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نيددا املتحدددة بددتمضن التولدديات الددل قدددمتتا الدددول لقددد استضر ددو ة ومددة مجتوريددة  ن ا -1
األعضددداال  دددتل اضسدددتضراا الددددورع الجبدددامل املتضندددا تمتوريدددة  ن انيدددا املتحددددة الدددذع جدددر    

  ولية. 151وعددىا  1111 جبرين األول/أكتوبر 
 ولددية   96مددا وموعددو  1111وكددان الو ددد التندد اب قددد قةددل    جبددرين األول/أكتددوبر  -1

 ولددددية مددددن أجددددل فيددددادة الن ددددر  يتددددا.  51 ولدددديات  وأرجددددو اختددددا  موقدددد  بجبددددون ور ددددب أربدددد  
ال ريدددا الضامدددل املضدددا باضسدددتضراا الددددورع   قريدددر مدددن مجبدددرو  86واسدددتةابة ملدددا ورد   ال قدددرة 

 ولددية  51الجبددامل بجبددون  ن انيددا   ضتدددت ات ومددة التن انيددة بدراسددة التولدديات املتةقيددة وعددددىا 
التولدديات قةددل أو  نددول موعددد انضقدداد الدددورة التاسددضة عجبددرة  ندد   وبتقدددر ردودىددا عندد  ىددذه

 ةقوق اإلنسان.
  ولية. 51و تناول ىذه اإل ا ة مجي  التوليات الل أرجئ اختا  موق  بجبوهنا وعددىا  -1

 الرد رقم التولية
يدة مناىضدة  يما يتضنا باضنضدمام إىل/التددديا عند  ا  اق زتحظى هذه التوصية بتنييدنا جزئيا   86-1

الضمنيدددة املتدددنة الدددا. وض     عندد  مسددتو  ونددد  الددوفراال  التضددذيا الددل  ن دددر ات ومددة ةاليدددا  
 ضتدددحل ات ومددددة ةاليددددا  أن عنيتددددا أن  ددددوت أولويددددة لنن ددددر   التوقيدددد  والتدددددديا عندددد  الحلو وكددددول 

 يدة والحلو وكدول اض تيارع املنحا بالضتد الددوت ااداب بداتقوق اضقتددادية واضجتماعيدة وال قا
اض تيددارع األول والحلو وكددول اض تيددارع ال دداب املنحقددل بالضتددد الدددوت اادداب بدداتقوق املدنيددة 

املنحددا با  اقيدددة مناىضدددة التضددذيا و لدددي ألسدددةاب قانونيدددة لسياسددية  والحلو وكدددول اض تيدددارع وا
 و قنية.

 هذه التوصية بتنييدنا. تحظى 86-1
اندددو سددتوق  و ددددق أم ض عندد  اض  اقيدددة الدوليددة تمايددة ةقدددوق مددا إ ا ك سددتن ر ات ومددة  

مجيدد  الضمددال املتدداجرين وأ ددراد أسددرىم بضددد إجددراال دراسددة متونيددة ملددا ين ددوع عنيددو  لددي مددن  ثددار 
وطا   دددتن  ن انيدددا طدددر     قنيدددة وقانونيدددة و ثدددار  تضندددا بددداملوارد. وكمدددا ىدددو مةدددل    قريرندددا الددد

ة. كما أن إطار قانون الضمل القائم ين ةا عن  مجي  الضمال  مبن من مة الضمل الدولي ا  اقيات
  يتم املتاجرون.

 يمددا يتضنددا با  اقيددة مناىضددة التضددذيا واض  اقيددة الدوليددة  تحظأأى هأأذه التوصأأية بتنييأأدنا جزئيأأا   86-1
 1-86 ال قدددر لتمايدددة ةقدددوق مجيددد  الضمدددال املتددداجرين وأ دددراد أسدددرىم عنددد  النحدددو املةدددل   

عن  اض  اقية الدولية تماية مجي  األشخاب من  1119. وقد وقضو  ن انيا   عام 1-86و
اض ت دداال القسددرع  وىدد   ن ددر   التدددديا عنيتددا. و يمددا يتضنددا بددالحلو وكول اض تيددارع ال دداب 

مدددا فالدددو  ن انيدددا  ةقددد  عنددد  عقوبدددة   السياسددديةو املدنيدددة  قاملنحدددا بالضتدددد الددددوت ااددداب بددداتقو 
. ولتطت  عند  بجبون ىذه املسولة  تل عمنية مراجضة الدستورمن املتوق  التداول و اإلعدام؛ 

موق نا من الحلو وكول اض تيارع األول املنحا بالضتد الدوت اااب باتقوق املدنية والسياسية  
 .1-86ان ر ال قرة 
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 عمنيدة التدددديا     عند  مسددتو  وند  الددوفراال وجيدرع الن ددر تحظأى هأأذه التوصأية بتنييأأدنا. 86-4

يدة  ن انيدا املتحددة. عن  ا  اقية مناىضة التضذيا. والتضذيا حم دور ةاليدا  مبوجدا دسدتور مجتور 
انتدددا  لضددحايا التضددذيا مددن  ددتل قددانون إن ددا  اتقددوق والواجةددات األساسددية و تدداح سددةل 

 وجلنة ةقوق اإلنسان وات م الرشيد.
 أعته. 4-86و 1-86قر ل ان ر ال  تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-5
 اقيددة مناىضددة التضددذيا. ان ددر ال قددرات يمددا يتضنددا با   حظأأى هأأذه التوصأأية بتنييأأدنا جزئيأأا  ت 86-6

أعته. وض دي ل التددديا عند  الحلو وكدول اض تيدارع املنحدا الدذه  5-86و 4-86و 86-1
 أولوية   الوقو اتا ر.   اض  اقية

اقيدة مناىضدة التضدذيا. و ن ر  ن انيدا ةاليدا    التددديا عند  ا   نا.تحظى هذه التوصية بتنييد 86-7
 أعته لتطت  عن  موق نا   ىذا الجبون. 5-86و 4-86و 1-86 ان ر ال قرات

 أعته. 7-86و 5-86و 4-86و 1-86 ن ر ال قراتا تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-8
تضنددا با  اقيددة مناىضددة التضددذيا  ان ددر ال قددر ل  يمددا ي  تحظأأى هأأذه التوصأأية بتنييأأدنا جزئيأأا . 86-9

. و يمدددا يتددددل بدددالحلو وكول اض تيدددارع ال ددداب املنحدددا بالضتدددد الددددوت ااددداب 4-86و 86-1
 .1-86و 1-86باتقوق املدنية والسياسية  ان ر ال قر ل 

 أعته. 4-86و 1-86و 1-86ان ر ال قرات  تحظى هذه التوصية بتنييدنا جزئيا . 86-11
 أعته. 4-86و 1-86و 1-86ان ر ال قرات تحظى هذه التوصية بتنييدنا.  86-11
 أعته. 4-86و 1-86و 1-86ان ر ال قرات  تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-11
 أعته. 4-86و 1-86و 1-86ان ر ال قرات  تحظى هذه التوصية بتنييدنا جزئيا . 86-11
 أعته. 4-86و 1-86و 1-86ان ر ال قرات  .تحظى هذه التوصية بتنييدنا جزئيا   86-14
لضددام  8و راعدد  ىددذه التولددية   قددانون املراجضددة الدسددتورية رقددم  تحظأأى هأأذه التوصأأية بتنييأأدنا. 86-15

1111
(1). 

و مجتوريدددة  ن انيدددا املتحددددة  سدددتقةل بانت دددام املقدددررين  مدددا  ت ددد ال تحظأأأى هأأأذه التوصأأأية بتنييأأأدنا. 86-16
ضمل م  سائر  ليات اإلجدراالات ااالدة التابضدة  ند  ةقدوق اإلنسدان ااالل وسو   والل ال

التحضددا ال ددا  هلدددذه  ددرورة   ددذة   اضعتةددار قدددرات الةنددد وواض ددو  ات األولويددة  ضددت  عددن 
ال يددارات. كمددا أن سددةل  ن انيددا السددابا املتم ددل   الت اعددل مدد  اإلجددراالات ااالددة ل مددم املتحدددة 

ناقجبات م  خمتن  اإلجراالات ااالة. وسين ر   طنةات ال يدارة بددورة دي ن أن ي ون مو   م
 ملد  وجاىة كل اقرتاح. وو قا  إجيابية عن  أساس كل ةالة عن  ةدة 

 .أعته 16-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-17
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 .أعته 16-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-18
 .أعته 16-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-19
 .أعته 16-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-11
 ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-11

   عقوبدددةبت ةيدددا مبوجدددا القدددانون لتن يدددذ عقوبدددة اإلعددددام يدددر ة  ار ةاطدددا  وثيقدددا   دددالوق  اض تيدددارع 
ن انيا. وإن رأينا املدروس ىدو أندو ينة د  إيدتال اضعتةدار األعند  لنمجبداورات الدا نيدة اإلعدام    

 سددديةرع السياسدددة الضامدددة. وعدددتوة عنددد   لدددي  والدددرأع الضدددام قةدددل اختدددا  أع  ددددبا عنددد  لدددضيد
عمنيدددة   سدددياق   التدددداول بجبدددون مسدددالة عقوبدددة اإلعددددام  باعتةارىدددا إةدددد  املسدددائل الضويددددة

 ة الوشي ة.املراجضة الدستوري
 .أعته 11-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-11
 .أعته 11-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-11
 .أعته 11-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-14
 ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-15

وكيدددد املوقددد  الدددذع أعربدددو عندددو   التقريدددر الدددوطا املقددددم   إطدددار عمنيدددة  دددود  ن انيدددا أن  ضيدددد  و 
اضستضراا الدورع الجبامل  و  الةيان الذع أدىل بو الوفير    جبدرين األول/أكتدوبر  دتل عمنيدة 
اضسدددتضراا   ضدددت  عدددن املوقددد  الدددذع أعدددرب عندددو  دددتل الن دددر    قريرندددا الرابددد  املقددددم   عدددام 

أعدته.  11-86السياسدية. ان در ال قدرة و د الددوت ااداب بداتقوق املدنيدة   إطار الضت 1999
 والل ات ومة  وعية اجلمتور بجبون اضجتداه الضدامل  الضدام  يمدا يتضندا بضقوبدة  و  غضون  لي 

 اإلعدام.
 .أعته 15-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-16
 .أعته 15-86ان ر ال قرة  يدنا.ال تحظى هذه التوصية بتني 86-17
 .أعته 15-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-18
 .أعته 15-86ان ر ال قرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-19
أعدته. ولتطدت  عند  موق ندا بجبدون  15-86ان در ال قدرة  ال تحظى هذه التوصأية بتنييأدنا. 86-11

 يمدا خيدا الحلو وكدول اض تيدارع  11-86و 1-86و 1-86ان ر ال قدرات  عقوبة اإلعدام 
بجبدون مسدولة  11-86املنحا بالضتد الدوت اااب باتقوق املدنيدة والسياسدية  وال قدرة  ال اب

عقوبددة اإلعدددام. ومدد   لددي  جتدددر متة ددة األسدداس املن قدد  إلجددراال  لتن يددذالوقدد  اض تيددارع 
 ة.اإللتةات الدستورية املر قة



A/HRC/19/4/Add.1 

5 GE.12-11844 

 الرد رقم التولية
 يمدا يتضندا بضقوبدة اإلعددام وال قدرة  15-86ان در ال قدرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييأدنا. 86-11

بجبددون الحلو وكددول اض تيددارع ال دداب املنحددا بالضتددد الدددوت اادداب بدداتقوق املدنيددة  86-11
 والسياسية.

ة اإلعددام وال قدرة  يمدا يتضندا بضقوبد 15-86ان در ال قدرة  ال تحظى هذه التوصية بتنييأدنا. 86-11
بجبددون الحلو وكددول اض تيددارع ال دداب املنحددا بالضتددد الدددوت اادداب بدداتقوق املدنيددة  86-11

 والسياسية.
 يمدا يتضندا بضقوبدة اإلعددام وال قدرة  15-86ان در ال قدرة ال تحظى هذه التوصية بتنييأدنا.  86-11

وت اادداب بدداتقوق املدنيددة بجبددون الحلو وكددول اض تيددارع ال دداب املنحددا بالضتددد الددد 86-11
 والسياسية.

 يمدددددا يتضندددددا  11-86و 1-86ان دددددر ال قدددددر ل تحظأأأأأى هأأأأأذه التوصأأأأأية بتنييأأأأأدنا جزئيأأأأأا .  86-14
بدالحلو وكول اض تيدارع ال دداب املنحدا بالضتدد الدددوت ااداب بداتقوق املدنيددة والسياسدية. وان ددر 

 بجبون الرتبية املدنية. 15-86ال قرة 
 أعته. 1-86ان ر ال قرة ه التوصية بتنييدنا. ال تحظى هذ 86-15
 يمدا يتضندا  مايدة النسداال وال تيدات مدن الضند  اجلنسد .  حظى هذه التوصية بتنييأدنا جزئيأا  ت 86-16

وحي ددر دسددتور مجتوريددة  ن انيددا املتحدددة التمييدد  القددائم عندد  أسدد  منتددا اجلددن  ونددو  اجلددن . 
الضقوبات وقانون األة ام ااالة باجلرائم اجلنسية خمتن  أش ال من قانون  16وحت ر املادة 

الضن  اجلنساب والضن  اجلنس   مبا    لي اضغتداب واضعتداال اجلنس  والتحدر  اجلنسد  
واضشت ال باجلن  واضجتدار باألشدخاب ألغدراا اجلدن . و  ضددل مسدولة الضند  اجلنسد  مسدولة 

تات ال اِعنة. وقد اختذت ات ومة عددا  من التدابا  مبا   م اة لقنا ات ومة وغاىا من اجل
 لدددددي  ن ددددديم ةدددددتت قانونيدددددة واجتماعيدددددة  مدددددن أجدددددل التدددددددع هلدددددذه ا  دددددة. إض أن م تدددددوم 
اضغتدداب ال وجد  ض حي د  بتوييدددنا.   د  ةالتندا ينة د  دائمددا  مضاجلدة ىدذه املسدولة   سددياق 

جتدرر اضغتدداب  اتاجدة إىلو رار مؤسسدة الد واج  دمان اسدتمالتضدارا بدل اتاجدة إىل مراعاة 
اضغتداب   ةالة ال وجل املن ددنل وال تيدات تردية ضرت  التجبري  اتات تمي  أش الو. وي

سددنة. وبددالن ر إىل وجددود  راال خمتن ددة ةددول ىددذا املو ددو    ددتن  18النددواي يقددل عمددرىن عددن 
 وجل  وىو م توم غريا    ن انيدا  حتتداج مسولة إدراج جردية اضغتداب ال وج    ةالة املت

 إىل نقا  أعما وأوس .
الت ام ات ومة مبضاجلة قضايا القضاال عن  عمل بالن ر إىل  تحظى هذه التوصية بتنييدنا جزئيا   86-17

وط دددال الجبدددوار . إض أن ب القضدددايا املتددددنة ضدددت  عدددن   األط دددال  والضنددد  واضعتدددداال اجلنسددد 
 دتارس عن  األط ال. الضقوبة الةدنية ض

 أعته. 17-86ان ر ال قرة تحظى هذه التوصية بتنييدنا جزئيا .  86-18
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 ال تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-19

وال قا ية والدينيدة. وسدت ضرا ىدذه  تدل باملمارسات الضر ية لة إن اتد األدىن لسن ال واج مسو
 اد كتاب أبيب يتناول ىذه املسولة.وجيرع إعد يتا  املسولة عن  الجبضا إلبداال رأيو 

 تحظى هذه التوصية بتنييدنا. 86-41
إن ات ومددة عافمددة عندد  مراجضددة قوانينتددا الددل  ددن م ةريددة الدددحا ة    ن انيددا.  قددد ألددةحو 
الورقددات الددل يضدددىا وندد  الددوفراال  يمددا يتدددل مبجبددرو  قددانون وسددائ  اإلعددتم والدددح    

من مراةل إذمافىا عن  املستو  الوفارع. أما  يمدا يتضندا ب ذمةدار   دت  ن انيا   املرةنة النتائية 
   ال عمنية سن مجبرو  قانون بجبون اتا   اإلعتم   مرةنتتا األولية.

 أعته. 41-86ان ر ال قرة  هذه التوصية بتنييدنا.تحظى  86-41
حدة يدنا عند  ةريدة التضةدا الدل  دستور مجتورية  ن انيا املت هذه التوصية بتنييدنا.ال تحظى  86-41

اَرس و قا  لنقانون.  دت 
 41-86و 41-86و لددددي ل سدددةاب املةينددددة   ال قددددر ل  هأأأأذه التوصأأأأية بتنييأأأدنا جزئيأأأأا  تحظأأأى  86-41

 أعته.
 هذه التوصية بتنييدنا.تحظى  86-44

ن ىدددذا اجلاندددا األساسددد . وقدددد  ضدددم   1111لضدددام  8اجضدددة الدسدددتورية رقدددم يراعددد  قدددانون املر 
 . (2)القانون أة اما   نا عن  اتا   التةم  واملجباركة طوال عمنية مراجضة الدستور

 هذه التوصية بتنييدنا.ال تحظى  86-45
ي دة  ي  دل الدسدتور اتدا مبدواد   يما يتضنا بضمنيات اإلجتال القسدرع و نويدم ميداه الجبدرب  ُس 
تال القسدددددرع و دددددنا عنددددد  د ددددد    التمنلدددددي  كمدددددا أن قدددددوانل األرا ددددد  دتنددددد  عمنيدددددات اإلجددددد

     ة ددا السياسددة امددة. و يمددا يتضنددا مبراقةددة امليدداه ضويضددات عنددد اسددتخدام األرا دد  لنمن ضددة الض
 1119. ويدددنا قدددانون إمددددادات امليددداه والددددر  الددددح  لضدددام 1111الوطنيدددة لنميددداه لضدددام 

ةي يدة وند  اإلدارة عن  مضاقةة األشخاب املسؤولل عدن  نويدم امليداه  وي نجبدئ قدانون اإلدارة ال
  ىدذا  وما حيدث مدن  ثدارالةي ية الذع  جبمل واجةا و  قييم املجباري  واملخاطر الةي ية احملتمنة 

 ا ال.
 هذه التوصية بتنييدنا جزئيا .تحظى  86-46

ض  وجددد    ن انيددا مجبدد نة  يمددا يتدددل بسياسدددا ا الراميددة إىل  ددمان ةدددول الرعدداة عنددد  إ  
وحيدا لنرعداة  شدوهنم    .وقد   رمجو سياسة استخدام األرا   إىل  جبريضات األرا   واملياه.
مددن مسددتخدم  األرا دد   أن يسددت يدوا مددن األرا دد  ومرا ددا امليدداه املتاةددة.  م لددي شددون غدداى

إض أن مسددولة الرعدد  َعددحل اتدددود حتتدداج إىل م يددد مددن التحنيددل واملجبدداورات مدد  مجيدد  اجلتددات 
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 املضنية لاةةة املدنحة.

 هذه التوصية بتنييدنا.ال تحظى  86-47
عنيتدا القدانون كةد ال مدن ن دام  يدنا  الن ام التضنيم . وى  عقوبة ض    ة ا الضقوبة الةدنية  

مبوجةدو وكدذلي مبوجا قدانون الضقوبدة الةدنيدة والندوائص الددادرة   ةا الضقوبات   بندنا  وى  
ىدددذه الضقوبدددة ض ر  ددداب جدددرائم مضيندددة. و قدددانون السدددةون   يمدددا يتضندددا باألشدددخاب املددددانل با

عن  الذكور الدذين   يدد أعمدارىم عدن مخد  ومخسدل سدنة. و راعد    ض و   ن ةا عن  اإلناث
إطار إجراال  وقيد  ىدذه الضقوبدة  دواب  لدارمة ضسدتةضاد أيدة إم انيدة لنتضسد  ولضدمان ةايدة 

ىذه الضقوبدة مندذ أك در مدن   لحة الجبخا املضا. ونتيةة هلذه اإلجراالات والضواب   مل  وق  
وقد أ ل يو بال ضل   فذمةار ةيم   ض   األ ضنية ألداال اادمة ا تمضية. وعتوة عند   عقد 
)ولدي  الضقوبدة الةدنيدة( عند  التتميدذ وال دتب ديارس إجراال التوديدا بالضدرب بالضددا  لي  
تضندديم ولوائحددو إطددارا  لددارما  . وحيددد د قددانون الخينّددون إ ددتض  جسدديما  بقواعددد اضنضددةا الددذين 
لتتميدددذ غدددا املنضددددة ل    ددددرب ا  املددددارس. ولدددذلي  دددتن التوديةيددددة ىدددذه الضقوبدددة لت ةيدددا 

   ن انيدا. ومل يقددد املجبدر   التوديةيدة املدارس يضتحل ش ت  مجبروعا  ومقةوض  من أش ال الضقوبة 
 سي ة أو متينة لنتتميذ.أو املول  الا عني ة أو ماملتدورة أن   ون ىذه الضقوبة 

 هذه التوصية بتنييدنا.ال تحظى  86-48
 دددود  ن انيدددا أن   ضيدددد  وكيدددد موق تدددا الدددذع أعننتدددو  دددتل عمنيدددة اضسدددتضراا الددددورع الجبدددامل و 

"الشأأأأأعو  .  قدددددد أو ددددحنا أن مدددددد نص 1111لتقريرىددددا الددددوطا    جبدددددرين األول/أكتددددوبر 
ندد انيل املنحدددرين مددن ألددل أ ريقدد  ىددم مددن سدد ان ن مجيدد  التض ين ةددا    ن انيددا أل األصأألية"

 ن انيددا األلددنيل. إض أن ات ومددة  ضددرت   الددة بضددب ا تمضددات املتم جبددة. وقددد عمنددو هلددذه 
 ال اية عن  اضستةابة ضةتياجات ىذه ا تمضات. وسو   والل بالتوكيد القيام بذلي.

 ددة شددضةتا وأ ددا  بدددون ثقا دائمددا   ا منت مددة ح ومددة  ن انيددهأأذه التوصأأية بتنييأأدنا. ال تحظأأى  86-49
أنجبدددوت هلدددذه ال ايدددة وفارة م ن دددة بالجبدددؤون ال قا يدددة ل ددد   جبدددر  عنددد  وقدددد  ةيا دددو التقنيديدددة 

مضاجلدة ىدذه القضدايا. وىددذه التولدية مر و دة ألهنددا  تضندا  مايدة ولددون أ دا  ةيداة الجبددضوب 
 .جدل    ن انيااأللنية  وىو م توم ض ي ال مو   

 هذه التوصية بتنييدنا.ال تحظى  86-51
رع ات ومة دائما   و قا  لنمةادئ الضامة لنمساواة واإلندا    ك حتقيقدات ةي مدا   دون ىنداجت 

ددة ل انتدددا    وبالن اعددات ا  مد اعم  تضنددا بدتجتال السدد ان قسدر  عندد  األرا د . و  تدداح أيضدا  س 
 أعته. 48-86الن اعات. ان ر ال قرة وجود ىذه ةالة 
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 هذه التوصية بتنييدنا.ال تحظى  86-51

يندددان عندد  إطددار قددانوب يؤكددد  1999 قددانون األرا دد  وكددذلي قددانون أرا دد  القددر  لضددام 
لحة التمنلي قانوندا    دولدا   يمدا يتضندا مبن يدة األرا د  واإلجدتال القسدرع. إض أن م تدوم 

 48-86إطدار ال قدرة  اضعرتا   قوق الجبدضوب األلدنية مر دوا ل سدةاب املدذكورة  ن دا   
 أعته.

 نت ددد   ةدددالن ر إىل عدددم وجدددود شدددضوب ألددنية    ن انيدددا   هأأأذه التوصأأأية بتنييأأأدنا.ال تحظأأى  86-51
 أعته. 48-86إلنجباال م ل ىذه ا لية. ان ر ال قرة اتاجة 

 
 هذه التوصية بتنييدنا.ال تحظى  86-51

ن بجبون  ن يذ التوليات املقدمدة   إن  قدر  قرير عن منتد  املدة إىل ون  ةقوق اإلنسا
إطار عمنية اضستضراا الدورع الجبامل دي  ل دمارسة مدن أ ضدل املمارسدات. إض أندو بدالن ر إىل 

مدن  ثدار مدن ةيددم املدوارد والوقدو   دتن  ن انيددا  در  أهندا ستوالدل الو دداال   لدديمدا يرت دا عند  
ارير منت مدة إىل دورات ا ند  وغداه بالت اما ا   وال ةقوق اإلنسان بوسائل منتا  قدر  قد

من ىي دات املضاىددات كنمدا كدان  لدي  دروريا  قةدل متابضتندا التاليدة لضمنيدة اضسدتضراا الددورع 
 .1116  عام  الجبامل

 
 

Notes 

 1 The Act Provides for the establishment of the Constitutional Review Commission, which will among 

other things, be responsible for coordinating and collecting public opinions on the Constitution, 

examining and analyzing public opinions, as well as preparing and submitting the Final Report on the 

public opinions. The Act has also been enacted for purposes of providing for a procedure for 

constituting the Constituent assembly, the conduct of the referendum, establishment of fora as well as 

other related matters. This mechanism, to a large extent, has established a clear modality of access for 

the public to give input in the process of reviewing the Constitution. It has been set in a way that 

public opinions will be thoroughly considered and those agreed by consensus will be included into the 

new Constitution. 

 2 For instance, section 18 of the Act provides for the establishment of fora for constitutional review 

which shall provide public opinions on the Draft Constitution through meetings organized by the 

Commission. The Act also provides for the organization of the meetings and debates by any person or 

any organization wishing to do so, in accordance with the Act. 

    


