترر  ملمررحلملجيرراملايورريقمل ارر ملىلاململمرراملقرر ضمل ومل  ملميورراملاخرراملب    رر ملةرر  ملا أ أرر ط

__________ 

 .3-7 تيفقلاملنفسه ملتمللج  ي58)

 .12 تيفقلاملي CCPR/C/DEU/CO/6  1111)ملتخلا ملر: أمل نل ملتملالحظ  ملتنظل ي61)

 .5-7 تيفقلامل نلوليانرتملضرملاةيمل 1511/1116 ي61)

 .2-7 تيفقلامل أ رتتيل ملف  ةةأل ضرمل 1618/1117 ي61)

ملتيا،تتتتلةي مل تتتت نوألمل)غمتتتتوهب 12 تيفقتتتتلاملي CCPR/CO/79/PHL  1113)ملتخلا ملتتتتر: تيفابتتتتغملتملالحظتتتت  ملتنظتتتتل ي63)
ملتيلة تتتتتتتتتتتتتتيملتةحتتتتتتتتتتتتتتت ةملتإل ةتتتتتتتتتتتتتت بي مل) تتتتتتتتتتتتتت نوأل 11 تيفقتتتتتتتتتتتتتتلاملي CCPR/CO/83/MUS  1115)ملمو ي،تتتتتتتتتتتتتتلوس

(CCPR/C/RUS/CO/6  1118 ملةةنتتتتتتتترة تسملي "ماطتتتتتتتتليمليمتتتتتتتتل") 12 تيفقتتتتتتتتلاملي(CCPR/C/HND/CO/1  
 ي."غري   نوينملام ") 13 تيفقلاملي 1116

ملأةمل تتتخ ملتياقتتت لملح يتتترمليفملتي،تتتليلرملمبتتترأمليُناهتتتك": 5-5 تيفقتتتلامل ج م يكتتت ملضتتترملمكاتتتو ن مل 711/1886 ي62)
 ."تاالرملتيا،ليض  مليفملةتض ملب،كلمل رةاملغريملأ  مليا ملتحاج له

 .11 تيفقلامل ضر لت ريملةآخلةألملمب نرتجنلال  138/1881مل؛3-7 تيفقلامل لتمبل ملضرملت، مب ةمل856/1888 ي65)

مل ضتتر  ريغلز تتا ألملةآختتلةألملمقصتتوةةي  1277/1116مل 1276/1116مل 1261/1116  1261/1116 ي66)
 .1-11 يفقلات

 .5-5 تيفقلامل تيفابغملضرمل ةةنرةمل1111/1111 ي67)

 .1-8 تيفقلامل تيلة يملتةحت ةملضرملغليريا  771/1887 ي68)
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 مرر مملومررحلملجيررامل ململيثرر ملايةرر  ملاحمل أرريمل ي68)وحترر  ملاشمرر كاملايرر ملجيرريطملةم رر ملاأ أرر طملاشةرراا 
ك رر ملتق ورراملا م ثرر قمليد   ررشملاحملامررشمل. ي71)وتيضرر ملايرر و ملايق  ي مررشملدرر  ملا أ أرر ط ،ي71)حم  ررش

وايمجر  حمل ي71)مث ملىل راقملا   قر قملحلملايمجرأ  ،ملاي ملتيةاملض     مله مشمليدا  وملاحمل أي ا
 ملو ملت يململا    ك  ملاش   شملانملاا مرشملاحملامرشملب يوراور ملميضر. ي73)ب يويقمل ا ملخ م  ملحم م

 .ي72)8تمج ؤقملمبيملاملاد   مل

 اإلشعار بأسباب العتقال وأية اتهامات جنائية -ثالثاا  

ياتتت  ت تتتالف ء  تتتل غ يصتتت ي تأل تتتخ   تيتتتليا تستتتا   8متتتا تملتتت ةا  1تتتتن  تيفقتتتلا  -12
  حتتتلياه . أةة   إخطتتت  ة   يف ة تتت  تيقتتتبض ياتتتله   ب أل تتتب ب تيتتتخي أة  إىل تياقتتت هل  ةث نلتتت   

يتتر هتمتتر توجتته هلتت . ةينطبتتم تي،تتلط تألةل ياتت  نطتت ر ةت تت  متتا أ تتب ب إخطتت  ة  ةةأل إبطتت ء بأ
 تتا  ترليتتر ياتت  تخاالفهتت . ةنظتتلت  إىل أأل "تةياقتت ل" يضتتة بتترء  تتا  ترليتتر  فتتإأل ةتتلت تي،تتلط 
ينطبتتم ب تتض تينظتتل يتتا تتبتت   تيطلت تتم تيلمسلتتر أة يتترع تتب يهتت  يف يمالتتر تةياقتت ل  ةب تتض تينظتتل 

و  طسررر ملايةرررا ملايثررر فمل. ي75)نر إيلتتته تةياقتتت ل أة يتتترع م،تتتلةيلاهيتتتا   نونلتتتر تيستتتب  تيتتتل  يستتتا
وحلملأ يرررشملكررريململايةررر  ملادقرررينمل. ي76)انضررر حلملةقررر مل اررر ملادقايمررر  ملاد قاقرررشملب م مررر  ململ   مرررش

حم أيملب يفق ملب   شململ   مشملمقم شملحلملوق ملضر ورملاشمراملب   ق يرململديامل رشملم رشململ   مرشمل مل  قرشمل
 .ي77) وململىلبط  ملب دقايم  ملاد قاقشملب ي   شملاجل    ملجياملتسامةمل،مل  ملب ي   شملاشو 

و   ثررر مل أرررر ملاش رررااضملايا ممجررررمشمل اررر ا ملىلخطرررر رمل مررر ملاشارررر  وملادقسررريضمل اررررم  مل -25
ب مررس  ملا   قرر قملحلمل  مرر   ملمرراملطارراملانةررااقمل رر   ملىلااملكرر  يامل ق قرر وململ ململاشمررس  ملادرراكير مل

تف ضرررم ملواةمرررشملتيضررر ملموررر يملململ  وررر املوجيرررامل ململت وررر املاشمرررس  مل. ي78)ب طارررشمل ومل مل مررر فمل ررر 
ويررم ملةقررر ملاشمررر مل ،وهي رررشملمرررامل ُرر ض  مل  رررململضرررحمش غتتتري تيقتت نوينمثررر ملطسمقررشملايفقررر مل،ملايةرر يى
__________ 

 .2-8 تيفقلامل أةلبكسا ألملضرمليملةيمل 1228/1116 ي68)

 .1-7 تيفقلامل بريةملضرملك   فريتنك ملغوملزمل 881/1111 ي71)

 .1-8 تيفقلامل ك لتخسا ألضر  ملإ لت للمل 1112/1111 ي71)

 .5-6 تيفقلامل   جلكسا ألملضرمل لب نويمل 1118/1113 ي71)

 .6-7 تيفقلامل أةكلتنل ملبوت فلنكو ضرمل 1211/1115 ي73)

 .3-5 تيفقلامل تيلة يملتةحت ةملضرملم  س  1215/1115 ي72)

مل 212/1881وملتيوت تتت ي؛ملحبكتتت ملتجلربيتتترمل)تإل  متتتر 1-7 تيفقتتتلامل تلكم نستتتا ألملضتتترمليكالموفتتت مل 1261/1116 ي75)
     يي.ملإجي ل مل)أململ 5-6 تيفقلا  تة اوت لرملغلنل ملضرململه ململك 

ملتقت  يلمل تيرميقلت لتريملتيكون تومل هو يترملضرملغلنل مل) هو يرملةي يوملص ةيومل رةأملب،أألملتمللفويرملتيريوىملمثال  ملتنظل ي76)
 ياجنري.مل8مل   ملتيض عملتياضالممليامل)نقال   77 تيفقلامل 638ملتيصفحرمل 1111مليض عملتيضرل تيرةيلرمل كمر

مل،تيكتت مريةألملإن تتو ضتترمل 1387/1115مل؛3-11ة 1-11 تيفقلتتت ألمل ج م يكتت ملضتترملم  يستتوألمل 635/1885 ي77)
 .  3-7 تيفقلا

 .3-6 تيفقلامل ج م يك ملضرملك مبلمل 128/1887 ي78)
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ويررم مل،ملب شمرر ملاديضرري مشملاياامررشملي   قرر ق "اشمررس  "وت قارر مل. ي78)ايق  ي مررشملايق مررشملي   قرر ق
 .ي81)اي واة مل املاديضي مشملي ىملمامل  فاملا   ق ق

وجيراملتيضرم ملاشمرس  مل. نخط رملايةفي ملب مس  ملا   قر قملايةرا ملادراكيرو مج يحلملا -26
 . ي81)باةشمل ف    ملاية  ملادق ق 

 امل ململ  امشملاي سام ملق مل. وجياملتق مملتاكملادقايم  ملياة  ملادقينملةيرملايقسشمل اممل -27
ومثرر قملايرركملضرراور ملترر خاملانخطرر رملىل ملأرر ملأورريرملمرر مل مل. ت قررارملحلملورر ملورراوفملامرر ث   مش

ي ررراملجيرررامل ململ ق ورررامل  ملتررر خاملمررراملهرررااملايقسمررر مل اررر ملايررر ملاش  ملمررراملاييقررر ملايرررا مل،ملي ارررف
 .ي81)م  وملم ململ 

ةيف ح يتتتتر ف تتتت   مضلنتتتتر متتتتا تأل تتتتخ   تيضتتتتضف ء  ي،تتتترتط إخطتتتت   تي،تتتتخ  تملضاقتتتتل  -18
 ب أل ب ب مب  لا يكا ة ُيكاف  ب إلخط   فق . ةيف ح ير تيقتبض يات  تأل فت ل  ينب تي أيضت   

ب ةياقتتتتتت ل ةتوضتتتتتتل  أ تتتتتتب به مب  تتتتتتلا إىل تثبتتتتتت ء ةأةيلتتتتتت ء تألمتتتتتتو   أة ممثاتتتتتتله  تقتتتتتترمي إخطتتتتتت   
تقرر مملىلخطرر رململ  قرر مل  ورر امل،ملوةم رر مل رر  ملبررسقشملاشارر  وملاو ملان  قررشملايققامررش. ي83)تيقت نونلغ

. ب    قرر قملوتيضررم مل مررس بململمس اررا مليدارر  وملايررا امل  يبرريململ رر   مل وملشةرراا ملاشمررا ملاد  مررس 
،ملىل ملوقرر ملىلضرر حلملمررامل ملرر ملحت  رر ملايطررافملايث يرر ملادقررينملوا تورر قملبررململوقرر ملت رريململه رر املأ ملررش

 . ي امل  سةاملتق مملانخط رملحلمل قا ملوق ملمم ا

أمرررر ملجيرررراملىلخطرررر رمل،ملب نخطرررر رملبرررر ي   ملاجل   مررررشمل1و  قارررر ملايةررررا ملايثرررر فملحلملايفقررررا مل -29
 أرر طملاشار  وملادق قار ملبةرراضملاي حقمر ملمق رر ملحلململراا  مل رر   مل ار ملارت سيهرر مل وملبةراضملا أ

و  طسر ملهرااملاير مل ار مل. بر جلاا  ملاير مل ةر سململحلملارت ر هب مل ر مل وململىلبطر  ،ملايمج ب ملحمل ك رشململ   مرش
وكررايكمل ارر ملاحمل ك رر  ملايقمجرر ا شمل وملاش   ررشملاة ضررشملاشخرراىملايرر مل،ملايرر   وىملاجل   مررشملايق   ررش

 .ي82) قيبشململ   مش م فملىل ملىل ق  

ي ررامليررم مل،ملب  ررشملام مرر   "وململىلبطرر   " ململ طرراملايةرر  ملادق قرر ململ1وتق ورراملايفقررا مل -31
جيريطملياةر  مل،ملوحلملأ يشملوملي ملام م  ملمقم شملحم   ملب يفقر . "حلملوق ملايقسشمل اممل"ب يواور مل

،ملادمج وقمل املت فمراملا   قر قمل ململ طراملايةر  ملادق قر ملب ر ملمرامل مرس  ملا   قر قملوا م مر  
__________ 

 .1-6 تيفقلامل تيرميقلت لرملتيكون ومل هو يرملضرملة  نرة ملإيوميبمل 1177/1113 ي78)

 .5-7 تيفقلامل بلال ةسمليلفلنوي ضرمل 1811/1118 ي81)

 .5-7ة 3-3 تيفقلت ألمل تيفابغملضرملةياسوألمل 868/1888 ي81)

 .1-11 تيفقلامل إ ب نل ملضرملةِةلملِةل  516/1883 ي81)

ملأيضتتت   ملتنظتتتلمل؛21 تيفقتتتلامل 31مل  تتت ملتيضتتت عملتياضالتتتممل؛5-8 تيفقتتتلامل  ريغلز تتتا ألملضتتترملكلت تتتنويمل 1211/1115 ي83)
 .28 تيفقلامل 11مل   ملتيض عملتياضالمملتيطفل ملحقورملجلنر

ملياتتت ملنويهتتت ملكتتت ألملأيتتت   ملبتتت ياه ملتإلخطتتت  مل تتتلةطمل. ةتنطبتتتم6-7 تيفقتتتلامل يلبلتتت ملف يتتتر ضتتترملأبتتتومل 1781/1118 ي82)
مل كمترمل بتلملمتاملتااجتزملتي،تخ مل  كمترملك نت ملةإألملحتىمل اماتر مليسكليرملا كمرملتخلضو ملب لهبمل لتةحاج
 .8-7ةمل6-7 تيفقلت ألمل تجلزت لملضرملتيضب ين  1621/1117تيضهر. ملمامل12ملتمل ةاملمبوج مل ظو امليسكلير
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وجيراملتيضرم مل. بمجر     ومل ململتةاحملايمجراطشملاد  ورشملاشمر ملايق  ي مرشملي   قر قمل قراملايركمل
ملو  رررم ملااررر ا ملتقررر مملىلخطررر رملب  م مررر  ملوةقررر امل. ي85)اشمرررس  ملباةرررشمل ف   ررر ملايةررر  ملادق قررر 

ويررررايكمل،مل ممل ملمررررام  اململةاضررررشملحت  رررر ملمرررر ملىلااملكرررر ململا أ أرررر طملاد قرررر ملىلملرررراا اململ1شأ رررر مملايفقررررا مل
 واملاي قملتسام ملاية  ملادق ق ملب ف ضم ملكثا مل املاي   ش،مل ا مل يملم مل قمل1تة  ملايفقا ململ 

ةيف ح يتر مت  إذت ك نت  تيستاط    تر أبا ت   .ي86)حلملوق مل أ ملمامل مل ملاي حورامليا ح ك رش
 1ب يفضتتل تي،تتخ  تملضتتة  بتتل تياق يتته ب ةهت متت   تيتتخي جيتتل  تياحقلتتم فلهتت   ة ت،تترتط تيفقتتلا 

تكتتتلت  تقتتترمي تإلخطتتت   ب ةهت متتت   تيلمسلتتتر ةةأل إبطتتت ء    ملتتت  ُأخِطتتتل تي،تتتخ  تملضتتتة بأ تتتب ب 
  رر ومل ارر ملانخطرر رململ18وت طسرر ملاا ملا   سرر را مل ارر ملاي حرريملادرراكيرملحلملايفقررا مل. ي87)تةياقتت ل

 وململىلبط  ملب دقايم  ملاد قاقشملب  شملام م  ململ   مشمل   ملايقسشمل ا ملق ضا امل ومل ا  وملاخا امل
 . ماملايفئ  ملايوقمفش

 الرقابة القضائية على الحتجاز المرتبط باتهامات جنائية -رابعاا  

ياتتتت  تأل تتتتخ   "تملضاقاتتتتغ أة تااجتتتتزيا باهمتتتتر  3تنطبتتتتم تجلماتتتتر تألةىل متتتتا تيفقتتتتلا  -31
جن  لر"  بلنم  تاضام تجلمار تيث نلر ب أل خ   "تيليا يناظلةأل تا كمر" باهمتر جن  لتر. ةتنطبتم 

يف م  خيا  ب يري ةى تجلن  لر تيض ةير ةتا كم   تيضسكلير ةتألنظمتر تخل صتر تألختلى  3تيفقلا 
  .ي88)يخي هتري إىل إيق   يقوبر جن  لرت

 ململيثررر مل مررر ملاشاررر  وملايرررا امل ق قاررريململ وملن أررريوململب   رررشمل،مل و اململ3وتق وررراملايفقرررا مل -32
. مم رمرشملوور  املقور  مشملاثخرا املاد ريي ملق  ي ر اململ مل   مشمل وململىلبط  مل م مملق ضمل ومل أ ملادريوف

يقررامل ارر ملاخ مرر رملايةرر  ملاحمل أرريملو  طسرر ملهررااملايةررا ملحلمل مرر ملايرر   ملبرر وململامرر ث   ملو مل  
  طس ملهااملايةرا ملأرحلملقسر ملت كمر ملا م مر  مل. ةي88)يا ثيقمل وملق رتململ ا ملت كم ملر س ململحلملايك

. ي81)ي اررر س وملحلملقم مرررململب ةررر  ملىلملاامرررامل وملحم أررريااململط دررر ملكررر ململايةررر  ملمقررر ق اململ،بةررر  ملرارررا
 أرر طملاشارر  وملقمرر ملو   ثرر ملايقورر ملمرراملمرر  ملهررااملايرر ملحلملكف يررشملقمرر مملرق بررشملقورر  مشمل ارر ملاأ

__________ 

 .1-8 تيفقلامل إ ب نل ملغليفغ ضرمل 283/1881 ي85)

 .  8-5 تيفقلامل ج م يك ملضرملمكاو ن مل 711/1886ومل؛31 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي86)

 .3-11 تيفقلامل تيلة يملتةحت ةملضرملمسرينوف   711/1886 ي87)

ملا كمتترملتخلضتتو ملب تتلهبملتةحاجتت لملياتت مل3ملتيفقتتلامل. ةتنطبتتم6-7 تيفقتتلامل يلبلتت ملف يتتر ضتترملأبتتومل 1781/1118 ي88)
مل12ملتملت ةاملمبوجت مل ظتو امليستكليرمل كمترمل بلملماملتااجزملتي،خ مل  كمرملك ن ملةإألملحىمل امار مليسكلير

ملتملستتتاحرملتينزتيتت  ملح يتترمل. ةيف5-7ة 2-7 تيفقلتتت ألمل تيكتتت مريةألملضتترملأكوتن تت مل 1813/1118ةتيضهتتر. ملمتتا
ململتبطتتترملأيضتتت   ملتيضستتتكليرملتا كمتتت  ملبتتتإجلتءملتملاضاقتتترملتيتتترةلملتإلنستتت ينملياقتتت نوألملتيافصتتتلالرملتيقوتيتتترملتكتتتوألملتيرةيلتتتر
 أةن ه.مل62ملتيفقلامل   ير. تنظلملتظلملتيخيمل 8ملتمل ةاملمامل3ملتيفقلاملبافسري

 .5-7إىل  3-7 تيفقلت ألمل بلال ةسملكوفش ضرمل 1787/1118 ي88)

ملضتتتترمل لب نوفتتتت مل 1186/1111ة؛ 2-6ة 3-6 تيفقلتتتتت ألمل أن تتتتوةملضتتتترملمتتتتو تي ملة ملمتتتت  كلز  1118/1111 ي81)
 .1-7 تيفقلامل،  جلكسا أل
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وحلملأ يررشملكرريململايةرر  ملادقررينملحم أرريملب يفقرر مل. ي81)اي حقمرر ملاجل رر  امل وملاحمل ك ررشملب   ررشململ   مررش
ب   ررشململ   مررشملمقم ررشملحلملوقرر ملضرر ورملاشمرراملب   ق يررململديامل ررشملم ررشململ   مررشمل مل  قررشمل رر ملب ي   ررشمل

 أ أررر طملجيرررامل ململيثررر ملايررركملايةررر  مل مررر مملقررر ضمل وململىلبطررر  ملبةررراضملمااقسرررشمل  امرررشملامل،اشو 
وايةرررا ملايطسمقررراملحلملاد  رمررر  ملايمجرررام شمليامجررراطشملايقوررر  مشملهررريمل ململ ررر رفملتاررركمل. ي81)اجل  ررر  

ايمجرررراطشمل ارررر مل رررر ململ ررررشملخم وررررشملممجرررر قاشملوميضرررري مشملو رررراملم حمرررري ملةم رررر مل  قارررر ملب يقورررر   ملايرررر مل
مم   تر تيستاطر تيقضت  لر مبوجت    توة   ةبليك  ة ميكا تياب   تملريي تيض ع موظف    .ي83)تق جل  

 .ي82)3يفقلا ت

  سةامل  ي85)يا اوفملاديضي مشملق مل  ااملتسق امل " وململىلبط  "وم مل ململادقوملاي قم مليقس ر مل -33
مل28وترراىملاياأ رشمل ململمرر  مل. ي86)  مل  أر وطملاي ر خاملبوررقشمل  ر مملمرراملوقر ملا  قر قملايةرر  ملادقرين

  ململوجيررامل ململ ق وررا ؛ي87)مرر  شملت فررامل رر   ملي قرر ملايفررا ملواي حورراملجلامجررشملامرر    ملحلملاحمل  ررش
يا راوفململم  شمل ا ملاير   ملا مر ث   مشملايقوريىملو ململت ريململيرململماراترململوةقر اململ28ت خامل  أ وطمل

وماملا ململىلط يرشملةر  ملا أ أر طملير ىملمراط  ملىل فر املايقر  يململ وململرق برشملقور  مشمل ململ. ي88)ايمج    
م مرشملطململوتور ملايقريا  ملحلملمق ر ملاير وقملاشطراافملأر و اامل. ي88) ي  ملخمر طاملىلمر   ملادق مارشملبر ملمرار

و  قرر ملتطسمرر ملمقمرر رمل.  رر ممل رر وطملتارركملايرر و ملو  سةررامل  ورر امل،ملمرر  شمل28 رراململ قمقررشملتقرر مل أم  رر امل
 . ي111)م  شملمث اململ12م  مل،ملض رمملبة  ملخ وملبة ململ  مملانبط  ملحلملأ يشملايق ضا ا

__________ 

 .3-8 تيفقلامل أةلبكسا ألملضرملمو  يفمل 1816/1118-1812 ي81)

مل أ تترتتيل ملجلنستتغ ضتترمل 761/1887ومل؛3-11ة 1-11 تيفقلتتت ألمل ج م يكتت ملضتترملمو يستتوألمل 635/1885 ي81)
 .3-6 تيفقلا

 .3-11 تيفقلامل ةن   ي ملضرملكويومغمل 511/1881 ي83)

  1178/1112ومل؛1-6 تيفقتتتتتلامل  ريغلز تتتتتا ألملضتتتتترملتو ةبلكتتتتتويمل 1527/1117وملتيستتتتت بم؛ملتمللجتتتتت ملتنظتتتتتل ي82)
ملتخلا ملتتتتتتتتتتتتر:   جلكستتتتتتتتتتتتا ألملتملالحظتتتتتتتتتتتت  ملتنظتتتتتتتتتتتتلمل؛1-8 فقتتتتتتتتتتتلاتيمل تيلة تتتتتتتتتتتتيملتةحتتتتتتتتتتتتت ةملضتتتتتتتتتتتترمل ي،تتتتتتتتتتتلانلكوي

(CCPR/CO/84/TJK  1115 11 تيفقلاملي. 

 تيفقتتتلامل بتتتلال ةسملكوفتتت يلف ضتتترمل 1111/1111ومل؛6-5 تيفقتتتلامل ج م يكتتت ملضتتترملمكاتتتو ن مل 711/1886 ي85)
11-3. 

مل ةة إكتوتملضترملخلختوألملتتريتألمل 177/1888ومل؛3-6 تيفقلامل أن وةملضرملمو تي ملة ملم  كلز  1118/1111 ي86)
مل ج م يكتتتت ملضتتتترملفلمي ناتتتتل  615/1885وملأيتتتت عي؛ملمخستتتترملتنقضتتتت ملإذتملفو يتتتت   ملتإلجتتتتلتءمليكتتتتوألمل)ة 3-5ملتيفقتتتتلا
 أي عي.ملأ بضرملتنقض ملإذتملفو ي   ملتإلجلتءمليكوألمل)ة 2-7 تيفقلا

 .5-7 -3-7 تيفقلت ألمل سبلال ة ملكوفش ضرمل 1787/1118 ي87)

ملتمللزتنلتترمل لتتوةمل رب تتتمل)ة 2-6 تيفقتتلامل بويلفلتت ملضتترمل ألةبلتتزةتملفلال تترت   336/1888ملأيضتت   ملتنظتتلملنفستته؛ملتمللجتت  ي88)
 أي عي.مل11ململراملتياأخري

 .8 تيفقلاملي CCPR/CO/74/HUN  1111)ملتخلا ملر: ةن   ي ملتملالحظ  ملتنظل ي88)

 .83 تيفقلامل 11مل   ملتيض عملتياضالمملتيطفل ملحقورملجلنر ي111)
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 مرر مملايق ضرررامل وملاديورراملايررا مليارركملضرر أمشملمم رمرررشململوجيررامل ململيثُرر ملايفررا ملا وررم امل -31
و  ررم ملوملري ملاحمل أرري املاية وراملحلململامجرشملا مرر    ملةاضرشملا م فمجرر رمل. ي111)ايمجراطشملايقور  مش

حلملأ يررشململتحالتت  يو ممجررامل قا رر ملايفررير ملىل ملمااكرريملأررس مل ي111) رراملطا قررشملمقرر ما   ملحلملايأرري
و ة  ملبايكملضر   شملن  ر قملاير ملحلملاشمراملاية وراملوم ر مل  ض ورمل ماملب م  اارملا أ أ ط

ون مليافا ملايويقمل ا ملممج    ملق  ي مرشملحلمل.  مشمل وملاد م شاي قا املوادق ماشملايق ممشمل وملاي ىل مج 
 وملضراور مل   نونلتروحلملاجلامج  ملاي أقشملاي مل قّم ملايق ضاملةم ر مل،ململامجشملا م    ملاي ملتااملايك

و  سةررراملمرررراملأمررر ملادسرررر  مل ململ قررر ضمملادمجررر    ملايق  ي مررررشملحمررر مملمرررراملاخ مررر رملايةرررر  مل،ملا أ أررر ط
 . ي113)ادقين

 3نفتتتلتة  تيتتتل  مينتتت  تملثتتتول أمتتت ع  تتت هب ةةأل إبطتتت ء تناه كتتت   يافقتتتلا ةي،تتتكل ترتتتب  تة -35
. ة تتر يناهتتك ترتتب  تةنفتتلتة  أيضتت   حقو تت   أختتلى منصوصتت   يالهتت  يف تيضهتتر  ةنتت   ي112)بطبلضاتته

. ةينب تتتتي أأل تستتتتم  تيتتتترةل ي115)12ة 11ة 7ة 6بفرتتتتتته تيزمنلتتتتر  مبتتتت  يف ذيتتتتك أحكتتتت ع تملتتتتوتة 
ر ب رصول يات  خترم    ت ع ةتلستل هلت  ذيتك منتل برتيتر تأل لتي يامحاجزيا يف  ض ي  جن  ل

 .ي116)تحاج لة 

ململ قررارملمرر ملىلااملكرر ململجيرراملىلطرر  ملجيررامل ارر ملايق ضررامل و  رر ملمثرريقملايفررا مل مرر مملايق ضررا،مل -36
وجيرامل. مااأململ وملىل  ا ململحلملايس ملمرامل ملر ملمياضراشملاي حقمر ملمقرمل،مل وملر ث ر مل قر مملىل ملاحمل ك رش

يةر  ملىلململ مل  رامله ر امل مر فملقر  يفمل مجر   املامر  اارمل ار ملايق ضرامل ململ ر ماملبر نةااقمل راملا
ةإذت تقتتتتل  إجتتتتلتء حتقلقتتتت   إضتتتت فلر أة تقتتتترمي تيفتتتتلة إىل تا كمتتتتر  ةجتتتت  ياتتتت   .ي117)اأ أرررر طو

تيق ضتتتي أأل يقتتتل  متتت  إذت كتتت أل جيتتت  إ تتتالر  تتتلتحه )ب،تتتلةط أة بتتترةأل  تتتلةطي إىل حتتتغ تنتتت ذ 
ستأير ب،تكل أكمتل تجلماتر تيث نلتر يف إجلتءت  أخلى ألأل تحاجت له يتل  ضتلة ي    ةتضت ه ةتله تمل

. ةتلى تياجنر أأل ترب  تةحال  ي ة ينب ي أأل ي،مل إي ةا تيفلة إىل تةحاج ل يرى 3تيفقلا 

__________ 

مل. تنظتتتل5-8 تيفقتتتلامل ج م يكتتت ملضتتترمليلهونتتتغمل 613/1885ومل؛1-6 تيفقتتتلامل بنمتتت ملةةيتتتف ضتتترمل 188/1888 ي111)
 ". ض  لرملةظ  فملمب  لامل  نون   ملتملخويغملتملوظفغملأحر"ملبضب  املياضامملفلم ملأيالهمل31ملتيفقلا

ملأةملتةحاجتت لملأ تتك لملمتتامل تتكلملأل ملياضلضتتوألملتيتتلياملتأل تتخ  مل لتت ملحبم يتترملتملاضاقتترملتملبتت ة ملجممويتترملتنظتتل ي111)
 .37ملتملبرأمل 23/173مل لت ة مليفملتيض مرملتجلمضلرملأ لتهملتيل ملتيسجا 

مل)ةي متتا3ملتيفقتتلاملأيضتت   ملتنظتتلمل؛18 تيفقتتلاملي CCPR/C/KEN/CO/3  1111)ملتخلا ملتتر: كلنلتت ملتملالحظتت  ملتنظتتل ي113)
 .11ملتملبرأملأيالهي مل111مل)تر  لرملتملب ة ملجممويرمل؛12ملتمل ةا

 .7-8 تيفقلامل تجلزت لملضرملجمنوألمل 1187/1112 ي112)

ملضتتتترملبلن  ياتتتت ملةفتتتتونخيمل 176/1882ومل؛8-8ةمل5-8ةمل2-8 ت تيفقتتتتل مل تجلزت تتتتلملضتتتترملبلليتتتتممل 1781/1118 ي115)
 .16 تيفقلامل بويلفل 

ملي CCPR/C/TGO/CO/4  1111)مل ملتر: توغتواتخلمل: تملالحظت  38ةمل23ةمل31 تيفقتلت مل 31مل  ت ملتيض عملتياضالم ي116)
 أةن ه.مل58ملتيفقلاملتنظلمل؛18 تيفقلا

مل 627/1885ومل؛11 تيفقتتتتتتتلاملي CCPR/CO/84/TJK  1115)ملتخلا ملتتتتتتتر:   جلكستتتتتتتا ألملتملالحظتتتتتتت  ملتنظتتتتتتل ي117)
 .1-8 تيفقلامل ج م يك ملضرملبلن ن 
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تي،ل ر  بتل ياضتغ إيترت  تألفتلتة يف ملتفتم مستاقار ةحتت  إ تلتي  تاط   أختلى  حلتأ يالستل 
 تياخفلف ما    ل تضلهب تااجزيا ةناه م حقو ه .

حلمل ململايةررر  ملاحمل أررريململ3ثررر ملايةرررا ملايثررر فملادررراكيرملحلملاجل ارررشملاشو ملمررراملايفقرررا ملو    -37
و  طسرر ملايرركمل. يارركملايرر ملحلمل ململ قرر ضمملىل ملاحمل ك ررشملحلمل ورريململةرر  ملطم مررشملمققييررشمل ومل فرراقمل  ررمل

  ملا أ أرر طملحلملايفرر  ملمرر مل،ملايةررا مل ارر ملوملررململاي ح  رر مل ارر ملةرر  ملا أ أرر طملايمجرر ب مليا ح ك ررش
وقرر مل وررامل. ي118)ارر ملايةرر  ملومي رر ملبرر  مل  رراملقوررم ململحلملحم  ررشملاب  ا مررشبرر ملوقرر ملايقررسشمل 

 .  ور اململي118)12مراملادر   ململ1ا أ أ طمليف  ملمطييرشملقسر ملاحمل ك رشملبر ة اضملايراا  ملمبيملراملايفقرا مل
وجيامل ململتسر  ملحلمل مرا ملوقر ملمم راملحم ك رشملاشار  وملايرا امل مل فراإقمل ر   ملىل ملأر ملتقر ي  مل

وجياملتقمم ملمققييمشمل  ملت خامل. ي111)أق  ملحلملاي ة  مل امل  فمج  مليا ح ك ش،ملمب مل  ياة ملوكف يش
 ارر مل ململتاا رر ملحلمل،ملترر خاملحلملتقرر مملايقوررمشملىل ملاحمل ك ررشملب رر  مل ارر ملورراوفملكرر ملأ يررشمل ارر ملأرر  

ايرررركملم بمجرررر  ملايقوررررمشملومرررراياملادرررر   مل ا رررر  ملانملرررراا ا ملوطا قررررشملمق جلررررشملايمجرررراط  ملاي  فما ررررشمل
ايرررر ملحترررريقمل وململامرررر    قملاي حقمرررر ملمرررر  ملوقرررر ملوقرررر ملترررراضرملايقيا رررر مل. ي111)وايقورررر  مشمليا مجرررر يش

ملي ررامل ملتةرر  ملاي رراوفملايق مررشملاد قاقررشملبقاررشمل رر  ملادرريوف مل ومل قرر ملادميا مررشملمرراراامل ،ي111)ىلضرر حل
جيرامل ار ملايق ضرامل ململ قمر ملاي  راملحلملممجر يشملىلجير  ملبر ا  مل،ملوحلملأ يشملضاور ملاي ر خا. ي113)يايك

وحلملأ يررشمل،ملاشأرر ا ملقسرر ملاحمل ك ررشو  سةررامل  رراملاأ أرر طمل. ي112)ي أ أرر طملايمجرر ب مليا ح ك ررش
شأ ررر مملايفقرررا ململاأ أررر طه مل  ررريململ ررر ملايررر ملحلمل ململ قررر مياملىل ملاحمل ك رررشملب مرررا ملمررر ملي ررراملوةقررر امل

 .ي115)11ماملاد   ملي  )1

 ارررر مل ململاأ أرررر طملاشارررر  وملايررررا اململ8مرررراملادرررر   ململ3وترررر  ملاجل اررررشملايث  مررررشملحلملايفقررررا مل -38
 ار مل  رململجيريطمل ململ ور ملانةرااقمل راململوت  مل  و امل.     اوململاحمل ك شملهيملا م ث   ملويم ملايق    

مبرر ملحلملايرركملمثرري  مل  رر ملاي  رراملحلملايقوررمشمل،ملاحمل أرري امليةرراو ملتورر املمثرري  مل مرر مملاحمل  ررش هرر   
__________ 

مل8ملتملتتتتت ةاملمتتتتتامل3ملتيفقتتتتتلاملبتتتتتغملب يضال تتتتترملخيتتتتتا ملمتتتتت مل. يف1-7 تيفقتتتتتلامل تيكتتتتت مريةألملضتتتتترملإن تتتتتومل 1387/1115 ي118)
 .61 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالمملتنظلملتيصرة ملةلتمليفمل12ملتمل ةامل) ي ما3ملةتيفقلا

 .3-7 تيفقلامل تيفابغملضرملك غ سمل 788/1887 ي118)

 .1-7تيفقلا مل ةتوب غوملتلينلرتةملضرمل لكساوسمل 818/1888ومل؛35 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي111)

 تيفقتتلامل تيستتن  لملكتتوين ضتترمل 386/1888ومل؛2-8ة 1-8 تيفقلتتت ألمل تجلزت تتلمل ي تت  ضتتر تمل 1185/1111 ي111)
ملتناه كتت   مل تتهلت  مل17ململتتراملأخريتياتتمل)ي،تتكل 3-8ملتيفقتتلامل ةتوبتت غوملتلينلتترتةملضتترملتلستترتلمل 677/1886ومل؛8-6

مليافقتلاملتناه كت   مل تهلت  مل12مليقلتبترملتياأخريمل)ي،كل 6-8 تيفقلامل ج م يك ملضرملتوم س  612/1885ملي؛3مليافقلا
 تجلن  لري.ملتإلجلتءت ملتأخريملمبضقويلرملتيصارملذت ملتيضوتململ)من  ،ر 35 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالمملي؛3

 .1-6 تيفقلامل توب غوة ملتلينلرتةملضرملبوةةةةمل 711/1887 ي111)

ملتلينلتتتترتةملضتتتترمل لكستتتتاوسمل 818/1888ومل؛5-6 تيفقتتتتلامل بويلفلتتتت ملضتتتترملةبلتتتتزةت ألملفلال تتتترت   336/1888 ي113)
 .1-7ةمل1-2 تيفقلت ألمل ةتوب غو

 .3-8 تيفقلامل تجلزت لمل ي   ضر تمل 1185/1111 ي112)

ملتياضالتمملتيطفتل ملحقتورملجلنترمل؛21 اتيفقتل مل 31مل  ت ملتيضت عملتياضالتمملأيضت   ملتنظتلمل؛13 تيفقتلامل 11مل   ملتيض عملتياضالم ي115)
 .83 تيفقلامل 11مل   ملتيض ع
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أمجررامل)وأورريره مل  ر ملاي طرر ملبرر ي  مل،ملوحلمل  رشملماأاررشمل خرراىملمرراملمااأر ملانملرراا ا ملايقورر  مش
  ملبقر مل،مل  راوململاحمل ك رشملبر   ململ   مرشوت طس ملتاركملاجل ارشمل ار ملاشار  وملايرا امل  ي. ا ق و  

بمجرساملأ راملا   قر قململ  ة ملحلملتاكملاداأاشمل  ور اململمم ا اململي املااط امل،ملتيملمململا م مملىل ملاية  
و مل  سةررامل ململ  رريململاأ أرر طملاد   رر ملقسرر ملاحمل ك ررشمل. ي116)1اي قمجررفاملاد ورريومل امررململحلملايفقررا مل

ىل ملقررراارملبةررر ململاي يرررشملايفا  رررشمل  كررر ملوجيرررامل ململ مجررر   ملا أ أررر طملرهررراملاحمل ك رررشمل. مم رمرررشملمررر    
 ار مل،ملأ طملوضاورتململمامل مل ملم  ملةراارملادر   مل وملاي   راملب ش يرشمل وملت راارملاجلايرش مققييمشملا أ
و  سةررامل ململنرر  ملايقرر  يململايقيامرر ملاا مل .مرر مل خررامل مرر ملاي رراوفملحلملا   سرر رمل ي117)مررسم ملادثرر ق

وجيامل .ي118)"اشماملايق م"ف ضشملمث ملوجيامل  ملت و املتاكملايقيام ملمق  امل  موشملوةو،ملايواش
حمرر   ململحبرر مل مرر ملاد   رر ملايررا امل يامل رريململم رر اململ  مل  رريململا أ أرر طملايمجرر ب مليا ح ك ررشملىليياممرر امل

ك ر مل مل  سةراملحت  ر ملةر  ملا أ أر طملايمجر ب مليا ح ك رشمل ار مل؛ ي118) وململماا   مليا اوفملايفا  رش
. بر ملجيراملحت  ر ملادر  ملب ر  مل ار ملايوراور مل، م فملايققيبشملاحمل  اشمل ا ملاجلايرشملاد مجريبشملىل ملادر   

مثرررر ملاي ف يررررشمل،ملوجيرررامل ململت  رررراملاحملررر ك ملحلملمرررر ملىلااملك  ررر ملبرررر ا  ملا أ أررر طملايمجرررر ب مليا ح ك رررش
كفماررشملبرر ململ قرر ملا أ أرر طمل رراملضرراور ملحلملاي يررشمل،ململواشمرر ورملاني  و مررشمل ومل اهرر ملمرراملايةرراو 

ايكمل ا مل  ململمساملك فمليا  يشمل ا ململجيامل  مل  خا،ملوحلملأ يشملكيململاد   مل مل سم امل. ي111)ادق مش
وىلااملتقررارملبوررفشملمس  مررشمل ململا أ أرر طملايمجرر ب مليا ح ك ررشمل. ي111) ململادرر   ملقرر مل  ررا ملمرراملايق ايررش

مل  قر ملىلملراا ملامر قااضمل ور ملياح يرشمليا  كر ملممر ملىلااملكر ململا أ أر طمل مل رياقملمققري امل،مل ماملضاور 
قملايفرررر  ملاييم مررررشمليسقرررر  ملادرررر   ملحلملوحلملأ يررررشمل رررر وطملطرررريمل. ي111)حلملضرررري ملايسرررر ا  ملاد   ررررشملوضرررراور  امل

 .  قرر ملىلطرر  ملمررااأمل،ملا أ أرر طملممجرر يىمل طرريقمل قيبررشملي رراملةاضرر  مل ارر ملاجلرراا  ملاد مجرريبشملىليمررمل
 .ي113)بق رملانم  ململو  سةامل  املاأ أ طملايق ضا املقس ملاحمل ك شمل  م امل

__________ 

 .2-6ة 1-6 تيفقلت ألمل أن وةملضرملمو تي ملة ملم  كلز  1118/1111 ي116)

ملفنتتتزةيالمل هو يتترملضتترمل تتلرينلومل 1821/1111ومل؛2-11 تيفقتتلامل بتتلال ةسملمتت  ينلاش ضتترمل 1511/1116 ي117)
 .3-6 تيفقلامل  ريغلز ا ألملضرملتو ةبلكويمل 1527/1117ومل؛11-7 تيفقلامل تيبويلف  ير

 .18 تيفقلاملي CCPR/C/BIH/CO/1  1116)ملةتهلل كملتخلا ملر: تيبو نرملتملالحظ  ملتنظل ي118)

ملةنكتتتتتتتتتت مل تتتتتتتتتتل مل؛11 تيفقتتتتتتتتتتلاملي CCPR/CO/70/ARG  1111)ملتخلا ملتتتتتتتتتتر: تأل جناتتتتتتتتتتغملتملالحظتتتتتتتتتت  ملتنظتتتتتتتتتتل ي118)
(CCPR/CO/79/LKA  1113 13 تيفقلاملي. 

 .3-11 تيفقلامل  ةسبلالملمس ناسري ضرمل 1178/1113 ي111)

 .3-11 تيفقلامل إ ب نل ملضرملةِةلملِةل  516/1883 ي111)

 .2-8ة 3-8 تيفقلت ألمل تجلزت لمل ي   ضر تمل 1185/1111 ي111)

 .81 تيفقلامل 11مل   ملتيض عملتياضالمملتيطفل ملحقورملجلنرملأيض   ملتنظلمل؛21 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي113)
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أو  غيرر القرانونيالحق في طلب اتخاذ إجراءات بغرض إنهاء الحتجااز  -خامساا  
 سفيالتع

جل مررر ملاشاررر  وملايرررا املتمجرررااملأرررا    ملب    قررر قمل وململ8مررراملادررر   ململ2ت فررر ملايفقرررا مل -39
ا أ أ طملاي ملحلملاياملي ملىل ملحم  شملي راملتفور مل وململىلبطر  ملحلملق  ي مرشملا   قر قمل وملا أ أر طمل

رررلملتاررركمل .غتتتري  تت نوينوترر ماملبررر نةااقمل رراملايةررر  ملادقررينملىلااملكررر ململا   قررر قمل وملا أ أرر طمل وتامض
 ململ ق وررامل،ملحلملأ يررشملوملرري ملورراوفملم   ررش،ملوجيرريط. ي112)مسرر  ملادثرريقمل مرر مملاحمل  ررشمل ورر املايفقررا مل 

 . ي115)ام قااضملاييق   ملاي مل مج   ملىليم  ملا أ أ طمل ا ملىل    ملاي  املحلملمققييمشملايقاارملايمج ب 

ب فري شململو  طس ملهااملاي ملحلمل م ملأ   ملا أ أ طملاي   شمل املىلملاا ملراامل ومل  ر امل -11
وا أ أرر طمل،ملوا أ أرر طملايقمجرر ا ،ململايرركملا أ أرر طملةم رر مل  ورر ملمبح ك ررشململ   مررشمبرر ملحل،ملراررا

وا أ أر طملحلملمرم  مل،ملوايقر قملايقمجرا ،ملوا أ أر طملش رااضملم  ةحرشملانرهر  ،ملي وا امل م مرش
وكرايكملأر   ملا أ أر طملاير مل مل مر فمل ر مل ار مل،ملوا أ أ طملمامل مل ملتمجام ملاحملرام ،ملا أا 

وا أ أر طمل،مل ا ملا أ أ طملبمجساملاي ةا مل وملىل م ململاد ر را مل  و املك  مل  طس مل. ي116)انط  
واشارررررر  قملاشخرررررراىملي أ أرررررر طمل،ملي117)ش ررررررااضملتقام مررررررشمليدطفرررررر قملايررررررا امل رررررر يفيململايقرررررر  يمل

انق مررشملاجلا ررشملوايررس ملا  فرراا  ململ2و ةرر  ملا أ أرر طملمبق رر وملادقورري ملحلملايفقررا مل. ي118)ان ار 
يقتتلت   ضتت  ي صتت ة  بضتتر تإلةتنتتر  ب رتتر تألة  متتا  ةفقتت   ،ملةإذت حكتت  ياتت  تيستتجغ .ي118)  ورر امل

يقوبر تيسجا تملقتل ا  أة يف ح يتر  ضت ء تيستجغ ترتر تألة  متا فترتا يقوبتر أ تول  ة ت،ترتط 
 . ي131)إجلتء ت اضلتهب ةحم ر ير تةحاج ل 2تيفقلا 

مرامل ي131)يادةاو مل ومل املادةراو )ملتإلفلت و   ث ملا  فملماملم  ملهااملاي ملحلملكف يشمل -10
ممج يشملاي قري شمل راملأر   ملا أ أر طمل راململ5وت   وقملايفقا مل. ممج  املغري   نوينأ يشملاأ أ طمل

__________ 

 .2-7 قلاتيفمل بلال ةسملغ فلياغ ضرمل 1321/1115 ي112)

 .3-7 تيفقلامل نلوليانرتملأ. ضر  752/1887ومل؛1-11 تيفقلامل كنرتملضرملأة ينمل 1151/1111 ي115)

ملتيكون تتتتتتتومل هو يتتتتتتترملضتتتتتتترملمتتتتتتتويلز مل 861/1111ومل؛2-6 تيفقتتتتتتتلامل ج م يكتتتتتتت ملضتتتتتتترملك مبتتتتتتتلمل 128/1887 ي116)
مل 1161/1111ومل؛1-11 تيفقتتتتتتتتتتلامل كنتتتتتتتتتترتملضتتتتتتتتتترملأةتتتتتتتتتت ينمل 1151/1111ومل؛1-5 تيفقتتتتتتتتتتلامل تيرميقلت لتتتتتتتتتتر

  212/1881ومل؛2-7 تيفقتتلامل فنانتترتملضتترملتتتو ي   181/1888ومل؛2-8 تيفقتتلامل بوينتترتملضتترملفستتك فل يكو 
 .5-6 تيفقلامل تة اوت لرملغلنل ملضرململه ململك 

  CCPR/C/RWA/CO/3)ملتخلا ملتتر:  ةتنتترتملتملالحظتت  ملتنظتتلمل؛5-8 تيفقتتلامل فنانتترتملضتترملفتتوةأل  165/1887 ي117)
 تيا،لةي.ملبسب ملتةحاج لملبإي  ءمل)تياوصلر 16 تيفقلاملي 1118

 .11 تيفقلاملي CCPR/CO/75/MDA  1111)ملمويرةف ملتخلا ملر:  هو يرملتملالحظ  ملتنظل ي118)

 .5-8 تيفقلامل فنانرتملضرملفوةأل  165/1887ومل؛5-8 تيفقلامل تجلزت لملمرين ضرمل 1171/1113 ي118)

. 2-7 تيفقلامل سبلال ة ملغ فلياغ ضرمل 1321/1115ومل؛2-6 تيفقلامل أ رتتيل ململنوغو  ضرمل 852/1111 ي131)
ملإةتنترمليفملياطضتاملةتحترملت تا ن يملتقترميمليفملترتمملجن  لترملهتمت   مليوتجهتوألململتاملتكفلمل12ملتمل ةاملمامل5ملتيفقلاملأألملغري

 ي.25 تيفقلامل 31مل   ملتيض عمل)تياضالمملأيا مل كمرمليرىملتبارت لر

 ب يكف يري. ملت تإلفل ملأجلملماملتاكمرملأم عمل)تملثول 1-8ة 1-2 تيفقلت ألمل بنم ملب  ة و ضرمل 273/1881 ي131)
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 ململ اكملاحمل  شملاي ملُ را ملا مر قااضملايقور  اململ2وتة  ملايفقا مل. ايق  يفملايا ملا    ملب يفق 
 ةرراملوحلملأ يررشملضرر ورمل مراملقورر  امل . ي131)مراطشملاشمرراملبر نةااقمل رراملاحمل أرري املبةر  مل رراملقر  يف

و  ريململ،ملىل ملايركملاشمرامل،ملجيراملا م ثر قملةريراامل2شأ  مملايفقا ململب نةااقمل املا  ملحم أيملوةق امل
 .ي133)8ماملاد   ململ1شأ  مملايفقا ململخم يف اململتقمجفم اململام  اارملا أ أ طملحلملتاكملاي يشملةق امل

و  طسرر ملايرر ملحلملطارراملبرر  ملانملرراا ا ملادرراكير ملمرراملأمرر ملادسرر  ملم رراملي ررشملا   قرر ق،مل -12
. ي132) مج  ملب  قو  مل  شملة  ملا    رملطي اشملقس ملب  ملىلملاا ا ملايطقاملحلملا أ أ طملشوقملمرا ملو 

وخب ضررشملىلااملكرر ململ،مل مرر مملاحمل  ررشمليارركملايةرر  ملاحمل أرريملايرر ملحلملادثرريقملا وررم امل،ملوبةرر  مل رر م
مثييررررململ رررر مملمورررراحشملاي حقمرررر ملحلملق  ي مررررشملاأ أرررر طومل ومل  ررررم ملةاضررررشملطرررراحمل مررررئاشملبةرررر ململىلمرررر   مل

،ملة  مل ململ اكملاحمل  شملمراطشملاشمراملب أور رملايةر  ملاحمل أريمليا ثريقمل م م ر و . ي135)مق ما مل
 .بةشملاي  امل   ملىلااملك ململهيملق ملطااملادثيقمل م م  مل ومل 

و ةررر  ملا أ أررر طمل ررراملايقررر  يفملا أ أررر طملايرررا مل سررر  ملبةررر  ملمةررراو مل مل ورررس مل رررامل -13
وحلمل. ي136)تررارملاأ أرر طوقرر  يفملبمجررساملىلك رر قملايفررا ملةرر  مل قيبررشملايمجررأامل وملتةرراملاي رراوفملايرر مل
  قررر ملا قوررر  ملةررر  ملطم مرررشمل،ملأ يرررشملضررر ورملقررراارملمررراملاحمل  رررشملب   مررر ملاي ررراوفملايررر ملترررارملا أ أررر ط

قس مل ململن مليايكملايفرا ملطاراملىلملراا ملامر قااضملاخرامل،ملبطسمقشملاي اوفملاا ملايواشملره  امل،ملم  مسش
  .ي137)يدمس  مل فمج  

ل تيتتتتخي يناهتتتتك تيقتتتتوتنغ تاالتتتتر كتتتتال  متتتتا تةحاجتتتت  ةي،تتتتمل تةحاجتتتت ل "غتتتتري تيقتتتت نوين" -22
  أة ياضتت  هب متت  أ  نتت  آختتل 8متتا تملتت ةا  1ةتةحاجتت ل تيتتل  ياضتت  هب متت  ماطابتت   تيفقتتلا 

وبم  رر ملقرر ملتورر ملايرر   ملايق  ي مررشملاحملامررشمل مرر يماملخم افررشملي ف يررشملىلملرراا مل. ي138)ذ  صتتار يف تيضهتتر
ش رشملأ يرشملاأ أر طململوملي ملومماشملا  و فملقو  مشمل2ت طااملايفقا مل  ام قااضملقو  املي أ أ ط

ق ملتق املماطشملحم  رشملايةر وململ  و ا ملمسم ملادث ق. ي138)يدم ملاداكير مل   وملوةق امل غري   نوين

__________ 

 .2-7 تيفقلامل أ رتتيل مل فلم ضرمل 1312/1112 ي131)

 .1-7 تيفقلامل لتمبل ملضرملت، مب ةمل،856/1888 ي133)

 أي عي.مل) بضر 1-7 تيفقلامل فنانرتملضرملتو ي مل 181/1888 ي132)

 .16 تيفقلامل 18مل   ملتيض عملتياضالممل؛1ملتيفقلامل 31ملتملبرأملأيالهي مل111مل)تر  لرملتملب ة ملجممويرملتنظل ي135)

 .2-7ة 3-7 تيفقلت ألمل نلوليانرتملضرمل تملك   1181/1111 ي136)

مل نلوليانتترتملأ. ضتترمل 752/1887وملتإلةتنتتري؛مليقتت ملتةحالتت  يمليالحاجتت لملتيستتنو ملنفستته. )تة تتاضلتهبملتمللجتت  ي137)
 2-7 تيفقتلامل فنانترتملضترملتتو ي   181/1888وملتملسا،تفل  ي؛مليفملياضتال ملتملنتاظ مل)تة تاضلتهب 3-7 تيفقلا
 تجمللمغي.ملتسال ملب لهبمليالحاج لملأ بويغملكلملاضلتهبت مل)إجلتء

ملضتتتتتتتتتتتترملةآختتتتتتتتتتتتلةألملمشتتتتتتتتتتت   1188/1112مل 1171مل 1168مل 1166مل 1161مل 1158  1156مل 1155 ي138)
 .3-7 تيفقلامل أ رتتيل 

 نفسه.ملتمللج  ي138)
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اشمررا شملايرر ملاي رر ملضرر أمشملانةررااقمل رراملطفرر ملمرراملاأ أرر طمل مل رر مملمورراح ململايفوررا ملممجرر يةمشمل
 . ي121)حلملاي   ملاا ملايواشمل2د طاس  ملايفقا مل

،ملوت ررريململتاررركمل"حم  رررش" أقمرررشملطاررراملااررر املىلملررراا ا ملمررراملقسررر ملايفرررا ململ2و ررر  ملايفقرررا مل -15
ق ملتمج  ملاي ةا ق  ملب ا امل  وحلملأ   ملام ث   مش. احمل  شملحلملايق   ملخ ضقشمليامجاطشملايقو  مش

وجيامل ململ  يململتة م مل  ىلملاا ا ملماملقس ملحم  شملخ ضشملحلملم مل  قا ملبسقشمل ا  قملا أ أ ط
 رراملايمجرراط  ملاي  فما ررشملواي ةررا قمش،مل وملت   رر ململتارركملاحمل  ررشملمبيملرراملايقرر  يململو ململت رريململممجرر قاش

بمجاطشملقور  مشملممجر قاشملاي ر ملضر أمشملايسر ملحلملادمجر   ملايق  ي مرشملاير ملت ةر مل ا ر  مل  راملاير   وىمل
 . ي121)ايقو  مش اا ملايطسمقش

خم رملطااملاا املانملاا ا ملياة  ملاحمل أيمل وملمرامل  ري مل  رمل؛ملوهراململ2وت املايفقا مل -16
 ارر مل ملتق ورراملبرر  ملا مرر قااضملبوررير ملتاق  مررشملمرراملقسرر ملايمجرراط  ملايرر ململحلمل3ا اررامل رراملايفقررا مل
وتق رراملايقرريا  ملايررر ملتمجرر سق ملةئرررشملمقم ررشملمرراملاحمل أررري املمرراملا مررر قااضمل. ي121)حت أرريملايرركملايفرررا 

وتةرر  ملاد  رمرر  ملايرر ملحترريقمل وململىلملرراا مل. ي123)خم يفررشملشأ رر مملايق رر مل2ايررا ملتق وررمململايفقررا مل
و  طارامل. ي122)ياق ر مل  ور اململا    ك امل،مل ملحلملايكملايس ملا  فاا  مب،ملهااملا م قااضملبوير ملةق يش

تممجاملىلملاا ملام قااضملقو  املةق قمل ململت ر حمليدار  وملاحمل أري املىلم   مرشملا تور قملمبحر ممل وململ
حبق ر ملحلملطاراملبر  ملىلملراا ا مل ،ملباةرشمل ف  يار  و  قر ملىلخطر رملاحمل أري ا. ىلبط  ملوبة  ملم    

 . ي125)ه  ا املقاارملبة ململق  ي مشملاأ أ طمل

طارراملاارر املىلملرراا ا ملقورر  مشملبرر مل ونرر مليدارر  وملايررا املتمجررااملأررا    مليررم ملةقرر  -17
و ةرر  ملرةررشمل  ررشملحم  ررشملخم وررشملاارر املقرراارملبةرر ململ. و وململترر خا،ملوايورريقمل ارر ملقرراارملبةرر ا 

وجيرررراملايسرررر ملحلملتارررركمل. ي126)2شأ رررر مملايفقررررا ململاي  رررر فمليإلةررررااقمل رررراملارررر  ملحم أرررريملا    كرررر امل

__________ 

 .5-8 تيفقلامل أ رتتيل ملخبال    ضرمل 1168/1111 ي121)

ملتصتتتتليفملياتتتت ملتمل،تتتتلةطملتإلفتتتتلت ملجماتتتت مل تتتتر امل  ،تتتتر)من 2-7 تيفقتتتتلامل نلوليانتتتترتملضتتتترمل تملكتتتت   1181/1111 ي121)
ملمتاملتة تاضلتهبملأألمل)تيابت   1-7 تيفقتلامل فنانرتملضرملتو ي مل 181/1888ومل كمري؛ملبصفرملتيقض  لرملتي، ةأل
ملمتتاملتة تتاضلتهبملأألمل)تيابتت   6-8 تيفقتتلامل فنانتترتملضتترملفتتوةأل  165/1887وملكتت يي؛ملغتتريملتيرتخالتترملةليتتلمل بتتل
 .11-18 تيفقلت مل 31مل   ملتيض عملتياضالمملك يي؛ملغريمليال مل تبرملذ مليسكل ملض ب مل بل

 .7-8 تيفقلامل ج م يك ملضرمل الفنزمل 373/1888 ي121)

 تيفقتتتلامل أةلبكستتتا ألملضتتترمليمتتتلةيمل 1228/1116ومل؛18 تيفقتتتلامل أة ةغتتتوت ملضتتترمل تمرييتتتزملتتتتو ي مل 1/2-  ي123)
8-6. 

مل تتتر املأبتتتو  1751/1118ومل؛11 تيفقتتتلامل أة ةغتتتوت ملضتتترملةآختتتلةألملبتتت لتنوملة ملفتتت ينالةملةرين نتتتريزمل 1/5-  ي122)
مل)أحتتب  2-8 تيفقتتلامل بوينتترتملضتترملفل يكوفستتك مل 1161/1111مل؛6-7 تيفقتتلامل تيالبلتترملتيضلبلتترملتجلم ةرييتترملضتتر
  وييي.ملغريملب،كلملياضال ملإخض يهمليفملتيطضامليا ملتملليضمل ر املتيرةيرملف،ل

 .12ملةتملبرأمل13ملتملبرأملأيالهي مل111مل)تر  لرملتملب ة ملجممويرملتنظل ي125)

 .5-6 تيفقلامل أن وةملضرملمو تي ملة ملم  كلز  1118/1111 ي126)
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ملو مل ق املاي ر خاملايرا ملتقري مل مرس بململىل ملمقر مملا ي  ر فملتر خااامل. ي127)ايقو   ملب ما ملوق ملمم ا
 . ي128)ماملقس ملا مئشملايقو  مشملادق مش

. ا أ أر ط   نونلترو مل   ملايق ر مل ار ملوملري ملامر ئ  فملايقراارا ملايقور  مشملاير ملت  ر مل -18
قرر ملنرر  مل  وحلملأ يررشملىلت أررشملاي ويررشملايطررافملىلم   مررشملا مرر ئ  فمل وملمياضرراشملاي  رراملحلملا ي  رر ف

 . ي128)ت خاملبمجساملطسمقشملانملاا ا ،ملي املجياملحلمل م ملاشأياقمل  مل  يململمفاط امل

 الحق في التعويض عن العتقال أو الحتجاز غير القانوني أو التعسفي -سادساا  

يف تيضهر جلمل  تأل خ   تيليا يصبحوأل ضحلر تياق ل  8ما تمل ةا  5تكفل تيفقلا  -28
 5  تقتترع تيفقتتلا 2م يف ترصتتول ياتت  تضتتويض. ةياتت  غتتلت  تيفقتتلا أة تحاجتت ل غتتري  تت نوين ترتت

مث ة  تفصلال    ترةت  يستبلل تناصت ي فضت ل ب،تأأل تناه كت   حقتور تإلنست أل ةتقاضتي أأل تالحته 
تيترةل تأل تتلتي. ةة يستاض هب بستتبل تةناصت ي تملتتلكو ا يتتا  تبل تةناصتت ي تألختلى تيتتخي  تتر 

ل اتت   لضتت   يف متت  ياضاتتم بضتتح ي  تةياقتت ل أة تصتتب  ضتتلة ير حستت  مقاضتت  ترتت ل  بتتل ي ختت
وبم  رر مل. ي151)يف تيضهتتر 1متتا تملتت ةا  3تةحاجتت ل غتتري تيقتت نوين أة تياضستتفي ةفتتم أحكتت ع تيفقتتلا 

 غتري تيقت نوينمرااحملضرح   ملا أ أر طململبتإ الرومماشملا  و فملما قشملحلملم مل  قا ململ2ت م ملايفقا مل
 .حلملايويقمل ا ملتقي شملم يلملا يململاي مل  و امل ململ ويئكملايوح   مليمل5تيض ملايفقا مل  اد ياض 

ايرر وقملاشطرراافملبيضرر ملىلطرر رملقرر  يفملي رراملمرراملخ يررململتقرر مملتقي ورر  ململ5وتارريمملايفقررا مل -51
وجيرررامل  مل. تقررر  ا  اململواملررراملاي فررر املويرررم ملِم ضرررشمل ومل مررراااململق  ي مررر اململب   سررر رملاي قررري شملأقررر امل،ملياورررح   

جيرامل ململتق ر ملبفق يمرش،ملوجيرامل ململتُر ة ملبر مل   ق واملوملي ملمس ملا   ور فمل ار ملاشضر باملةقر 
اير ملجيريطمل ململ  تف ضرم ملانملراا ا مل5و ملحتر  ملايفقرا مل. اي قي و  ملحلمل وريململةر  ملطم مرشملمققييرش

تة  ملت اباملا  و فملحب ملاي ويشمل فمج  مل وملحب ملميوف ملأ يمم مل ةاا ملبيضف  ملممج وي مل امل
وضررر ملىلملررراا ملواأررر ملي قررر مململ5فقرررا ملو ملتق وررراملاي. ي151)ط دررر مل اررر ملىلملررراا ا ملةق يرررش،ملا     كررر  

  ررر مملةقررر قململبررر ملتةررر  ملةقررر ملوملررري ،ملغتتتري تيقتتت نويناي قي وررر  مل رررامل مررر مل اررر  قملا أ أررر طمل
__________ 

 .3-7 تيفقلامل فنانرتملضرملتو ي مل 181/1888 ي127)

 .3-11 تيفقلامل كنرتملضرملأة ينمل 1151/1111 ي128)

ملتاكمتتتتترمليفملأيتتتتت عمل8ململتتتتتراملتياتتتتتأخريمل)تيابتتتتت   2-6ة 3-6 تيفقلتتتتتت ألمل نلوليانتتتتترتمل . س. ضتتتتترمل 1751/1118 ي128)
 تيسل ري.ملةلتمليف مضقوة  ملتيث يثرملتينظلململحارمليفملة هلياملتيث نلرملتينظلململحارمليفملأ  بل مل3ة تةبارت لر

مل؛11 تيفقتتتتتتتتتلامل إكتتتتتتتتتوتةة ملضتتتتتتتتترملبوةنتتتتتتتتوسمل 138/1887ومل؛18ةمل16 تيفقلتتتتتتتتتت ألمل 31مل  تتتتتتتتت ملتيضتتتتتتتتت عملتياضالتتتتتتتتم ي151)
 .7 تيفقلامل تيرميقلت لرملتيكون ومل هو يرملضرملمويلز مل 861/1111و

ملغل نتتتتتتتتتتتتتتت مل؛18 تيفقتتتتتتتتتتتتتتتلاملي CCPR/C/CMR/CO/4  1111)ملةألري م تخلا ملتتتتتتتتتتتتتتتر: تيكتتتتتتتتتتتتتتتملتملالحظتتتتتتتتتتتتتتت  ملتنظتتتتتتتتتتتتتتتل ي151)
(CCPR/C/79/Add.121ملتألمليكلتتتتترملتملاحتتتتتراملتيوةيتتتتت  مل؛15 تيفقتتتتتلاملي 1111،مل(A/50/40تيفقتتتتتلاملي 1885،مل 

 7-8 تيفقتتلامل أ تترتتيل ملةو فتت   ضتترمل 1885/1118ومل؛153 تيفقتتلاملي A/50/40  1885)ملتأل جناتتغمل؛188
مل 31مل  تت ملتيضتت عملتياضالتتممل؛2-7 تيفقتتلامل نكتت ةمل تتل ملضتترملغون  تتنتت مل 1231/1115ملتيضتتال ي؛ملفض يلتترمل)من  ،تتر
 تخل   ري. ملتيقن ي  ملياملتياضويضمل) لط 51 تيفقلا
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. 5نملراا ا ملت رم ملىلم   مررشملايوريقمل ارر ملتقي ور  ملحلمل مر ملايرر   ملاير ملت رر رقملحتر ملايفقررا مل
بررر ملتمجررر  مل  ايررر وقملاشطررراافملب قررري شملمرررامل ققررريململضرررح   ملشةقررر   ملاة ضرررشمل5و ملتاررريِمملايفقرررا مل

 .ي151)يا ويشملادق مشملب املادس  ر ملىل ملطااملب  ملىلملاا ا ملاي قي شملياوح   مل  فمج  

أر   ملا   قر قململ5ا   ق قملوا أ أ طملمبق  وملادقوري ملحلملايفقرا مل   نونلرو ة  مل  ممل -50
 وملحلملأ يررشمل رر مملوملرري مل  ررشمل  وا أ أرر طملايرر ملت ةرر ملحلملىلطرر رمل  ررشملىلملرراا ا ململ   مررشمل ومل رراململ   مررش

ي   قررر قمل وملا أ أررر طمل رررامل "غتتتري تيق نونلتتتر"وقررر ملت ةررر ملايطسمقرررشمل. ي153)ملررراا ا مل اررر ملانطررر  ىل
مثررر ملا أ أررر طملاي قمجرررفاملادطررريقمل  خم يفرررشمل أ ررر مملقررر  يململحمارررامل وملخم يفرررشمل أ ررر مملايق ررر مل فمجرررمل

بلتتر  .ي152)8وا أ أر طملايررا مل  قرر رضملمرر ملمق وررم  ملىلملاا مرشملوار  ملحلملةقرراا مل خرراىملمرراملادرر   مل
 تتتتوتء يف  كمتتتر تبارت لتتتتر أة  كمتتتتر   متتتاه  يف  ضتتتتلر جن  لتتتر يف هن يتتتتر تملطتتت يأأل ةت ضتتتر ترب تتتتر 

 . ي155)ت ا ن ي  ة تضة يف حر ذتهت  أأل أ  تحاج ل   بم هل  "غري   نوين"

ب شضرراارملاد يمررشملو رراملاد يمررشملاي   ررشململ5و  ورر ملاي قرري شملادرر يلملاد ورريومل امررململحلملايفقررا مل -52
   نونلتتترو  ررر م مل  ةررر مل ررر ممل. ي156) اررر ملوملرررململاي ح  ررر ملقتتت نوينغتتتري تي ررراملا   قررر قمل وملا أ أررر طمل

قرر ملت ح رر ملاي ويررشمل  مثرر ملأا ررشملاي قسررا  ا   قرر قمل رراملا   رر املأقرري مل خرراىملمرراملأقرري ملان مجرر مل
ايطررررافملاي يامرررر  ملىلضرررر ةمشملبةرررر ململتقرررر مملتقرررري شمل وململرررراملضررررارملةم رررر مل  قارررر ملبرررر يقي ملاشخرررراىمل

 .ي157)  حلملايقمل1ماملاد   ململ3وة ملمق وم  ملايفقا مل  اد    ش

 ومواد أخرى في العهد 9العالقة بين المادة  -اا سابع 

وت ف   ملحلملاا ملاييق ملم ململ8ت  اخ ملايو     ملانملاا مشملواديضي مشملاييار  ملحلملاد   مل -53
ومريا مل خراىململ8يا ر   ململوتة  ملبقرشمل  ر  ملايمجراياملمبفا هر ملا    كر امل. ض     مل خاىملحلملايق  

قرر ملايررا مل  قرر مملارر  ملحم أرريملب   ررشململ   مررشملىل ملاحمل ك ررشمثرر ملاي رر خاملحلملت  مرراملايق رر مل  ورر امل
وحلملبقرشملاشأمر ململ. 12مراملادر   ملي ق)3وايفقا ململ8ماملاد   ململ3ي  ملماملايفقا ململ    ك امل ة  ملا

__________ 

ملتيكون تومل هو يترملضترملمتويلز مل 861/1111ومل؛5-6 تيفقتلامل تة تاوت لرملغلنلت ملضرململه ململك   212/1881 ي151)
 .1-5 تيفقلامل تيرميقلت لر

ملتجلمهو يتتترملضتتتر ل  متتت  تلنلز بو تو ي  188/1882ومل؛2-7ةمل7-6 تيفقلتتت ألمل نلوليانتتترتملأ. ضتتر  752/1887 ي153)
 .1-5 تيفقلامل تيرميقلت لرملتيكون ومل هو يرملضرملمويلز مل 861/1111مل؛11 تيفقلامل تيرةملنلكلر

ملضتتتتتتترملبالنكتتتتتتتومللياليتتتتتتت مل 318/1888ومل؛6-6 قتتتتتتلاتيفمل أن تتتتتتتوةملضتتتتتتترملمتتتتتتتو تي ملة ملمتتتتتت  كلز  1118/1111 ي152)
مل)  يفتتتتر 11 تيفقتتتتلامل غل نتتتت ملضتتتترمل تتتت ة ةيو  718/1886وملي؛تياضستتتتفيمل)تةياقتتتت ل 3-11 تيفقتتتتلامل نلكتتتت  تغوت

 ي.2ملتيفقلامل 8ملتمل ةامل)  يفر 11 تيفقلامل أة ةغوت ملضرملف ةك ةتمل  ناوياو  1/8- ملي؛3ملتيفقلامل 8ملتمل ةا

 .2-2 تيفقلامل أ رتتيل ملأةيربغ نغ ضرمل 863/1111ومل؛5-6 تيفقلامل ةوينرتملة. ب. إ. ضرمل 231/1881 ي155)

 .3-6 تيفقلامل أ رتتيل ملومل أل ضركمل 1157/1113 ي156)

مل 31مل  ت ملتيضت عملتياضالتممل؛8 تيفقتلامل أن توةملضترملمتو تي ملة ملمت  كلز  1118/1111؛ ة8ا تيفقتل ملنفسته ملتمللج  ي157)
 .  16 تيفقلا
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مرراملحم رريىملمرريا مل خرراى؛ملةقرر مل وررس ملا   قرر قململمرر يي اململ8مرراملادرر   ململ1   مجرراملمورر يململايفقررا مل
 .ي158)18يا    ململمم مل ة  ملا    ك امل،مل شملاي قساملمث امل ا ملمم رمشملأاململماملم طا ملكي ململ ق ب اململتقمجفم امل

أيضتتت   تيازتمتتت   تيتتترةل تأل تتتلتي مبوجتتت  تيضهتتتر ةتيربةتوكتتتول تةخالتتت     8ةتضتتز ل تملتتت ةا  -52
فلمتت  ياضاتتم حبم يتتر تألفتتلتة متتا تةناقتت ع  يتتا  ليتتم تيرتةلتت  تي،خصتتي أة تياهريتتر بستتا  ترليتتر 

 . ملهب ي ق وا ملم ملاياأ شمل وملاتو  مل ي158)مثال  

متتتا تيضهتتر  مبتتت  يف ذيتتتك ترتتتم يف  6ة تتر ياتتترتخل ترتتتم يف ترلتتت ا  تيتتل  تكفاتتته تملتتت ةا  -55
  متتت  ترتتتم يف تألمتتتا تي،خصتتتي تملكفتتتول مبوجتتت  6متتتا تملتتت ةا  1  يتتتر ترلتتت ا مبوجتتت  تيفقتتتل 

. ة ر ينَظل إىل ترم يف تألما تي،خصي يف نطت ر ةت ت  ير جتر أأل ي،تمل 8ما تمل ةا  1 تيفقلا
ياحلتت ا. ةتتت ة  أاتت ط تةحاجتت ل تياضستتفي تملفتتلط تيتتل   تإلصتت ب   تيتتخي ة ت،تتكل هتريتترت  أيضتت   

ىل ملا   ر املاير ملحلململ ي161)ياحل ا  ةخب صر حت ة  تةخافت ء تيقستل  ي،كل يف حر ذتته هتريرت  
  .وكايكملاي ملحلملمح  شملايم    ايا شملاية ومشملواشماملاية وا

ء    ل تياضلي  ةإ  ءا تملض مار  ة ر أة جت  يترا ةي ة  تةياق ل تياضسفي إىل ن،و  -56
ياستتت ير ياتتت  تقالتتتل تحام يلتتتر حتتترةي تاتتتك تملختتت  ل. ةي،تتتكل  8ضتتتم ن   إجلت لتتتر يف تملتتت ةا 

ةينظتتتتتتل إيلتتتتتته بصتتتتتتفر ي متتتتتتر ياتتتتتت  أنتتتتتته تناهتتتتتت م   8ترتتتتتتب  تةنفتتتتتتلتة  تملطتتتتتتول تناه كتتتتتت   يامتتتتتت ةا 
  حلملت قار ملب يمجر مشملايس  مرشملوايققامرشو يةضاملاي ملحلملاشماملاية واملاي   شملدور . ي161)7 يام ةا

 .ي161)7اد   ململوهاملمو حلملحت م  مل  و امل

وقررر مل ةررر  ملىلبقررر  ملايفرررا ملىل ملباررر ملمررر ملوملررري مل مرررس  ملأقمقمرررشملتررر  يملىل ملا   قررر  ملب  رررململ -57
مثر مل  ممياملململخم طاملأقمقمشملحب و ملا    ك  ململمجم شمليا  رململ ومل م رململاية وراملحلملايركملايسار 

 . ي163)ماملايق  مل7ىل مج  مشمل ا ملاي حيملايا ملحت اوملاد   ململق ماشمل م  ا أ أ طملاي قمجفاملادطيق

ي   رررررشململوه ررررر امل ررررر  ملضررررر     ملضررررراور شملياح   رررررشملمررررراملاي قرررررا املواا مل  مرررررشمل  وررررر امل -58
اشار  وملحلملىلطرر رمل  ملار  ملمررامل ارر  قملا أ أر طملبةرراضملم رر ملا أ أر طملاي قمجررفاملواي قرر  مل

أرس ملاحمل أري املةقر ملحلململوملي :ملوهاواشمثاشملاي  يمشمل املأوا ش،مل. ي162) ا ملاشماملاية وا
__________ 

 أياله.مل17ملتيفقلاملأيض   ملتنظل ي158)

ملضترملمويومبت ملةتمل ةت،لستكلرملبرية  تويلةتمل تيملبلينرةتمل 121/1887مل 121مل؛2 تيفقلامل 33مل   ملتيض عملتياضالم ي158)
 .16 تيفقلاملي CCPR/C/MDV/CO/1  1111)ملتخلا ملر: ماريفملتملالحظ  ملتنظلمل؛5-11 تيفقلامل لت ري

ملغتتتتتويزة مل 1753/1118ومل؛2-5 تيفقتتتتتلامل تيرةملنلكلتتتتترملتجلمهو يتتتتترملضتتتتترملموخلكتتتتت مل هو يتتتتترمل 228/1881 ي161)
 .7-8ةمل2-8 تيفقلت ألمل تجلزت لملضرملةآخلةأل

مل تيالبلتتترملتيضلبلتتترملتجلم ةرييتتترملضتتترملتملقليتتتز   221/1881مل؛2-7 تيفقتتتلامل بلتتت يلملف يتتتر ضتتترملأبتتتومل 1781/1118 ي161)
 .2-5 تيفقلا

 .1 تيفقلامل 11مل   ملتيض عملتياضالم ي161)

 .11 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي163)

 .13 تيفقلامل 1مل   ملتيض عملتياضالمملتياضلي  ملمن ةضرملجلنرمل؛11 تيفقلامل 11مل   ملتيض عملتياضالم ي162)
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ووملررري ملأفرررظملمرررأ ملراررراملماكررري ملب اررر  مل. بيضرررف  ملمااةررر ملاأ أررر طملمااةررر ملمقررر فملهبررر ملرامررر امل
 ر و مل،ملوب وقر  ملوضريقملاشار  وملىل ملتاركملادااةر ملومةر  رم مل ر   احمل أري املومااةر ملا أ أر ط

 مرشملوضريقملاشار  وملووملي ملىلت أشملىلم     ا ملت و امل ا  ملاديوف ملادمج وي مل املاأ أ طه 
. ي165)و ةررر  ملايررركمل قررر ر ملاحمل أررري ا  ادق مررر ملىل ملايررركملايمجرررأ ملبمجررر ييشملوحلمل مررر ملاشوقررر  

ىلم   مرشمل  وكرايكمل ةراا ملاشمرا   و  سةامل ململت  حمليدةاا مل املاياام ملمراملاي ريا رملايطسمرشملواحملر م 
 م مل مج   امل  ،ملاييضيقملىل ملمااة ملا أ أ طمل وململىلبط  ملوبة  ملم    ،ملحت ملىلااافملم  ما

 و  سةراملىلخطر رملاشار  وملاحمل أري املحبقريق  مل وململىلبطر  . ي166)ايةاضملادةاو ملي أ أ طملايك
مبر ملحلمل،ملوحلملكثراملمراملاشأمر ململ مجر   ملتريةامل ةراا ملىل  ممرشملب ياةرشملاد  مرسش ؛ي167)وباةشمل ف  يا 

اشارررر  وملاحمل أرررري امل ارررر ملا أ فرررر لملب دقايمرررر  مل رررراملتارررركمل  ايرررركملطا قررررشملباا رررر مليا  فررررية 
و  سةررراملىلخطررر رملايا   ررر ملاشمل  ررراملاحمل أررري املحبق ررر ملحلملاي ياضررر ملمررر ملا مئررر  ملايق ورررامشمل. ايقررري 
. ي168) وملمرر ملمفيضررمشملاشمرر ملاد حرر  ملايمجرر ممشمليةرر وململاي ملئرر ملحلملأ يررشملطرر ييبملاياأرري   يسارر اا 

مبرررر ملحلملايرررركمل،ملو  سةررراملىل ةرررر  ملايمرررر  ملممجرررر قاشملوحم  رررر  مليي رررر ر مل مرررر ملمااةرررر ملا أ أرررر طملوتف مةرررر  
 . ملايوحشملايققامشم ممج 

متتا تيضهتتر  تيتخي تضتت ه ظتتلةي تحاجت ل تأل تتخ   تيتتليا  11ةتستاكمل أحكتت ع تملت ةا  -58
  تيخي تض ه جوةل تةحاج ل يف تملق ع تألةل. ةيف تيو   نفسه  8تسا  حلياه   أحك ع تمل ةا 

   مبض ماتتتتر تأل تتتتخ  8متتتتا تملتتتت ةا  1يتتتتلتب  ترتتتتم يف تألمتتتتا تي،خصتتتتي  تيتتتتل  تض جلتتتته تيفقتتتتلا 
تااجتتزيا متتنه  ةغتتري تااجتتزيا. ةيف بضتتض تألحلتت أل ت،تتكل ة جتتر مالءمتتر تيظتتلةي تيستت  را يف 
ملفتتم تةحاجتت ل يا تتلهب متتا إيتترت  تي،تتخ  يف ترتتب  يتت مال  يف حتريتتر متت  إذت كتت أل تةحاجتت ل 

مثرر ملايامرر ململ)وقرر ملترر   ملورراوفملمقم ررشملحلملا أ أرر طمل. ي168)8تضستتفل   بتت ملضق تملقصتتوة يف تملتت ةا 
ىل ملأرررر و ملا    كرررر  ملىلملاا مررررشملي قمل ارررر ملادةررررير ملايق  ي مررررشملومرررراملا تورررر قملب شمررررا مرررراملايورررريمل
مرراململ3ايةرا ملايرريار ملحلملايفقررا ململ11مرراملادرر   ملي  )1وتقريضطملايفقررا مل. 8مرراملادرر   ململ2ة 3ملايفقرات 
وهيملوملي ملتق مملاحمل أي املقس ملاحمل ك شملىل ملايق ايشمل ا ملوملرململ  حلملم مل  قا ملب شأ ا مل8اد   مل
 .ايمجا ش

متا تيضهتر  ةترليتر تي،خصتلر  تيتخي حتملهت   11ةتكم ل حلير تيانقل  تيخي حتمله  تمل ةا  -61
بصتتفر خ صتتر متتا أاتت ط تقللتتر حليتتر  حتت ةت     بضضتتهم  تيتتبضض. ةي،تتكل تةحاجتت ل اطتت   8تملتت ةا 
__________ 

 .11 تيفقلاملي CCPR/C/DZA/CO/3  1117)ملتخلا ملر: تجلزت لملحظ  تملالملتنظل ي165)

ملتيطفتتل ملحقتتورملجلنتترمل؛12مل  تت ملتملبتترأة  18ملإىلمل17ملمتتاملتملبتت ة ملأيتتالهي مل111مل)تر  تتلرملتملبتت ة ملجممويتترملتنظتتل ي166)
 .87 تيفقلامل 11مل   ملتيض عملتياضالم

مل  يترملب،تأألملتملاحتراملتألمت مل وتيترمل؛12مل  ت ملأةتملبترمل13مل  ت ملتملبرأملأيالهي مل111مل)تر  لرملتملب ة ملجممويرملتنظل ي167)
مل)ب،تتأأل 25/113مل لت ةت مليفملتيض متترملتجلمضلترملتيامتترهت ملتيتخيمل 15ة 12 تيفقلتتت ألملحتلياه  ملمتتاملتجملتلةياملتألحترتي

 تااجزياي.ملتألحرتيملحقورمل ل 

 .1 تيفقلامل 16ملتملبرأملأيالهي مل111مل)تر  لرملتملب ة ملجممويرملتنظل ي168)

 أياله.مل11ة 18ة 12ملتيفقلت ملتنظل ي168)
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م مل مج   مملا أ أ طململوكثااامل. ي171)تيانقل  يكا أحك ع تمل ةتغ  ر تاك مل يف ظل ظلةي مضلنر
 وملررملململ8وتقرر قملادرر   مل. ا ملحلملمررم  مل قرر ملاد رر ملا املكيمررماشمليفرراضملقمرري مل ارر ملأا ررشملاي  قرر ايقمجرر

 . ا م   امملاداكير ملي أ أ طملحلملمم  ملت فمامل أ  مملايطا ملوانبق  مل وملاي مجام 

حلملم مل  قا ملب ي   وىمل  ماملايق  مل12واد   ململ8وق ملااِأ ملماملقس ملايق قشملب ملاد   مل -60
مستتتأير  تتتا  ترليتتتر  تيتتتل  ة حيتتتري  تتتوى يف بضتتتض  8ةتضتتت ه تملتتت ةا  .ي171)شاد  مرررشملواجل   مررر

. ةيف ح يتتر تإلجتتلتءت  12حتت ة  متتا تيتتري ةى تملرنلتتر أة تجلن  لتتر تيتتخي تنتتر   يف نطتت ر تملتت ةا 
متا  5إىل  1  تنطبم تملاطابت   تإلجلت لتر تيتوت ةا يف تيفقتلت  متا 12تيخي ترخل يف نط ر تمل ةا 

 .ي171)رةي تةياق ل أة تةحاج ل تيفضايفق  ينر ح 8تمل ةا 

اير مل ار مل مراتململو ار ملا   ر مل"ماملايق  مل م ملاشطفر قململ12ماملاد   ململ1و  إ ملايفقا مل -62
وتمجررر   املتاررركملادررر   ملااررر امل. "و ارر ملاي ويرررشملحلملااررر املتررر اباملاي   ررشملايررر مل ق ورررم  ملكي رررململق ضررااامل

ب نضر ةشملىل ملاي ر ابامل  و مر   ملاية ورات اباملخ ضرشملي   رشملايا رشملاية ورمشملجل مر ملاشطفر قمل
و ملجيرريطملمررااملأا ررشمل. ي173)بوررفشمل  مررشملحلملمرر مل  قارر ملخ مرر ملاشارر  ومل8ايرر ملتق وررم  ملادرر   مل

وب نضرر ةشملىل ملاد طاسرر  ملاشخرراىملايرر مل. ي172)ايطفرر ملىل ملك رر امل خرراملوشقورراملةرر  ملطم مررشملم  مررسش
ايطفررر ملايفورررا ملهررراململجيرررامل ململت ررريململموررراحش  ت طسررر مل اررر مل مررر ملةئررر  ملمررراملتمجرررااملأرررا    

وتقرامل. ي175)قراارملبةر ململبر  ملمرااملأا رشملطفر مل وملمياضراشملاأ أر طو ا   س رملاشوقمل  ر ملاار امل  
ماملمرااملايا رشملقر مل ر مملحلملأر ملااترململادوراحشملايفورا ملياطفر ملحلملبقرشململمقم  اململاياأ شملب ململ ط امل

. ي176)8وي ملحلملادر   مليا  ململب دقوملادقملو ة  ملىل  ا ملايطف ملحلملايا   شملاد ممجمشملماس امل. اشأم مل
وجيامل ململ و ملقاارملمرااملأا رشملايطفر ملي مر قااضملاير ور ملبةر ململمر ملىلااملكر ململامر  اارملايرس مل

بةرر  ملمس اررامل وملمرراملخرر قملايمررشمل  ويارركملايطفرر ملايرر ملحلمل ململُ مجرر   ملىليمررمل. ي177)وم   رر اململضراور  امل
__________ 

 5-5ة 2-5 تيفقلتت ألمل تيكت مريةألملضترملةينكت  -ملغتو جيمل 1132/1111ومل؛7 تيفقتلامل 17مل  ت ملتيض عملتياضالم ي171)
 .11ةمل8 تيفقلت ألمل ضر لت ريملةآخلةألملمب نرتجنلال  138/1883وملتجلربيري؛مل)تإل  مر

 أياله.مل53ة 38ملتيفقلتغملتنظل ي171)

مل نلوليانتتتترتملجلستتتتوب. ضتتتتر  1758/1118ومل؛1-5 قتتتتلاتيفمل بتتتتريةملضتتتترمل يتتتتوملةيتتتتلملغتتتتونزتيل مل 163/1887 ي171)
 .11-7ة 8-7 تيفقلت أل

 .22 -21 تيفقلت مل 31مل   ملتيض عملتياضالممل؛1 تيفقلامل 17مل   ملتيض عملتياضالم ي173)

ملحقتتورملتتف  لتترمل؛17 تيفقتلاملي CCPR/C/CZE/CO/3  1113)ملتيا،تتلكلرملتخلا ملتر: تجلمهو يتترملتملالحظتت  ملتنظتل ي172)
 )بي.37 تمل ةاملتيطفل 

 .1ملتيفقلامل 3 تمل ةاملتيطفل ملحقورملتتف  لرملتنظلمل؛7-8 تيفقلامل أ رتتيل ملخبال    ضرمل 1168/1111 ي175)

ملتألحتتترتيمل  يتتترملب،تتتأألملتملاحتتتراملتألمتتت مل وتيتتترمل؛11 تيفقتتتلامل 11مل  تتت ملتيضتتت عملتياضالتتتمملتيطفتتتل ملحقتتتورملجلنتتترملتنظتتتل ي176)
ملتيوتيتريامل بتلملمتاملتأل فت لمليات ملة تيضت ملتإل تلتيملياضمامل رملتملق بل مل)بي. يف11تيفقلا ملحلياه  ملماملتجمللةيا

ملين  ت ملةملحنتومليات ملذيتكمليكوألملة رملتيص    ملتأل ف لملةخب صر حلكرملترلكر مليا ملتيسلطلاملماملة جرملتأل لاملأة
مليفملتيلتوميملياستاومملتيض ةيترملتملاطابت  مليات ملأيضت   ملةلتملةينطبمملياحلير؛مل اب   ملي،كلملةمليكنهملتيلت رياملتأل خ  
 تملرت س.

 .15)ةي ة37 تمل ةت ألملتيطفل ملحقورملتتف  لرملياله؛أمل11ملتيفقلاملتنظل ي177)
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وجيررامل ململ   ررملحلملمرر مل  ور ملبرر  ملقرراارمل  قارر ملبمجررااملأا   ممجر    ملق  ي مررشمل ومل رراملق  ي مررشملم   ررش
وجيرريطمل ململ مجررفاملايرر ملحلملانةررااقمل. ي178)ت رريململانملرراا ا ملادمجرر   مشملحلملايرركملم  مررسشمليدطفرر ق

ارا طشمل   امل ي تململىل مل مراتململ وملىل  ا رململحلملماةر ملبر   ملياا   رش غري   نوين املطف ملماملاأ أ طمل
 ررراملىلطررر  ملمرررااأململيم ررري ملر   رررشملاررر و ملململ يضررر امل   ململ  مجررر ملايررركملمررر ملخ مرررشملموررراح ململايفورررا 

 .ي178)مجملب ف

ايقري مل ت ريململاي ويرشملايطرافملمايمرشملبر أ ام  ماملايق ر مل1ماملاد   ململ1وحلملضي ملايفقا مل -63
وب ف يرررشملىلت أ  ررر ملجل مررر ملاشاررر  وملايرررا املقررر مل يملررر وململحلملىلقام  ررر ململ8اد فييرررشملمبيملررراملادررر   مل

ىل مل ململا   ق قملوا أ أ طمل    ر ململىل ملخوري ململو  ااامل. ي181)و م ملاشا  وملاة ضق مليي     
جيرررامل اررر ملاي ويرررشملايطرررافمل ررر مملا  قررر قمل ومل  يةررر  ملادقرررينمليامجرررمطا ملايفق يرررشملمررراملقسررر ملاي ويرررشا

وجيررامل ارر ملاي ويررشملايطررافمل. ي181)خرر رقملىلقام  رر  غتتري  تت نوينبةرر  ملتقمجررفامل ومل اأ أرر طملاشةرراا 
ا ب قرررر  مل رررراملىلخورررر  ملاشارررر  وملايررررا امل يملرررر وململخرررر رقملىلقام  رررر مليفرررر ا ملطي اررررشملمرررراملايررررس مل

وقررر مل. ي181)حلمل اررشمل مررير  اأ أرر طه   مرر قااضملايقوررر  امليق  ي مررش وملأامرر ا ملمرراملاملتةنفتتلتة 
مل مجر   املتقمرم ملارا مل ر مملانبطر  ملوةقر اململ ة  ملم  ململا   ق قملخ رقملىلقام ملاي ويشملايطافملواةر امل

 .3شأ  مملايفقا مل

  مثتل غريةت  8  أأل أحكت ع تملت ةا تالحت  تياجنتر أةة    ما تيضهتر 2ةفلم  ياضام ب مل ةا  -62
يف حتتت ة  تينتتتزت  تملستتتا  تيتتتخي تستتتل  يالهتتت  مضتتت يري تيقتتت نوأل  ر  تنطبتتتم أيضتتت   متتتا أحكتتت ع تيضهتتت

ةمتتت  أأل مضتتت يري تيقتتت نوأل تإلنستتت ين تيتتترةل  تتتر تفلتتتر ألغتتتلتهب  .ي183)تإلنستتت ين تيتتترةل ذت  تيصتتتار
و مل  ريململ. ي182)  فإأل تإل   يا تيق نونلغ يكمالأل بضضهم  تيبضض ةة ياض  ض أل8تفسري تمل ةا 

ماململتقمجفم امل،ملوايا ملي ث ملىل مل أ  مملايق  يململان مج فملاي ويل  ململي وا امل م مشا أ أ طملاد اوململب
 ةر  ملوضريقملاياأ رشملاي ويمرشملياوراماملاشمحراملىل مل مر ملمااةر مل  وحلملأر   ملاي ريا . أم ملادسر  

 .ا أ أ طملض   شملىلض ةمشملضاور شملياح ملحلملايا شملواي ملحلملاشماملاية وا
__________ 

 .37-31 تيفقلت مل 11مل   ملتيض عملتياضالمملتيطفل ملحقورملجلنرمل؛22-21 تيفقلت مل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي178)

 52 تيفقتتتتلاملأيتتتتالهي مل25مل)تر  تتتتلرملتةحاجتتتت لملب،تتتتأألملتياوجلهلتتتترملتملبتتتت ة ملتيالج تتتتغ ملي،تتتت ةألملتيستتتت ملرملتملفوضتتتتلر ي178)
مليتتريه ملتيتتلياملتأل تتلاملأفتتلتةمل ي يتترمليفملبتتلةيه و ةإيتترتيه ملتملصتتحوبغملغتتريملتأل فتت لمل]أ مليتتنه ملتإلفتتلت ملينب تتي")

ملينب تتيمل ممكنتت   ملذيتتكمليكتتاملململممكنتت  . ةإألملذيتتكملكتت ألملحلثمتت ملتياجتتوء ملباتترمليفملتإل  متترملح يتترملأةملتهلجتتلاملحتتمملب يفضتتل
ملةضتم ألملتيطفتل ملبلي يرملنا ملخيتيملتيساط  مل بلملماملتإل  مرملةة ملأةملترض نرملمثلملتيبريار ملتيلي يرملتلتلب  ملتن ذ
 ي."تملن   ملتإل لتيملتيطفلمليااق ملأأل

 .11 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي181)

ململململململململ؛13ة 1-11 تيفقتتتتتتتتتلت مل أة ةغتتتتتتتتوت ملضتتتتتتتترمليتتتتتتتتوبلزملة مل تتتتتتتتت يري سمل 51/1878وملتيستتتتتتتت بم؛ملتمللجتتتتتتتت ملتنظتتتتتتتتل ي181)
مل 616  612  613ومل؛2-5 تيفقتتتتتتتتتتتتتتلامل أة ةغتتتتتتتتتتتتتتوت ملضتتتتتتتتتتتتتترملك  تتتتتتتتتتتتتت  يل وملة ملكلالبتتتتتتتتتتتتترييمل 13/56- و

 .1-18 تيفقلا  جو جل ملضرملةآخلةألملةةموكوفسكيمل 617/1885

 .18ةمل11 تيفقلت ألملي CCPR/C/USA/CO/3  1116)ملتألمليكلرملتملاحراملتخلا ملر: تيوةي  ملتملالحظ  ملتنظل ي181)

 .3 تيفقلامل 18    ملتيض عملةتياضالممل11 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي183)

 .16ةمل11ةمل3 تيفقلت مل 18مل   ملتيض عملتياضالممل؛11 اتيفقل مل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي182)
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مراململ1ق   شملايقري مل راملايق بارشمليا قممر ملايريار  ملحلملايفقرا ململحلمل8و ملت  رقمل أ  مملاد   مل -65
. ي رامله ر املأر و مليقر ر ملاير وقملاشطراافمل ار مل ر مملاي قمر ملب أ ر مملايق ر   مراملايق ر مل2اد   مل

حلململ8ايررر مل ملت قمررر ملبررر نملاا ا ملادق ررر   ملادطايبرررشملمبيملررراملادررر   مل،ملوجيرررامل اررر ملايررر وقملاشطرررااف
كف يررشملتقمرر ملترر اباملا مرر ث   ملايرر قم مل    ملايطررياراملايق مررشورراوفملاي رريا ملادمجررا مل ومل رراوملمرراملأرر 

 ململت ررريململتررر اباملا مررر ث   ململوجيرررامل  وررر امل. ي185)ب يررر و ملادفاوضرررشملوةررر ملمق ورررم  ملاي يرررشملايفقامرررش
مب ملحلملايكمل أ  مملايق  يململ،ملم مجقشملم ملا ي يام  ملاشخاىمليا ويشملايطافملمبيملاملايق  يململاي ويل

وبرايكملت ريململاشأ ر مملاير مل. ي186)و ململت ريململ رامل ممي رش  ايا رشان مج فملاي ويلملاد قاقرشملبمجراامل
 . ي187)حتِ امل خاملاياه  امل وملا خ ط فمل وملا   ق قمل املادق فملبململ املق باشملي م ث   

 ملجيريطملىلخور    ملي ر ابامل ر مملاي قمر ململ8وتاىملاياأ شمل ململه  امل   ضامل خراىملحلملادر   مل -66
جيرررريطملا مرررر ث   ملمرررراملايورررر   شملاشم مررررمشملضرررر ملا   قرررر قململو . 2شأ رررر مملادرررر   ململادةرررراو ملوةقرررر امل

يا راوفململايا شمل املادققيقمل ومل راملايوراور ملوةقر امل ماملم طا مل  ململ ملي املتا املماا،ملاي قمجفا
بم مل ململوملي ملأ يرشملطريارامل  مرشمل. ي188)2أحلملحلملاي   ملا م ث   مشملاي مل ميه ملاد   مل،ملايمج    

،ملقررر مل ةررر  ململ   ضررراملاا ملضررراشملب ح  ررر ملمررر ملىلااملكررر ململمررر  ملأمررر  ملاشمرررشملوطسمقرررشملتاررركملاي يرررش
وقرر ملت رريململترر اباملا مرر ث   ملاجلرر  ي ملحلملمرر مل  قارر ملحبقرري مل خرراىمل. ا   قرر قمل وملا أ أرر طملتقمجررفم امل
  رر م مل ورر ضاملمررااملايا ررشمل ارر مل  ررململتقمجررفاملبمجررساملتق  ررململ ارر ململق باررشمليا قممرر ملاا ملضرراشمل  ورر امل

 فملاير ويلملاديضرري مشملوانملاا مرشملاا ملايورراشملوت رر ملقيا ر ملايقر  يململان مجرر. أر ملاخراملن مررململايق ر 
ممررر مل،ملادمجررراحشملاي ويمرررشملوحتررر ملمررراملايقررر ر مل اررر مل ررر مملاي قمررر ملب أ ررر مملايق ررر  مررر ر شمل ا ررر  ملاي يا ررر  

حتر ملمق ورم  مل  وحلملمر مل ر املايركملايمجرم  . ي188) مج   مل ا ملخفشملخم طاملا أ أر طملاي قمجرفا
ايرا مل  ةر ململا أ أر طملير وا امل م مرشايواور ملايقويىملواي   ماملماملأأ مل  شملت اباملام ث   مشملب

 ارر مل رريملمرر مل  برر ملاا ا ملد رر ملامرر   امململبةرر  ملتقمجررفاملجيررامل ململ  رريململحمرر  ملادرر  ملوموررحيب امل
مب ملحلملايكملىلملاا ملام قااضملقو  املب دقوملادقوري ملحلمل ،ي181)   ومل15ملاىملتيضمحململحلملايفقا مل

 .ي181)   ومل25ايفقا مل

__________ 

ملم،تت  كرمليتتاملتة تتاثن  لرملتياتترتبريملتتترب ملتيتتخيملتيطتتوت  ملح يتترملتن،تتأمل. ةينتترم 5ةمل2 تيفقلتتت ألمل 18مل  تت ملتيضتت عملتياضالتتم ي185)
ملةتملت ة ملتجل تلتيفملتينطت رملينحصتلملأألملجيت ملإ المهت  ملخت   ملتيستالعملرف ملبضثرمليفملتيطليمليارةيرملتملساحرملتيقوت 

 تملضنلر. ملتيسالعملحف ملبضثرمليململمقاضل  ملحرةةمليفملتيارتبريملكياا

 .8ةمل8تيفقلت أل مل 18مل   ملتيض عملتياضالم ي186)

 )بي.13 تيفقلاملنفسه ملتمللج  ي187)

 .11ةمل2 تيفقلت ألملنفسه ملتمللج  ي188)

 .3 تيفقلاملنفسه ملتمللج  ي188)

 .15ةمل11ةمل2 تيفقلت ملنفسه ملتمللج  ي181)

 أةن ه.مل67ملقلا؛ تيف16 تيفقلاملنفسه ملتمللج  ي181)
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اد قاقرررشملحب   رررشملايا رررشملاية ورررمشمليا ررر اباململىلخوررر  ملايوررر     ملانملاا مرررشملون إررراملقطقمررر امل -67
 .ي181)ا مررر ث   مشملايررر ملقررر ملتررر   ملىل ملاي ح  ررر مل اررر ملاررراو ملمح  رررشملايقررري مل ررراملايق بارررشمليا قممررر 
  7ة 6ةألغتتتلتهب   يتتتر ترقتتتور غتتتري تيق باتتتر يااقللتتتر  مبتتت  يف ذيتتتك ترقتتتور تيتتتوت ةا يف تملتتت ةتغ 

يف إ  متتر ةيتتوى أمتت ع  كمتتر كتتي تتتامكا متتا  جيتتول أأل تنتتاِق  تياتترتبري تة تتاثن  لر متتا ترتتم ة
 .ي183)تيب  ةةأل إبط ء يف مسأير   نونلر تةحاج ل

   تلاض  هب 8ةيا  تيتلغ  متا إمك نلتر  بتول تياحفظت   يات  أحكت ع مضلنتر متا تملت ةا  -68
تحافتت ا تيتترةل تأل تتلتي ينفستته  بتت رم يف مم   تتر تياقتت ل ةتحاجتت ل تأل تتخ   ب،تتكل تضستتفي 

 .ي182)ضهرم  أةرتي ةأغلتهب تي
    

__________ 

 .6 تيفقلامل 31مل   ملتيض عملتياضالم ي181)

 .16 تيفقلامل 18مل   ملتيض عملتياضالم ي183)

 .8 تيفقلامل 12مل   ملتيض عملتياضالم ي182)


