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نيا املتحدة بتمعن التوصيات اليت قدمتها الدول       لقد استعرضت حكومة مجهورية ترتا      -١
األعضاء خالل االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية ترتانيا املتحدة الذي جـرى يف             

  . توصية١٥٣ وعددها ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
 توصية،  ٩٦ ما جمموعه    ٢٠١١أكتوبر  /وكان الوفد الترتاين قد قبل يف تشرين األول         -٢

.  توصية من أجل زيادة النظـر فيهـا        ٥٣توصيات، وأرجأ اختاذ موقف بشأن      ورفض أربع   
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري       تقرير  من مشروع  ٨٦واستجابة ملا ورد يف الفقرة      

 توصية  ٥٣الشامل بشأن ترتانيا، تعهدت احلكومة الترتانية بدراسة التوصيات املتبقية وعددها           
 التوصيات قبل أو حبلول موعد انعقاد الدورة التاسعة عشرة جمللس           وبتقدمي ردودها على هذه   

  .حقوق اإلنسان
  . توصية٥٣وتتناول هذه اإلضافة مجيع التوصيات اليت أرجئ اختاذ موقف بشأهنا وعددها   -٣

  الرد رقم التوصية
ية مناهضة  التصديق على اتفاق  / فيما يتعلق باالنضمام إىل    ،حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً      ١-٨٦

وال . العملية املتصلة هبـا   يف  ، على مستوى جملس الوزراء،      التعذيب اليت تنظر احلكومة حالياً    
تعترب احلكومة حالياً أن عليها أن تويل أولوية للنظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكـول               

فيـة  االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقا           
والربوتوكول االختياري األول والربوتوكول االختياري الثاين امللحقني بالعهد الدويل اخلاص          

امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وذلك     لسياسية، والربوتوكول االختياري    باحلقوق املدنية وا  
  .ألسباب قانونية وتقنية

  . هذه التوصية بتأييدناحتظى  ٢-٨٦
انت ستوقع وتصدق أم ال على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق      ما إذا ك   ستنظر احلكومة يف  

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بعد إجراء دراسة متأنية ملا ينطوي عليه ذلك من آثار               
وطين، فإن ترتانيا طـرف يف      وكما هو مبني يف تقريرنا ال     . تقنية وقانونية وآثار تتعلق باملوارد    

كما أن إطار قانون العمل القائم ينطبق على مجيع العمـال،         . ة منظمة العمل الدولي   اتفاقيات
  .مبن فيهم املهاجرون

 فيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدوليـة         حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً      ٣-٨٦
 ١-٨٦ الفقـرتني حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على النحو املبني يف            

 على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص        ٢٠٠٩وقد وقعت ترتانيا يف عام      . ٢-٨٦و
وفيما يتعلق بالربوتوكول االختيـاري     . من االختفاء القسري، وهي تنظر يف التصديق عليها       

 ما زالت ترتانيا تبقي علـى       ،السياسيةو املدنية   قالثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقو     
. بشأن هذه املسألة خالل عمليـة مراجعـة الدسـتور   من املتوقع التداول   وعقوبة اإلعدام؛   

ولالطالع على موقفنا من الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص             
  .١-٨٦باحلقوق املدنية والسياسية، انظر الفقرة 
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  الرد رقم التوصية
 عملية التصديق    يف ، على مستوى جملس الوزراء،    وجيري النظر  .حتظى هذه التوصية بتأييدنا     ٤-٨٦

يـة ترتانيـا    والتعذيب حمظور حالياً مبوجب دسـتور مجهور      . على اتفاقية مناهضة التعذيب   
انتصاف لضحايا التعذيب من خالل قانون إنفاذ احلقوق والواجبـات          وتتاح سبل   . املتحدة

  .األساسية وجلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد
  . أعاله٤-٨٦ و١-٨٦قرتني انظر الف .حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٥-٨٦
 انظـر الفقـرات   . اقية مناهضة التعذيب  فيما يتعلق باتف  فظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً      حت  ٦-٨٦

وال ميثل التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق هبذه .  أعاله٥-٨٦ و ٤-٨٦ و ١-٨٦
  . أولوية يف الوقت احلاضر  االتفاقية

. اقية مناهضة التعذيب  وتنظر ترتانيا حالياً يف التصديق على اتف       .ناحتظى هذه التوصية بتأييد     ٧-٨٦
  . أعاله لالطالع على موقفنا يف هذا الشأن٥-٨٦ و٤-٨٦ و١-٨٦ انظر الفقرات

  . أعاله٧-٨٦ و٥-٨٦ و٤-٨٦ و١-٨٦ نظر الفقراتا .حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٨-٨٦
تعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، انظر الفقـرتني       فيما ي ف .حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً      ٩-٨٦

وفيما يتصل بالربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص         . ٤-٨٦ و ١-٨٦
  .٣-٨٦ و١-٨٦باحلقوق املدنية والسياسية، انظر الفقرتني 

  . أعاله٤-٨٦ و٣-٨٦ و١-٨٦انظر الفقرات  .حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً  ١٠-٨٦
  . أعاله٤-٨٦ و٣-٨٦ و١-٨٦انظر الفقرات . حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ١١-٨٦
  . أعاله٤-٨٦ و٣-٨٦ و١-٨٦انظر الفقرات  .حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ١٢-٨٦
  . أعاله٤-٨٦ و٣-٨٦ و١-٨٦انظر الفقرات  .حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً  ١٣-٨٦
  . أعاله٤-٨٦ و٣-٨٦ و١-٨٦انظر الفقرات  .حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً  ١٤-٨٦
 لعام  ٨وتراعى هذه التوصية يف قانون املراجعة الدستورية رقم          .حتظى هذه التوصية بتأييدنا     ١٥-٨٦

١(٢٠١١(.  
ت مجهورية ترتانيا املتحدة تستقبل بانتظـام املقـررين          فما فتئ  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا      ١٦-٨٦

عمل مع سائر آليات اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس حقـوق            اخلاصني وسوف تواصل ال   
التحـضري  ضـرورة   اإلنسان آخذة يف االعتبار قدرات البلد وجماالته ذات األولوية فضالً عن            

كما أن سجل ترتانيا السابق املتمثل يف التفاعل مع اإلجراءات اخلاصـة            . الكايف هلذه الزيارات  
وسـينظر يف   . ناقشات مع خمتلف اإلجراءات اخلاصـة     لألمم املتحدة ميكن أن يكون موضع م      

  . ملدى وجاهة كل اقتراحووفقاًطلبات الزيارة بصورة إجيابية على أساس كل حالة على حدة 
  . أعاله١٦-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ١٧-٨٦
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  الرد رقم التوصية
  . أعاله١٦-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ١٨-٨٦
  . أعاله١٦-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ١٩-٨٦
  . أعاله١٦-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢٠-٨٦
  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢١-٨٦

 عقوبةبتطبيق  مبوجب القانون لتنفيذ عقوبة اإلعدام يرتبط ارتباطاً وثيقاً         فالوقف االختياري   
وإن رأينا املدروس هو أنه ينبغي إيالء االعتبـار األعلـى للمـشاورات             . رتانيااإلعدام يف ت  

 وعالوة على ذلـك،   .  السياسة العامة  الداخلية والرأي العام قبل اختاذ أي تدبري على صعيد        
 يف سـياق    ،التداول بشأن مسالة عقوبة اإلعدام، باعتبارها إحدى املسائل العويصة         سيجري
  .ة الوشيكةاملراجعة الدستوريعملية 

  . أعاله٢١-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢٢-٨٦
  . أعاله٢١-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢٣-٨٦
  . أعاله٢١-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢٤-٨٦
  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢٥-٨٦

أكيد املوقف الذي أعربت عنه يف التقرير الوطين املقدم يف إطار عمليـة             تود ترتانيا أن تعيد ت    و
أكتوبر خـالل   /االستعراض الدوري الشامل، ويف البيان الذي أدىل به الوزير يف تشرين األول           

عملية االستعراض، فضالً عن املوقف الذي أعرب عنه خالل النظر يف تقريرنا الرابع املقدم يف               
 ٢١-٨٦انظر الفقـرة    . السياسيةود الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       يف إطار العه   ١٩٩٩عام  
 تواصل احلكومة توعية اجلمهور بشأن االجتاه العاملي العـام فيمـا            ويف غضون ذلك،  . أعاله

  .يتعلق بعقوبة اإلعدام
  . أعاله٢٥-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢٦-٨٦
  . أعاله٢٥-٨٦انظر الفقرة  .يدناال حتظى هذه التوصية بتأي  ٢٧-٨٦
  . أعاله٢٥-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢٨-٨٦
  . أعاله٢٥-٨٦انظر الفقرة  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٢٩-٨٦
ولالطالع على موقفنا بـشأن  .  أعاله٢٥-٨٦ انظر الفقرة    .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا      ٣٠-٨٦

 فيمـا خيـص الربوتوكـول       ٢١-٨٦ و ٣-٨٦ و ١-٨٦ انظر الفقـرات     عقوبة اإلعدام، 
 ٢١-٨٦امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والفقرة          االختياري الثاين 

ومع ذلك، جتدر مالحظـة األسـاس   .  عقوبة اإلعداملتنفيذبشأن مسألة الوقف االختياري  
  .ةاملنطقي إلجراء اإلصالحات الدستورية املرتقب
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 فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام والفقرة      ٢٥-٨٦ انظر الفقرة    .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا      ٣١-٨٦

 بشأن الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        ٢١-٨٦
  .والسياسية

ة اإلعدام والفقرة    فيما يتعلق بعقوب   ٢٥-٨٦ انظر الفقرة    .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا      ٣٢-٨٦
 بشأن الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        ٢١-٨٦

  .والسياسية
 فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام والفقرة      ٢٥-٨٦انظر الفقرة   . ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا      ٣٣-٨٦

ويل اخلاص باحلقوق املدنية  بشأن الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الد       ٢١-٨٦
  .والسياسية

 فيمـا يتعلـق     ٢١-٨٦ و ١-٨٦انظـر الفقـرتني     . حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً      ٣٤-٨٦
. بالربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        

  . بشأن التربية املدنية٢٥-٨٦وانظر الفقرة 
  . أعاله١-٨٦انظر الفقرة . ه التوصية بتأييدناال حتظى هذ  ٣٥-٨٦
. فيما يتعلق حبماية النساء والفتيات من العنف اجلنـسي  ظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً   حت  ٣٦-٨٦

. وحيظر دستور مجهورية ترتانيا املتحدة التمييز القائم على أسس منها اجلنس ونوع اجلنس            
العقوبات وقانون األحكام اخلاصة باجلرائم اجلنـسية خمتلـف          من قانون    ١٦وحتظر املادة   

أشكال العنف اجلنساين والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتـصاب واالعتـداء اجلنـسي              
وُتعدُّ مـسألة   . والتحرش اجلنسي واالشتغال باجلنس واالجتار باألشخاص ألغراض اجلنس       

وقد اختذت احلكومة . هات الفاِعلةالعنف اجلنسي مسألة مثرية لقلق احلكومة وغريها من اجل
عدداً من التدابري، مبا يف ذلك تنظيم محالت قانونية واجتماعية، من أجل التـصدي هلـذه                

ففي حالتنا ينبغي دائماً معاجلـة      . إال أن مفهوم االغتصاب الزوجي ال حيظى بتأييدنا       . اآلفة
رار مؤسـسة الـزواج     ضمان استم التعارض بني احلاجة إىل     هذه املسألة يف سياق مراعاة      

االغتصاب يف  جبرمية  عترف التشريع احلايل    وي.  جترمي االغتصاب جبميع أشكاله    احلاجة إىل و
وبالنظر إىل وجـود    .  سنة ١٨حالة الزوجني املنفصلني والفتيات اللوايت يقل عمرهن عن         

آراء خمتلفة حول هذا املوضوع، فإن مسألة إدراج جرمية االغتصاب الزوجـي يف حالـة               
  .زوجني، وهو مفهوم غريب يف ترتانيا، حتتاج إىل نقاش أعمق وأوسعاملت

التزام احلكومة مبعاجلة قضايا القـضاء علـى   بالنظر إىل  حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً      ٣٧-٨٦
إال . أطفال الشوارع ب القضايا املتصلة  فضالً عن    ،عمل األطفال، والعنف واالعتداء اجلنسي    

  . متارس على األطفالأن العقوبة البدنية ال
  . أعاله٣٧-٨٦انظر الفقرة . حتظى هذه التوصية بتأييدنا جزئياً  ٣٨-٨٦
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  .ال حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٣٩-٨٦

وسُتعرض . والثقافية والدينية تتصل باملمارسات العرفية    لة  إن احلد األدىن لسن الزواج مسأ     
  .اد كتاب أبيض يتناول هذه املسألةوجيري إعدفيها، هذه املسألة على الشعب إلبداء رأيه 

  .حتظى هذه التوصية بتأييدنا  ٤٠-٨٦
فقد أصبحت  . إن احلكومة عازمة على مراجعة قوانينها اليت تنظم حرية الصحافة يف ترتانيا           

الورقات اليت يعدها جملس الوزراء فيما يتصل مبشروع قانون وسائط اإلعالم والصحف يف             
أما فيما يتعلق بزجنبار،    . من مراحل إجنازها على املستوى الوزاري     ترتانيا يف املرحلة النهائية     

  .فال تزال عملية سن مشروع قانون بشأن احلق يف اإلعالم يف مرحلتها األولية
  . أعاله٤٠-٨٦ انظر الفقرة .هذه التوصية بتأييدناحتظى   ٤١-٨٦
حدة ينص على حرية التعـبري       فدستور مجهورية ترتانيا املت    .هذه التوصية بتأييدنا  ال حتظى     ٤٢-٨٦

  .اليت ُتماَرس وفقاً للقانون
  . أعاله٤١-٨٦ و٤٠-٨٦ وذلك لألسباب املبينة يف الفقرتني هذه التوصية بتأييدنا جزئياًحتظى   ٤٣-٨٦
  .هذه التوصية بتأييدناحتظى   ٤٤-٨٦

ن وقد تـضمَّ  . هذا اجلانب األساسي   ٢٠١١ لعام   ٨اجعة الدستورية رقم    يراعي قانون املر  
  . )٢(القانون أحكاماً تنص على احلق يف التجمع واملشاركة طوال عملية مراجعة الدستور

  .هذه التوصية بتأييدناال حتظى   ٤٥-٨٦
ُسميَّة، يكفل الدسـتور    مبواد  ففيما يتعلق بعمليات اإلجالء القسري وتلويث مياه الشرب         
الء القسري وتنص على دفـع    احلق يف التملُّك، كما أن قوانني األراضي متنع عمليات اإلج         

، ُتطبَّق السياسة   وفيما يتعلق مبراقبة املياه   . امةتعويضات عند استخدام األراضي للمنفعة الع     
 ٢٠٠٩وينص قانون إمدادات املياه والصرف الصحي لعـام         . ٢٠٠٢الوطنية للمياه لعام    

بيئيـة جملـس    على معاقبة األشخاص املسؤولني عن تلويث املياه، وُينشئ قانون اإلدارة ال          
وما حيدث مـن    اإلدارة البيئية الذي تشمل واجباته تقييم املشاريع واملخاطر البيئية احملتملة           

  . يف هذا اجملالآثار
  .هذه التوصية بتأييدنا جزئياًحتظى   ٤٦-٨٦

ال توجد يف ترتانيا مشكلة فيما يتصل بسياساهتا الرامية إىل ضمان حصول الرعاة علـى               إذ  
 وحيق للرعاة، شأهنم    . وقد ُترمجت سياسة استخدام األراضي إىل تشريعات       .األراضي واملياه 

 من مستخدمي األراضي، أن يستفيدوا من األراضي ومرافـق امليـاه            ميف ذلك شأن غريه   
إال أن مسألة الرعي َعرب احلدود حتتاج إىل مزيد من التحليل واملشاورات مع مجيع              . املتاحة

  .اجلهات املعنية صاحبة املصلحة
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  .هذه التوصية بتأييدناال حتظى   ٤٧-٨٦

 عليها القانون كجزء مـن      ينصوهي عقوبة   . يف النظام التعليمي  ال ُتطبَّق   العقوبة البدنية   ف
مبوجبه مبوجب قانون العقوبة البدنية واللوائح الصادرة       تطبق  نظام العقوبات يف بلدنا، وهي      

هـذه  و. رتكاب جرائم معينـة   قانون السجون، فيما يتعلق باألشخاص املدانني با      وكذلك  
على الذكور الذين تزيد أعمارهم عن مخس ومخـسني         ال   و العقوبة ال تنطبق على اإلناث    

وتراعى يف إطار إجراء توقيع هذه العقوبة ضوابط صارمة السـتبعاد أيـة إمكانيـة               . سنة
 عونتيجة هلذه اإلجراءات والضوابط، مل توقَّ     . للتعسف ولضمان محاية صحة الشخص املعين     

 وقد أُلغيت بالفعل يف زجنبار حيث ُتعطى األفـضلية ألداء           هذه العقوبة منذ أكثر من عقد،     
وليس العقوبة  (ميارس إجراء التأديب بالضرب بالعصا      وعالوة على ذلك،    . اخلدمة اجملتمعية 

وحيدِّد قانون . خيلّون إخالالً جسيماً بقواعد االنضباط على التالميذ والطالب الذين     ) البدنية
ضـرب  ولذلك فإن   . يف املدارس التأديبية  هذه العقوبة   لتطبيق  تعليم ولوائحه إطاراً صارماً     ال
التأديبية لتالميذ غري املنضبطني يف املدارس يعترب شكالً مشروعاً ومقبوالً من أشكال العقوبة   ا

سيئة أو املوصى هبا عنيفة أو م     املتصورة  ومل يقصد املشرِّع أن تكون هذه العقوبة        . يف ترتانيا 
  .أو مهينة للتالميذ

  .هذه التوصية بتأييدناال حتظى   ٤٨-٨٦
تود ترتانيا أن ُتعيد تأكيد موقفها الذي أعلنته خالل عملية االستعراض الدوري الـشامل              و

الـشعوب  "فقد أوضحنا أن مـصطلح      . ٢٠١١أكتوبر  /لتقريرها الوطين يف تشرين األول    
رتانيني املنحدرين من أصل أفريقي هم من سكان        ن مجيع الت   ال ينطبق يف ترتانيا أل     "األصلية

وقد عملت هلـذه    . إال أن احلكومة تعترف حبالة بعض اجملتمعات املهمَّشة       . ترتانيا األصليني 
  .وسوف تواصل بالتأكيد القيام بذلك. الغاية على االستجابة الحتياجات هذه اجملتمعات

فة شعبها وأمنـاط     بصون ثقا   دائماً ا ملتزمة فحكومة ترتاني . هذه التوصية بتأييدنا  ال حتظى     ٤٩-٨٦
أنشأت هلذه الغاية وزارة مكلفة بالشؤون الثقافية لكي تشرف علـى           وقد   حياته التقليدية، 

وهذه التوصية مرفوضة ألهنا تتعلق حبماية وصون أمناط حياة الشعوب          . معاجلة هذه القضايا  
  .جدل يف ترتانيااألصلية، وهو مفهوم ال يزال موضع 

  .هذه التوصية بتأييدناال حتظى   ٥٠-٨٦
حتقيقات حيثما تكـون    ُتجري احلكومة دائماً    فوفقاً للمبادئ العامة للمساواة واإلنصاف،      

وُتتاح أيـضاً ُسـُبل     . على األراضي وبالرتاعات  اً  ك مزاعم تتعلق بإجالء السكان قسر     هنا
  . أعاله٤٨-٨٦انظر الفقرة . الرتاعاتوجود هذه انتصاف يف حالة 
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  .هذه التوصية بتأييدناال حتظى   ٥١-٨٦

 ينصان على إطار قانوين يؤكد      ١٩٩٩فقانون األراضي وكذلك قانون أراضي القرى لعام        
إال أن مفهوم . صحة التملُّك قانوناً، خصوصاً فيما يتعلق مبلكية األراضي واإلجالء القسري

-٨٦ إطار الفقـرة  االعتراف حبقوق الشعوب األصلية مرفوض لألسباب املذكورة آنفاً يف    
  . أعاله٤٨

تنتفـي  فبالنظر إىل عدم وجود شعوب أصلية يف ترتانيـا،     .هذه التوصية بتأييدنا  ال حتظى     ٥٢-٨٦
  . أعاله٤٨-٨٦انظر الفقرة . إلنشاء مثل هذه اآلليةاحلاجة 

  
  .هذه التوصية بتأييدناال حتظى   ٥٣-٨٦

ن بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة     إن تقدمي تقرير عن منتصف املدة إىل جملس حقوق اإلنسا         
إال أنـه   . يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل ميثِّل ممارسة من أفضل املمارسـات           

 من آثار من حيث املوارد والوقت، فإن ترتانيا تـرى أهنـا             ذلكبالنظر إىل ما يترتب على      
ارير منتظمـة إىل    ستواصل الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان بوسائل منها تقدمي تق          

دورات اجمللس وغريه من هيئات املعاهدات كلما كان ذلك ضرورياً قبل متابعتنا التاليـة              
  .٢٠١٦ يف عام لعملية االستعراض الدوري الشامل

  
 

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. 

       


