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  موجز    
 / متـوز  ٣١ إىل   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من         

 والدورات السابعة والتسعني والثامنة والتسعني والتاسعة والتسعني للّجنـة     ٢٠١٠يوليه  
كـل مـن باكـستان      صـدقت   ومنذ اعتماد التقرير األخري،     . املعنية حبقوق اإلنسان  

. لى العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      عية الشعبية   ومجهورية الو الدميقراط  
وأصـبح  . وانضمت الربازيل إىل الربوتوكول االختياري والربوتوكول االختياري الثاين       

 ١١٣ دولة، ويف الربوتوكول االختيـاري       ١٦٥جمموع عدد الدول األطراف يف العهد       
  . دولة٧٢دولة، ويف الربوتوكول االختياري الثاين 

 تقريراً مقدماً مـن دول  ١٣وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة يف      
الـدورة الـسابعة    ( واعتمدت مالحظات ختامية بـشأهنا       ٤٠أطراف مبوجب املادة    

مولدوفا، وكرواتيا، واالحتاد الروسـي، وإكـوادور؛       مجهورية  سويسرا، و : والتسعون
؛ والدورة  ، ونيوزيلندا جنتني، وأوزبكستان ، واألر املكسيك: والدورة الثامنة والتسعون  

 انظر الفصل الرابـع     - ، وكولومبيا، والكامريون  إستونيا، وإسرائيل  :التاسعة والتسعون 
  ). أدناه لالطالع على املالحظات اخلتامية

وعمالً باإلجراء املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري، اعتمدت اللجنـة            
ـ .  بالغـاً  ٢٤ بالغات وعدم قبول     ٨قبول   بالغاً وأعلنت    ٥٠آراًء بشأن    ت ـوأوقف

انظر الفصل اخلامس لالطالع على معلومـات بـشأن         ( بالغات   ١٠اللجنة النظر يف    
وُسجل منذ بدء نفاذ الربوتوكـول      ). القرارات املتخذة مبوجب الربوتوكول االختياري    

اً منذ إعداد    بالغ ٧٢ بالغاً، بينما ُسجل     ١ ٩٦٠االختياري امللحق بالعهد وحىت اليوم      
  .التقرير األخري

واستمر خالل الفترة املشمولة بالتقرير تطوير اإلجراء الذي بدأت اللجنة العمل             
وقّدم املقرر اخلاص املعين مبتابعـة      .  ملتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية    ٢٠٠١به يف عام    

الل دوراهتـا   املالحظات اخلتامية، السيد عبد الفتاح عمر، تقارير مرحلية إىل اللجنة خ          
وتالحظ اللجنـة بارتيـاح أن   . السابعة والتسعني والثامنة والتسعني والتاسعة والتسعني  

 مـن   ٥أغلب الدول األطراف قد استمّرت يف تزويدها مبعلومات إضافية عمالً بالفقرة            
 من نظامها الداخلي، كما تعرب عن امتناهنا للدول األطراف الـيت قـّدمت              ٧٠املادة  

  .واعيد احملددة ألغراض املتابعةمعلومات يف امل
تفي بالتزامها   وتعرب اللجنة جمدَّداً عن أسفها ألن عدداً كبرياً من الدول األطراف ال             

 إجـراًء   ٢٠٠١ لذا، فإن اللجنة اعتمدت يف عام     .  من العهد  ٤٠بتقدمي التقارير مبوجب املادة     
تطبيق هذا اإلجـراء    ت اللجنة   خالل الفترة املشمولة باالستعراض، واصل    و. ملعاجلة هذا الوضع  

وإرسال رسائل تذكريية إىل عدة دول أطراف سُينظر يف حالتـها دون وجـود تقريـر يف                 
  . األجل احملدد لذلكالدورات املقبلة ما مل تقدِّم تقاريرها املتأخرة حبلول 
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 ٤٠وما برح عبء العمل الذي يتعّين على اللجنة االضطالع به مبوجب املادة               
وجب الربوتوكول االختياري امللحق به يزداد، والدليل على ذلك تـسلُّم           من العهد ومب  

ة ـعدد كبري من تقارير الدول األطراف وعدد القضايا املسجلة خالل الفترة املـشمول            
 / آب ١، يف الفتـرة مـن        تقريراً أولياً أو دوريـاً     ١١ فقد تلقّت اللجنة  . هبذا التقرير 
ويف هناية الدورة التاسعة والتـسعني، مل       ،  ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣١ إىل   ٢٠٠٩أغسطس  

.  تقريراً أولياً أو دورياً قّدمتـها الـدول األطـراف    ٢٤تكن اللجنة قد نظرت بعد يف       
 ٣٩٨ إىل   يف هناية الدورة التاسعة والتسعني     عدد البالغات اليت مل ُيبت فيها بعد         ووصل
  ). انظر الفصل اخلامس (بالغاً

ديد من الـدول األطـراف مل ينفّـذ اآلراء    وتالحظ اللجنة مرة أخرى أن الع     
وقد واصلت اللجنة سعيها إىل تأمني تنفيـذ        . املعتمدة مبوجب الربوتوكول االختياري   

آرائها بواسطة مقررهتا اخلاصة املعنية مبتابعة تنفيذ آراء اللجنة، السيدة روث ودجوود،            
بـشأن  ت اللجنـة    اليت رّتبت لقاءات مع ممثلي الدول األطراف اليت مل تستجب لطلبا          

احلصول على معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ آرائها، أو اليت مل تكـن ردودهـا               
  ). بعانظر الفصل السا(مرضية 

وواصلت اللجنة، طوال الفترة املشمولة هبذا التقرير، مناقشة سـبل حتـسني              
، ٢٠١٠يه  يول/متوز والتسعني املعقودة يف     تاسعةيف دورهتا ال  واعتمدت   .أساليب عملها 

أيـضاً يف دورهتـا الثامنـة       وقّررت اللجنة   . مبادئها التوجيهية املنقّحة املتعلقة باإلبالغ    
أن تعتمد إجراء إبالغ اختيـاري      ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /والتسعني، املعقودة يف تشرين األول    

جديداً ترسل مبوجبه قائمة مسائل إىل الدول األطراف قبل اإلبالغ وتنظر يف ردودهـا              
أو ما يسّمى تقريراً مركَّزاً يستند      ( تلك القائمة عوض النظر يف تقرير دوري         اخلطية على 

 ووافقت اللجنة يف دورهتا التاسـعة والتـسعني علـى        ).إىل الردود على قائمة املسائل    
  .الطرائق العملية لتنفيذ هذا اإلجراء اجلديد

 والعشرين  االجتماع الثاين يف   يوغي إيواساوا، اللجنة     السيد،  الرئيسوقد مثّل     
، بينمـا   )٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢ و ١املعقود يومي   (لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان      

 ناجيل روديل يف االجتماع املشترك بـني اللجـان   السري السيد عبد الفتاح عمر و    شارك
، )٢٠٠٩ديـسمرب  / كانون األول٢نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠املعقود يف الفترة من  (

يف االجتماع احلادي عشر املشترك بـني       يلني كيلر والسيد إواساوا     وشاركت السيدة ه  
  ).٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٨من يف الفترة املعقود (اللجان 

تأكيد قلقها إزاء نقص املوارد الكافية يف املوظفني وخدمات وأخرياً تعيد اللجنة   
 مّد األمانة مبا يلـزم      الترمجة، األمر الذي يعرقل أنشطتها، وتشدد مرة أخرى على أمهية         

  .من موارد لدعم عمل اللجنة بفعالية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات اجمللد األول

  ١  ٣٦-١  ...........................................................لوالية واألنشطةا  - أوالً  
 ويف   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    الدويلالدول األطراف يف العهد       - ألف

  ١  ٦-١  .............................الربوتوكولني االختياريني األول والثاين
  ١  ٧  ...................................................ورات اللجنةد  -  باء
  ٢  ٩-٨  ...........................................انتخاب أعضاء املكتب  - جيم
  ٢  ١١-١٠  ................................................املقررون اخلاصون  - دال
  ٣  ١٦-١٢  ...................القطرية بالتقارير املعنية لعملاق العامل وفرق يالفر  - هاء
  ٤  ١٩-١٧  .............أنشطة األمم املتحدة ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان  - واو
  ٥  ٢٧-٢٠  ........................لعهد من ا٤حاالت عدم التقيد عمالً باملادة   -زاي
  ٦  ٢٨  ............ من العهد٤٠ من املادة ٤الفقرة مبوجب التعليقات العامة   - حاء
  ٦  ٣٠-٢٩  .......................... وترمجة الوثائق الرمسيةاملوارد من املوظفني  - طاء
  ٧  ٣٢-٣١  ............................................الدعاية ألعمال اللجنة  -  ياء

  ٩  ٣٤-٣٣  ..................................املنشورات املتعلقة بأعمال اللجنة  -كاف
  ٩  ٣٥  ........................................االجتماعات القادمة للجنة  -  الم
  ١٠  ٣٦  ................................................اعتماد التقرير  - ميم

   مـاألم اتـ من العهد والتعاون مع هيئ٤٠ املادة مبوجبأساليب عمل اللجنة   - اًثاني  
  ١١  ٤٧-٣٧  ........................................................... األخرىاملتحدة      

  ١١  ٤٠-٣٨  ................... باإلجراءاتعلقة واملقررات األخرية املتاتاملستجد  - ألف
  ١٢  ٤٤-٤١  .........................................متابعة املالحظات اخلتامية  -  باء
 ذات الصلة وهيئات املعاهدات األخرى    قات مع الصكوك الدولية     عالال  - جيم

  ١٣  ٤٦-٤٥  .............................................املتعلقة حبقوق اإلنسان
  ١٣  ٤٧  ...........................التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى  - دال

  ١٤  ٦٣-٤٨  ....................... من العهد٤٠لمادة وفقاً لتقدمي الدول األطراف للتقارير   - اًثالث  
 ٢٠٠٩أغسطس  /يف الفترة من آب   ني العام   ـالتقارير املقدمة إىل األم     - ألف

  ١٤  ٤٩  ............................................٢٠١٠يوليه /إىل متوز
التقارير اليت فات موعد تقدميها وعدم امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا      -  باء

  ١٤  ٦٣-٥٠  ................................................٤٠مبوجب املادة 
  ٢٢  ٧٧-٦٤  ....... من العهد٤٠النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة    -   اًرابع

  ٢٢  ٦٥  .........................................................سويسرا     
  ٢٨  ٦٦  .................................................مجهورية مولدوفا     
  ٣٨  ٦٧  .........................................................كرواتيا     
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  ٤٥  ٦٨  ...................................................االحتاد الروسي     
  ٥٩  ٦٩  ........................................................إكوادور     
  ٦٤  ٧٠  ........................................................املكسيك    
  ٧٣  ٧١  .......................................................األرجنتني     
  ٨٠  ٧٢  ......................................................أوزبكستان     
  ٩٠  ٧٣  ........................................................نيوزيلندا    
  ٩٦  ٧٤  ..........................................................إستونيا     
  ١٠٢  ٧٥  .........................................................إسرائيل     
  ١١٤  ٧٦  ........................................................كولومبيا     
  ١٢٤  ٧٧  .......................................................الكامريون     

  ١٣٣  ٢٠١-٧٨  .....................يالنظر يف البالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختيار  - اًخامس
  ١٣٣  ٨٧-٨١  .......................................................سري العمل  - ألف
  ١٣٥  ٨٨  اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري البالغات املقدمة إىل د عدد يزات  -  باء
  ١٣٥  ٩١-٨٩  ....الُنُهج املتبعة يف النظر يف البالغات املقدَّمة مبوجب الربوتوكول االختياري  - جيم
  ١٣٦  ٩٣-٩٢  ...................................................اآلراء الفردية   - دال
  ١٣٧  ١٧٧-٩٤  ....................................املسائل اليت نظرت فيها اللجنة   - هاء
  ١٦٥  ٢٠١-١٧٨  .........................سبل االنتصاف اليت تطلبها اللجنة يف آرائها  - واو

  ١٧٠  ٢٠٢  ................الربوتوكول االختياريللبالغات الفردية املقدمة مبوجب متابعة   - اًسادس  
  ٢١٥  ٢٠٧-٢٠٣  ..................................................خلتاميةمتابعة املالحظات ا  -  اًسابع

  املرفقات
الـدول األطـراف يف العهـد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية ويف الربوتوكـولني                 -  األول

 / متـوز  ٣١ من العهد، حىت     ٤١املادة  املنصوص عليه يف    االختياريني، والدول اليت أصدرت اإلعالن      
  ٢٥٨  ...............................................................................٢٠١٠يوليه 
  ٢٥٨  .....................دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالدول األطراف يف العهد ال  - ألف
  ٢٦٤  ...........................................الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري  -  باء
  ٢٦٨  ........اإلعدام  الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري الثاين اهلادف إىل إلغاء عقوبة  - جيم
  ٢٧١  ..................... من العهد٤١املادة يف  املنصوص عليهالدول اليت أصدرت اإلعالن   - دال

  ٢٧٤  ...........................٢٠١٠-٢٠٠٩عضوية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وأعضاء مكتبها،    -   الثاين
  ٢٧٤  .................................................اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانأعضاء   - ألف
  ٢٧٥  ....................................................................أعضاء املكتب  -  باء

 ٣١يف  ( مـن العهـد      ٤٠التقارير واملعلومات اإلضافية املقّدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة             - الثالث
  ٢٧٦  ..........................................................................)٢٠١٠يوليه /متوز
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التقارير واحلاالت اليت جرى النظر فيها أثناء الفترة املشمولة باالستعراض والتقـارير الـيت ال تـزال        -  الرابع
  ٢٨٤  .........................................................................اللجنةمعروضة على 

  ٢٨٤  ....................................................................األوليةالتقارير   - ألف
  ٢٨٤  .............................................................التقارير الدورية الثانية  -  باء
  ٢٨٥  .............................................................التقارير الدورية الثالثة  - جيم
  ٢٨٦  .............................................................رابعةالتقارير الدورية ال  - دال
  ٢٨٦  ...........................................................التقارير الدورية اخلامسة  - هاء
  ٢٨٧  ...........................................................التقارير الدورية السادسة   - واو

  اجمللد الثاين
   من الربوتوكول االختياري امللحـق      ٥ من املادة    ٤ املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة       اللجنةآراء    - امساخل 

    ................................................بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  الغوناس كاستيدو ضد إسبانيا، ١٢٠٦/٢٠٠٣البالغ رقم   - ألف     
    ...................)تاسعة والثمانون، الدورة ال٢٠١٠مارس / آذار١٠اآلراء املعتمدة يف (          
   عيساييف ضد أوزبكستان، ١٢٢٥/٢٠٠٣البالغ رقم   -  باء     
    ....................) والتسعونالتاسعة، الدورة ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢اآلراء املعتمدة يف (          
   بوستوفاموف ضد االحتاد الروسي، ١٢٣٢/٢٠٠٣البالغ رقم   - جيم     
    ...................)ثمانون والالتاسعة، الدورة ٢٠١٠مارس /آذار ٢٣اآلراء املعتمدة يف (          
  كونزاليس مينوز ضد غينيا، ١٢٤٦/٢٠٠٤البالغ رقم   - دال     
    ...................)التاسعة والثمانون، الدورة ٢٠١٠مارس / آذار٢٥اآلراء املعتمدة يف (          

  تذييل  
  كوديروف ضد أوزبكستان، ١٢٨٤/٢٠٠٤ البالغ رقم  -  هاء     

    ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠اآلراء املعتمدة يف (
  تذييل  

  لطيفولني ضد قريغيزستان، ١٣١٢/٢٠٠٤ البالغ رقم  -  واو     
    ....................)ن، الدورة الثامنة والتسعو٢٠١٠مارس / آذار١٠اآلراء املعتمدة يف (

  كالداروف ضد قريغيزستان، ١٣٣٨/٢٠٠٥ البالغ رقم  - زاي     
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٨اآلراء املعتمدة يف (

  غايوسو مارتنس ضد إسبانيا، ١٣٦٣/٢٠٠٥ البالغ رقم  - حاء     
    ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩اآلراء املعتمدة يف (

  تذييل  
  كولوف ضد قريغيزستان، ١٣٦٩/٢٠٠٥ البالغ رقم  - طاء     

    .................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يونيه / حزيران٢٦اآلراء املعتمدة يف (
   كاتسورا ضد بيالوس، ١٣٧٧/٢٠٠٥ البالغ رقم  -  ياء     
    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز١٩اآلراء املعتمدة يف (          
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  لوكيانتشيك ضد بيالروس، ١٣٩٢/٢٠٠٥ البالغ رقم  -كاف     
    ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١اآلراء املعتمدة يف (

  تذييل  
  ، بوسيميريس ضد إسبانيا١٣٩٨/٢٠٠٥ البالغ رقم  -  الم     

    ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠اآلراء املعتمدة يف (
  ، كريبو ضد طاجيكستان١٤٠١/٢٠٠٥ البالغ رقم  -  ميم     

    ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧اآلراء املعتمدة يف (
  تذييل  

  مارز ضد االحتاد الروسي، ١٤٢٥/٢٠٠٥ البالغ رقم  - نون     
    ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١اآلراء املعتمدة يف (

  ، كْووك ضد أستراليا١٤٤٢/٢٠٠٥ البالغ رقم  - سني     
    ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣اآلراء املعتمدة يف (

  كابا ضد كندا، ١٤٦٥/٢٠٠٦ البالغ رقم  - عني     
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار٢٥اآلراء املعتمدة يف (

  تذييل  
  ، دومون ضد كندا١٤٦٧/٢٠٠٦ بالغ رقمال  -  فاء     

    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٥اآلراء املعتمدة يف (
  تذييل  

  بلوخري فون والشتات ضد اجلمهورية التشيكية، ١٤٩١/٢٠٠٦ البالغ رقم  - صاد     
    ......................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢اآلراء املعتمدة يف (

  ، مارينيتش ضد بيالروس١٥٠٢/٢٠٠٦ الغ رقمالب  -قاف     
    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز١٦اآلراء املعتمدة يف (

   خوستيكويف تضد طاجيكستان، ١٥١٩/٢٠٠٦ البالغ رقم  -  راء     
    ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٢اآلراء املعتمدة يف (          
  ، موامبا ضد زامبيا١٥٢٠/٢٠٠٦ غ رقمالبال  - شني     
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٠اآلراء املعتمدة يف (          
  محيدة ضد كندا، ١٥٤٤/٢٠٠٧ البالغ رقم  -  تاء      
    ...................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذا ر١٨اآلراء املعتمدة يف (          
   لياشكيفيتش ضد أوزبكستان،١٥٥٢/٢٠٠٧ البالغ رقم  -  ثاء     
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار٢٣اآلراء املعتمدة يف (          
  ، اهليشو ضد الدامنرك١٥٥٤/٢٠٠٧ البالغ رقم  - خاء     

   ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٢اآلراء املعتمدة يف (
   الفلبنيهريناندس ضد، ١٥٥٩/٢٠٠٧ البالغ رقم  -  ذال     

    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٦اآلراء املعتمدة يف (
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  غونسالفس وآخرون ضد الربتغال، ١٥٦٥/٢٠٠٧ البالغ رقم  - ضاد     
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٨اآلراء املعتمدة يف (          
  حتاد الروسيأوساييف ضد اال، ١٥٧٧/٢٠٠٧البالغ رقم   -  ألف ألف   

    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز١٦اآلراء املعتمدة يف (
  بن عزيزة ضد اجلزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧ البالغ رقم   -باء باء 

    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٦اآلراء املعتمدة يف (
  تذييل  

  بكستانغبرييانوف ضد أوز، ١٥٨٩/٢٠٠٧ البالغ رقم  -جيم جيم    
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٨اآلراء املعتمدة يف (

  يونغ وآخرون ضد مجهورية كوريا، ١٦٠٣/٢٠٠٧) ١٥٩٣ البالغ رقم  -دال دال    
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار٢٣اآلراء املعتمدة يف (

  مهورية التشيكيةزافريل ضد اجل، ١٦١٥/٢٠٠٧ البالغ رقم   -هاء هاء    
    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٧اآلراء املعتمدة يف (

  تذييل  
  بستانيو ضد الفلبني، ١٦١٩/٢٠٠٧ البالغ رقم   -واو واو    

    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار٢٣اآلراء املعتمدة يف (
  سربييال ضد كولومبياغريا دي ال إ، ١٦٢٣/٢٠٠٧ البالغ رقم  -زاي زاي    

    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٨اآلراء املعتمدة يف (
  فاردون ضد أستراليا، ١٦٢٩/٢٠٠٧ البالغ رقم  -حاء حاء    

    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٨اآلراء املعتمدة يف (
  تذييل  

   أسترالياتيلمان ضد ، ١٦٣٥/٢٠٠٧ البالغ رقم  -طاء طاء    
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٨اآلراء املعتمدة يف (

  تذييل  
  العباين ضد ليبيا، ١٦٤٠/٢٠٠٧ البالغ رقم    -ياء ياء    

    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز١٨اآلراء املعتمدة يف (
  تذييل  

  هورية التشيكيةغشويند ضد اجلم، ١٧٤٢/٢٠٠٧ البالغ رقم  -كاف كاف   
    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٦اآلراء املعتمدة يف (

  مينني ضد هولندا، ١٧٩٧/٢٠٠٨ البالغ رقم    -الم الم    
    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٧اآلراء املعتمدة يف (

  تذييل  
  رون ضد اليونانجورجوبولوس وآخ، ١٧٩٩/٢٠٠٨ البالغ رقم   -ميم ميم    

    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٩اآلراء املعتمدة يف (
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  تذييل  
  صوهبراج ضد نيبال، ١٨٧٠/٢٠٠٩البالغ رقم   -نون نون    

    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٧اآلراء املعتمدة يف (
يت أعلنت فيها عدم قبول البالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول      قرارات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ال       -   السادس

    ...............................االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  وآخرون ضد أوزبكستان. أ، ١٠٧٩/٢٠٠١ البالغ رقم  - ألف     

   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (
  مينبويف ضد طاجيكستان، ١١٧٤/٢٠٠٣ غ رقمالبال  -  باء     

   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (
  ضد طاجيكستان. أ. ر، ١٢٤٠/٢٠٠٤ البالغ رقم  - جيم     

   ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٣اآلراء املعتمدة يف (
  دميكوفيتش ضد االحتاد الروسي، ١٣٤٣/٢٠٠٥ البالغ رقم  -دال     

   ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٦اآلراء املعتمدة يف (
  رودريغس دومنغس وآخرون ضد إسبانيا، ١٤٧١/٢٠٠٦ البالغ رقم  -  هاء     
   ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧اآلراء املعتمدة يف (          
  ضد قريغيزستان. ت. ن، ١٥٢٢/٢٠٠٦ غ رقمالبال  -  واو     
   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (          
  تياغاراجاه ضد سري النكا، ١٥٢٣/٢٠٠٦ البالغ رقم  - زاي     

   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (
  غرياشينكو ضد بيالروس، ١٥٣٧/٢٠٠٦ البالغ رقم  - حاء     

   ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣اآلراء املعتمدة يف (
  غافرييا لوكاس ضد كولومبيا، ١٥٤١/٢٠٠٧ البالغ رقم  - طاء     

   ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧اآلراء املعتمدة يف (
  سويلس رامونيه ضد إسبانيا، ١٥٥٥/٢٠٠٧ البالغ رقم  -  ياء     

   ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧اآلراء املعتمدة يف (
  ماثيوداكيس ضد اليونان، ١٥٧٢/٢٠٠٧ البالغ رقم  -كاف     

   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (
  شروب ضد اجلمهورية التشيكية، ١٥٧٣/٢٠٠٧ البالغ رقم  -  الم  

   ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧اآلراء املعتمدة يف (
  تشني ضد هولندا، ١٦٠٩/٢٠٠٧ البالغ رقم  -  ميم     

   ..........)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٦اآلراء املعتمدة يف (
  نسانو وآخرون ضد كولومبياما، ١٦١٦/٢٠٠٧ البالغ رقم  - نون     

   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (
  بريشتا ضد اجلمهورية التشيكية، ١٦١٨/٢٠٠٧ البالغ رقم  - سني     

   ..........)، الدورة السابعة والتسعون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧اآلراء املعتمدة يف (
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  سيتو مارتينس ضد إسبانيا ،١٦٢٤/٢٠٠٧ البالغ رقم  - عني     
   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (

  بيبو ضد كندا، ١٧٤٧/٢٠٠٨ البالغ رقم  -  فاء     
   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (

  لوث ضد أملانيا، ١٧٥٤/٢٠٠٨ البالغ رقم  - صاد     
    ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار٢٣ملعتمدة يف اآلراء ا(

  تذييل  
  نوفوتين ضد اجلمهورية التشيكية، ١٧٧٨/٢٠٠٨ البالغ رقم  -قاف     

   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (
  ماران ضد فرنسا، ١٧٩٣/٢٠٠٨ البالغ رقم  -  راء     

    ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٧اآلراء املعتمدة يف (
  تذييل  

  باريونويفو ألباريس وبرنايب برييس ضد إسبانيا، ١٧٩٤/٢٠٠٨ البالغ رقم  - شني     
   ....................)، الدورة الثامنة والتسعون٢٠١٠مارس / آذار١٩اآلراء املعتمدة يف (

  أندرسن ضد الدامنرك، ١٨٦٨/٢٠٠٩ البالغ رقم  -  تاء     
 ) ، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٦عتمدة يف اآلراء امل(

  ساخنوان ضد إسبانيا، ١٨٦٩/٢٠٠٩ البالغ رقم  -  ثاء     
 ) ، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٦اآلراء املعتمدة يف (

  غ وآخرون ضد كندا. د. ج. د، ١٨٧٢/٢٠٠٩ البالغ رقم  - خاء     
   ....................)، الدورة التاسعة والتسعون٢٠١٠يوليه / متوز٢٦اآلراء املعتمدة يف (

  أنشطة املتابعة مبوجب الربوتوكول االختياري  -   السابع
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  الوالية واألنشطة  - أوالً   

 ويف   اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية       الدويلالدول األطراف يف العهد       - ألف  
  الربوتوكولني االختياريني األول والثاين

  عدد الدول األطـراف    بلغ املعنية حبقوق اإلنسان،     للجنةعة والتسعني    التاس  هناية الدورة  يف  -١
 دولة وبلغ عدد الدول األطراف      ١٦٥ باحلقوق املدنية والسياسية     اخلاصالدويل   )١(يف العهد 

 / آذار ٢٣وكال الصكني نافذان منـذ      . ة دول ١١٣ بالعهد   امللحقيف الربوتوكول االختياري    
  .١٩٧٦مارس 

ت كل من مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية          دقير األخري، ص  ومنذ تقدمي التقر    -٢
  .وأصبحت الربازيل طرفاً يف الربوتوكول االختياري. العهدعلى وباكستان 

ـ  يف املنصوص عليه  دولة اإلعالن    ٤٨، أصدرت   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣١ وحىت  -٣  ١ قرةـالف
 إىل إصـدار هـذا    طراف   اللجنة الدول األ   تدعوويف هذا الصدد،    .  من العهد  ٤١من املادة   
 . أحكام العهد أكثر فعاليةتنفيذهذه اآللية جلعل وإىل النظر يف استخدام اإلعالن 

فقد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، اهلادف  بالعهد، الربوتوكول االختياري الثاين امللحق أما  -٤
 يف  طـراف األ ، بلغ عدد الدول   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣١ وحىت. ١٩٩١يوليه  / متوز ١١بدأ نفاذه يف    
  .للجنة األخرياتقرير تقدمي منذ ) الربازيل(ة واحدة  دولة، بزيادة دول٧٢الربوتوكول 

 األطراف يف العهد ويف الربوتوكولني      بالدول يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة        وترد  -٥
  .العهد  من٤١ من املادة ١ الفقرة املنصوص عليه يف اإلعالناالختياريني تبني الدول اليت أصدرت 

 بصدد  األطراف التحفظات وغريها من اإلعالنات الصادرة عن عدد من الدول           أما  -٦
وحتـث  .  العـام  األمنيالعهد أو الربوتوكولني االختياريني فترد يف اإلخطارات املودعة لدى          

  .اللجنة الدول األطراف من جديد على التفكري يف إمكانية سحب حتفظاهتا

 دورات اللجنة  - باء  

 الـسنوي  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ثالث دورات منذ اعتماد تقريرهـا            عقدت  -٧
 /األول تـشرين    ٣٠ إىل   ١٢يف الفترة مـن     السابعة والتسعون   ُعقدت الدورة   فقد  . السابق
__________ 

دء سريان العهد علـى      عقب ب  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٥ دولة حبلول    ١٦٦سيصبح عدد الدول األطراف      )١(
 من املادة   ٢وتنص الفقرة   . (٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥باكستان، اليت أودعت صك تصديقها على العهد يف         

أما الدول اليت تصدق على هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد مت إيـداع  : " يف العهد على ما يلي    ٤٩
 هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالث أشهر من تاريخ           صك التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني فيبدأ نفاذ       

 ").إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها
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، ٢٠١٠ مـارس /آذار ٢٦ إىل   ٨الثامنة والتسعون يف الفترة مـن       ، والدورة   ٢٠٠٩أكتوبر  
قدت الدورتان  وُع. ٢٠١٠يوليه  /متوز ٣٠ إىل   ١٢من  التاسعة والتسعون يف الفترة     والدورة  

الثامنة قدت الدورة  املتحدة جبنيف، وُعاألمم يف مكتب السابعة والتسعون والتاسعة والتسعون 
  .بنيويوركيف مقر األمم املتحدة والتسعون 

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
لية أمساؤهم لواليـة    ، أعضاء املكتب التا   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦انتخبت اللجنة، يف      -٨

  : من العهد٣٩ من املادة ١مدهتا عامان، وفقاً للفقرة 
   يوغي إيواساواالسيد   :الرئيس
  ة زونكي زانيلي ماجوديناالسيد  : الرئيسنواب

   ناجيل روديلالسري    
   ثريو-سانشيز برييز خوسيه لويس  السيد    
  يوليا أنطوانيال موتوكالسيدة     :املقرر

السابعة والتسعني والثامنة والتسعني والتاسعة     ة، خالل الدورات     مكتب اللجن  وعقد  -٩
 وعمالً باملقرر املعتمد يف الدورة احلاديـة        .)ثالثة يف كل دورة   ( تسعة اجتماعات    التسعني،و

  . يف حماضر رمسية حيتفظ هبا كسجل جلميع املقررات املعتمدةقراراته املكتبوالسبعني، يدوِّن 

  املقررون اخلاصون  - دال  
 ة الـسيد ، والتـدابري املؤقتـة    دةـات اجلدي ـ بالبالغ ة املعني ة اخلاص ةاملقررت  سجل  -١٠

 إىل الـدول األطـراف      هاتوأحال ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير    بالغاً ٧٢ ،كريستني شانيه 
 من النظام   ٩٢  عمالً باملادة  ،للحمايةطلبت فيها اختاذ تدابري مؤقتة        قراراً ١٦اختذت  املعنية، و 

   .خلي للجنةالدا
 اخلاص  املقرر و ،ة روث ودجوود   مبتابعة اآلراء، السيد   ة املعني ة اخلاص ة املقرر توواصل  -١١

 الفتـرة    أثناء ماهامهاالضطالع مب  السيد عبد الفتاح عمر،   املعين مبتابعة املالحظات اخلتامية،     
ة أثناء الدورات   تقارير مؤقتة إىل اللجن   والسيدة ودجوود   وقدَّم السيد عمر     .املشمولة بالتقرير 

ة اآلراء  ـوترد التقارير املتعلقة مبتابع   . السابعة والتسعني والثامنة والتسعني والتاسعة والتسعني     
وترد معلومات مفصلة بـشأن متابعـة اآلراء يف إطـار           . من هذا التقرير  دس  يف املرفق السا  

والفـصل  ) لد الثاين اجمل(رفق السابع   الربوتوكول االختياري وبشأن املالحظات اخلتامية يف امل      
  .السابع على التوايل
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 القطرية بالتقارير املعنيةالعمل ق العامل وفرق يالفر  - هاء  

 اجتمـع   عامالً نظامها الداخلي، فريقاً     من ٩٥ و ٦٢ اللجنة، وفقاً للمادتني     أنشأت  -١٢
 اللجنـة   إىلوُعهدت إىل الفريق مهمة تقدمي توصـيات        . قبل كل دورة من دوراهتا الثالث     

 والـسبعني منذ الدورة اخلامـسة     و.  مبوجب الربوتوكول االختياري   الواردةالبالغات   أنبش
 الـسابق   العامل الفريق   حمل القطرية معنية بالتقارير    عملفرق  حلت  . )٢()٢٠٠٢يوليه  /متوز(

 إعداد قوائم باملسائل    مبهمةهد إليه   ، الذي كان قد عُ    ٤٠املعين بالتقارير املقدمة مبوجب املادة      
العمل  واجتمعت فرق    . أن تنظر فيها اللجنة    املقررلقة بالتقارير األولية أو التقارير الدورية       املتع

املعنية بالتقارير القطرية خالل الدورات السابعة والتسعني والثامنـة والتـسعني والتاسـعة             
ئيل إثيوبيا واألردن وإستونيا وإسـرا     لدراسة واعتماد قوائم املسائل املتعلقة بتقارير     والتسعني  

وبلجيكا وبولندا وتوغو والسلفادور وسلوفاكيا وصربيا وكازاخستان والكامريون وكولومبيا         
دولتني مل تقدما    واعتمدت اللجنة أيضاً قائميت مسائل متعلقتني باحلالة يف       . ومنغوليا وهنغاريا 

  ).والتسعون الدورة التاسعة(ودومينيكا ) الدورة الثامنة والتسعون(تقارير ومها سيشيل 
مفوضية األمم املتحـدة    هلا   تقدمها اللجنة بشكل متزايد من املعلومات اليت        وتستفيد  -١٣

 املتحـدة الـسامية     األمممفوضية  (هيئات لألمم املتحدة     وقدمت   .السامية حلقوق اإلنسان  
) منظمة العمل الدولية ومنظمـة الـصحة العامليـة    (متخصصةووكاالت  ) لشؤون الالجئني 

 وحتقيقاً هلـذه    .بلدان كان من املقرر أن تنظر اللجنة يف تقاريرها        معلومات مسبقة عن عدة     
أيضاً يف وثائق قدمها ممثلو عدد من املنظمات غري احلكومية الدولية           العمل  الغاية، نظرت فرق    

هتمام ومشاركة هذه الوكاالت واملنظمات بااللجنة ورحبت  .  حبقوق اإلنسان  املعنيةوالوطنية  
  .من معلوماتا هل على ما قدمته وشكرهتا

 من الـسيد السابعة والتسعني  الدورة الفريق العامل املعين بالبالغات يتألف يف    وكان  -١٤
السيد فابيان عمر   ،  والسيد كريستر تيلني   والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،   ،   أوفالهريت مايكل

 رئيـساً سالفيويل  السيد  ؛ وُعّين   والسيدة هيلني كيلر، والسيدة ماجودينا، والسيدة موتوك      ،  سالفيويل
  . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٥ واجتمع الفريق العامل يف الفترة من . مقرراً-

الثامنة والتسعني من الـسيد      الدورة الفريق العامل املعين بالبالغات يتألف يف        وكان  -١٥
 والـسري ناجيـل روديل    أوفالهريت، والسيد إيواساوا، والسيد ريفاس بوسادا، والسيد تيلني،         

وُعـّين  والسيد سالفيويل، والسيد عمر، والسيدة كيلر، والسيدة موتوك، والسيدة ودجوود،           
 / آذار ٥ إىل   ١واجتمع الفريق العامل يف الفتـرة مـن         .  مقرراً - السيد كريستر تيلني رئيساً   

  . ٢٠١٠مارس 

__________ 

 ،)A/57/40 (vol. I)(، اجمللـد األول  ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقــم   )٢(
  .، واملرفق الثالث، الفرع باء٥٦الفقرة 
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 ني مـن  ـة والتسع ـالتاسعبالبالغات يتألف يف الدورة      املعينالفريق العامل    وكان  -١٦
السيد برافوالتشاندرا ناتوارالل باغوايت، والسيد اهليبة، والسيد إيواساوا، والسيدة موتـوك،          

الـسيد أوفالهــريت    ؛ وُعّين   والسيد أوفالهريت، والسيد ريفاس بوسادا، والسيد سالفيويل      
  .٢٠١٠ يوليه/  متوز٩ إىل ٥واجتمع الفريق العامل يف الفترة من .  مقرراً-رئيساً 

  طة األمم املتحدة ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسانأنش  - واو  
أُطِلَعت اللجنة، يف كل دورة من دوراهتا، على أنشطة هيئات األمم املتحدة اليت ُتعىن                -١٧

وحبثت اللجنة أيضاً ما استجد من تطورات خاصة هبذه املـسائل يف         . مبسائل حقوق اإلنسان  
  .ناجلمعية العامة وفيما يتصل مبجلس حقوق اإلنسا

وقّررت اللجنة، يف دورهتا التسعني، أن تطلب إىل السيدة شانيه أن تقدم توصـيات                -١٨
ويف . خبصوص عالقات اللجنة مع جملس حقوق اإلنسان ملناقشتها يف دورهتا الثالثة والتسعني           

الوقت نفسه، طلبت اللجنة أيضاً إىل السيدة ودجوود أن ُتعّد توصيات تتعلق بتعزيز التعاون              
راءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، وخباصة كي ُتتاح هلا بوجه خاص فكرة             مع اإلج 

وطلبت اللجنة، يف دورهتا الثانية   . أدق عن مسامهة اللجنة يف آلية االستعراض الدوري الشامل        
والتسعني، إىل كل من السيدة شانيه، والسيدة ودجوود احلضور بصفة مراقب يف دورة مـن             

وناقشت اللجنة،  . مل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع للمجلس      دورات الفريق العا  
يف دورهتا الرابعة والتسعني، هذه املسائل يف جلسة عامة باالستناد إىل التقرير املقـدم مـن                

  ).CCPR/C/SR.2588انظر الوثيقة (السيدة شانيه والسيدة ودجوود 
ترك بني اللجان واالجتماع الـسابع      وعمالً بتوصية صادرة عن االجتماع الرابع املش        -١٩

عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، أُنشئَ فريق عامل مشترك بني اللجان لدراسة         
 تقرير األمانة بشأن املمارسة املتَّبعة يف هيئات املعاهدات فيما يتصل بالتحفظات علـى املعاهـدات              

 ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٩ و ٨واجتمع هذا الفريق العامل يومي      . الدولية حلقوق اإلنسان  
، ورأسه السري ناجيل روديل الذي قام أيـضاً         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥ و ١٤ويومي  

إىل ) HRI/MC/2007/5 و Rev.1 و HRI/MC/2006/5(وأحيل تقريرا هذين االجتماعني     . بتمثيل اللجنة 
، ٢٠٠٧يونيـه  /ران حزي٢٠ إىل ١٨االجتماع السادس املشترك بني اللجان، املعقود يف الفترة من      

يونيه / حزيران ٢٢ و ٢١وإىل االجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات املعاهدات املعقود يومي          
، شارك السري ناجيل روديل أيـضاً، باسـم         ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ و ١٥يومي   ويف. ٢٠٠٧

اللجنة، يف اجتماع عقدته اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان مع جلنة             
وأطلع السري ناجيل روديل اللجنة،     . القانون الدويل حول موضوع التحفظات على املعاهدات      

يف دورتيها التاسعة والثمانني والتسعني، على نتائج أعمال الفريق العامل واملناقـشات الـيت              
قشت يف اوتواصل اللجنة متابعة هذه املسألة عن كثب، كما ن     . جرت مع جلنة القانون الدويل    

 ٢٠١٠يوليـه   /مارس ومتوز /الثامنة والتسعني والتاسعة والتسعني، املعقودتني يف آذار      دورتيها  
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ويف الدورة التاسعة   . على التوايل، عمل جلنة القانون الدويل بشأن التحفظات على املعاهدات         
والتسعني للجنة، بعث رئيسها برسالة إىل جلنة القانون الدويل تتضمن آراء اللجنـة بـشأن               

، مبا ٢٠٠٩يهية املتعلقة بالتحفظات على املعاهدات، اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام املبادئ التوج
 الوارد يف التقريـر     ٣-٥-٤، ومشروع املبدأ التوجيهي     )٣(٢-٢-٣يف ذلك املبدأ التوجيهي     

 للمقرر اخلاص للجنة القانون الدويل، السيد أالن بيليه،         (A/CN.4/624/Add.1)اخلامس عشر   
  .مهية كربى فيما يتعلق هبيئات املعاهدات، ال سيما جلنة حقوق اإلنساناللذان يكتسيان أ

   من العهد٤حاالت عدم التقيد عمالً باملادة   -زاي   
 من العهد على أنه جيوز للدول األطراف، يف حـاالت           ٤ من املادة    ١تنص الفقرة     -٢٠

 معينة تقع عليها مبقتـضى  الطوارئ العامة االستثنائية، أن تتخذ تدابري ال تتقيد فيها بالتزامات        
ـ        ٢وال جتيز الفقرة    . أحكام العهد   ٨ و٧ و٦واد ـ من املادة ذاهتا عدم التقيـد بأحكـام امل

  بإخطار الدول األطـراف األخـرى      ٣وتقضي الفقرة   . ١٨ و ١٦ و ١٥ و ١١و) ٢ و ١الفقرتان  (
 انتـهاء  ويلزم تقدمي إخطار آخر لـدى   . فوراً، عن طريق األمني العام، بأي حالة عدم التقيد        

 ومجيع هذه اإلخطارات متاحة على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة           .)٤(حالة عدم التقيد  
  .للشؤون القانونية

 / نيسان ٩، و ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٦، و ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ويف    -٢١
ول ، أخطرت حكومة بريو الد    ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١، و ٢٠١٠مايو  / أيار ٦، و ٢٠١٠أبريل  

األطراف األخرى، عن طريق األمني العام، بأهنا مددت أو أعلنت حالة الطوارئ يف خمتلـف               
وأشارت حكومة بريو حتديداً يف إخطاراهتا إىل تعليق إعمال احلقوق          . مقاطعات وأحناء البلد  

  .  من العهد يف أثناء حالة الطوارئ٢١ و١٧ و١٢ و٩املنصوص عليها يف املواد 
ملشمولة باالستعراض، أخطرت حكومة غواتيماال الدول األطـراف        وخالل الفترة ا    -٢٢

 ، بأهنا ٢٠١٠مارس  / آذار ٣٠، و ٢٠١٠فرباير  / شباط ٨األخرى، عن طريق األمني العام، يف       
وأشارت حكومة غواتيماال حتديداً يف     . مددت أو أعلنت حالة الطوارئ يف خمتلف أحناء البلد        

 من العهد يف ٢١ و١٧ و١٢ و٩وص عليها يف املواد إخطاراهتا إىل تعليق إعمال احلقوق املنص
  .أثناء حالة الطوارئ

وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، أخطرت حكومة باراغواي الدول األطـراف            -٢٣
، بأهنا أعلنت حالة الطـوارئ      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٧األخرى، عن طريق األمني العام، يف       

  .يف خمتلف أحناء البلد

__________ 

 .امس، الفرع جيم، الفصل اخل(A/64/10) ١٠الستون، امللحق رقم  و الرابعةالدورةاملرجع نفسه،  )٣(

، الفصل األول، الفقـرات  (A/60/40 (vol. I))اجمللد األول ، ٤٠الدورة الستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٤(
٣٥-٢٨. 
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املشمولة باالستعراض، أخطرت حكومة شيلي الـدول األطـراف         وخالل الفترة     -٢٤
، بأهنا أعلنت حالة الطوارئ يف      ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٣األخرى، عن طريق األمني العام، يف       
  .أحناء البالد اليت تضررت من الزلزال

وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، أخطرت حكومة تايلند الـدول األطـراف              -٢٥
طـوارئ يف   ، بأهنا أعلنت حالة  ٢٠١٠أبريل/ نيسان ١٤ألمني العام، يف    األخرى، عن طريق ا   

وأشارت احلكومة حتديداً يف إخطارها إىل تعليق إعمال احلقوق املنصوص          . خمتلف أحناء البلد  
  . من العهد يف أثناء حالة الطوارئ٢١ و١٧ و١٢عليها يف املواد 

امايكا الدول األطـراف    وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، أخطرت حكومة ج        -٢٦
، بأهنا أعلنت حالة طـوارئ يف       ٢٠١٠يونيه/ حزيران ١األخرى، عن طريق األمني العام، يف       

تعلق إعمال احلقوق املنـصوص  أهنا سخطار إىل هذا اإل وأشارت احلكومة حتديداً يف     . اجلزيرة
ة ، أخطرت حكوم  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ يفو . العهد يف ٢١ و ١٧ و ١٢عليها يف املواد    

 ٢٣ يومـاً ابتـداًء مـن        ٢٨جامايكا الدول األطراف األخرى بتمديد حالة الطوارئ ملدة         
  .٢٠١٠يونيه /حزيران

، أخطرت حكومة سري النكا الـدول األطـراف         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣ويف    -٢٧
، ٢٩ من املادة    ٢األخرى، عن طريق األمني العام، بإهناء العمل باالستثناءات املتعلقة بالفقرة           

، ١٩ من املـادة     ٢، والفقرة   ١٧ من املادة    ١، والفقرة   ١٤ من املادة    ٣ والفقرة   ،١٢ادة  وامل
 من العهد، عقب سحب عدد من لوائح حالة الطوارئ          ٢٢ من املادة    ١ والفقرة   ،٢١واملادة  

  .٢٠٠٥أغسطس /املعلنة يف آب

   من العهد٤٠ من املادة ٤التعليقات العامة مبوجب الفقرة   -حاء   
بشأن ) ١٩٨٣(١٠اللجنة يف دورهتا الرابعة والتسعني تنقيح تعليقها العام رقم    قررت    -٢٨

اليت قدمها املقرر، وبدأت اللجنة النظر يف مشروع الوثيقة ). حرية التعبري( من العهد ١٩املادة 
 وواصلت اللجنة النظر يف     .أثناء القراءة األوىل يف دورهتا السابعة والتسعني      السيد أوفالهريت،   

  . الوثيقة يف قراءة أوىل خالل دورتيها الثامنة والتسعني والتاسعة والتسعنيمشروع

   وترمجة الوثائق الرمسيةاملوارد من املوظفني  -طاء   
تؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء النقص يف املوارد من املوظفني وتشدد مرة أخرى                -٢٩

 دوراهتا يف جنيف ونيويـورك،      على أمهية ختصيص املوارد الكافية من املوظفني لتأمني خدمة        
. وللمساعدة يف زيادة الوعي بتوصياهتا وحتسني فهمها وتنفيـذها علـى الـصعيد الـوطين        

وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن القواعد العامة املتعلقة بتنقل املـوظفني يف               
لتماسات الـذين   األمانة قد تعوق عمل اللجنة، وخباصة عمل املوظفني العاملني يف وحدة اال           
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ينبغي بقاؤهم يف مناصبهم لفترة طويلة مبا فيه الكفاية الكتساب اخلربة واملعرفة فيما خيـص               
  .االجتهادات السابقة للجنة

وتعيد اللجنة تأكيد قلقها البالغ إزاء عدم توافر وثائقها الرمسية بلغات عمل اللجنـة                -٣٠
، جلسة  ٢٠١٠مارس  /، املعقودة يف آذار   وأجرت اللجنة يف دورهتا الثامنة والتسعني     . الثالث

عامة مفتوحة مع السيد فرانز باومان، األمني العام املساعد لشؤون اجلمعية العامة وخـدمات   
املؤمترات، والسيدة ليندا وونغ، رئيسة الدائرة الثانية يف شعبة ختطيط الربامج وامليزانية، هبدف             

اعد يف ختطي الصعوبات املتعلقـة بتجهيـز        مناقشة السبل اليت ميكن من خالهلا للجنة أن تس        
الوثائق الرمسية للجنة، ال سيما الردود اخلطية للدول األطراف على قائمة املسائل املطروحـة              

  .وترمجتها إىل لغات عملها الثالث

  الدعاية ألعمال اللجنة  - ياء  
وواصلت . ناقشت اللجنة، يف دورهتا التسعني، احلاجة إىل وضع استراتيجية إعالمية           -٣١

هذه املناقشة خالل دوراهتا احلادية والتسعني والثانية والتسعني والثالثة والتسعني باالستناد إىل            
شريير، واعتمدهتا وأعلنتها اللجنة يف دورهتا الرابعة والتـسعني         إيفان  ورقة عمل أعدها السيد     

  :، وهي تشمل التوصيات التالية)CCPR/C/94/3انظر الوثيقة (
رص بصورة دائمة على استعراض احليز املخصص حلقوق اإلنسان         ينبغي احل   )أ(  

يف املوقع الشبكي لألمم املتحدة، ال سيما املوقع الشبكي للمفوضية الذي ميكن الوصول إليه              
عن طريق وصلة مدرجة يف املوقع السالف الذكر، وحتديثـه وحتـسني إخراجـه وحمتـواه                

رج يف املوقع الشبكي للمفوضية مراجـع       وينبغي أيضاً أن تد   . ومواضيعه وسهولة استخدامه  
  ووصالت تسمح باالنتقال إىل مواقع شبكية أخرى ذات أمهية يف هذا الصدد؛

ينبغي للجنة، خالل اجتماعاهتا السنوية مع املنظمات غـري احلكوميـة، أن        )ب(  
هد تدوِّن ما تسهم به هذه املنظمات يف سياق وضع استراتيجيات لنشر املعلومات املتعلقة بالع             

ومن شأن املنظمات غـري احلكوميـة       . واللجنة وأن تستفيد من التعاون معها يف هذا الصدد        
 أن تساعد يف حتديد منظمات غري حكومية وطنية تكون قادرة على العمل على              الدولية أيضاً 

وينبغي أن تشجع اللجنة هذه املنظمات الوطنية علـى البقـاء يف            . مستوى القاعدة الشعبية  
ن طريق تسجيلها لدى املفوضية بعد حتديدها من جانب املكاتـب امليدانيـة             اتصال معها، ع  
وينبغي أن تضع املفوضية برامج أخرى ملساعدة املنظمات غـري احلكوميـة            . لألمم املتحدة 

وينبغي أن تعمم املفوضـية     . الوطنية يف إدارة برامج تثقيفية يف بلداهنا تراعي الظروف احمللية         
  ات الوطنية واجلامعات بصورة مباشرة؛عمل اللجنة على الربملان

ينبغي أن تعقد اجللسات اليت جترى يف جنيف للنظـر يف تقـارير الـدول                 )ج(  
األطراف اليت يقع عليها االختيار يف قصر األمم هبدف إتاحة حضور مجهور أكرب ولتـسهيل               
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بالتقرير ور عمل ممثلي الصحافة املوجودين يف قصر األمم، وذلك حيثما يتوقع أن اهتمام اجلمه   
  ؛موضع االستعراض سوف يؤدي إىل حضور يتجاوز الطاقة االستيعابية لقصر ويلسون

ينبغي إتاحة متابعة مداوالت اللجنة اليت جتري يف اجتماعاهتا املفتوحة مـن              )د(  
خالل بثها على شبكة اإلنترنت ونشر تسجيالهتا اخلاصة باألجهزة املنقولة ونقـل وقائعهـا              

ينبغي طلب تقرير من املسؤول عن خـدمات املعلومـات يف املفوضـية             و. بصورة متواصلة 
وينبغـي إتاحـة    . لتوضيح جدوى تنفيذ هذه التوصية واجلوانب اللوجستية املرتبطـة هبـا          
وينبغي أن ُيطلب إىل . التسجيالت السمعية للمداوالت العامة للجنة ملن يطلبها وبسعر معقول

  ديوية للمداوالت العامة؛إدارة شؤون اإلعالم تعزيز التغطية الفي
ينبغي تشجيع وسائط اإلعالم على تغطية املداوالت العامة للجنة بالصوت            )ه(  

 بأي مبادئ توجيهية ميكن اعتمادها فيما يتعلق باألصول وبشروط إجـراء            أو الصورة، رهناً  
  املداوالت يف ظروف الئقة، وشريطة عدم مقاطعة عمل اللجنة؛

لجنة على اإلدالء بتعليقات عامة بشأن عمل اللجنة،        ينبغي تشجيع أعضاء ال     )و(  
 ما عدا يف القضايا اليت تكتنفها السرية، وذلك بصفتهم الشخصية ومع توضيح أهنـم ال يتحـدثون                

  باسم اللجنة ككل؛
ينبغي تشجيع فرادى األعضاء، ال سيما املقررون القطريون وأعضاء أفرقـة        )ز(  

لى التحدث إىل مؤمترات صحفية خالل دورات اللجنة أو         العامل املعنية بالتقارير القطرية، ع    
وينبغي أيضاً أن تتاح هلم املشاركة يف أنشطة املتابعة اليت تضطلع هبا اللجنـة              . عند اختتامها 

  فيما يتعلق بالقضايا اليت يكونون على علم هبا بصفة خاصة؛
 ما عدا إذا    ينبغي االستمرار يف التقليد املتمثل يف عقد مؤمتر صحفي ختامي،           )ح(  

وينبغي أن يعقـد    . ظهر يف دورة بعينها أن من غري املرجح أن يستقطب املؤمتر اهتماماً كافياً            
وال ينبغـي أن تقتـصر      . هذا املؤمتر يف وقت ال يتجاوز اليوم الذي يسبق يوم اختتام الدورة           

وسـائط  وينبغي أن يتاح للصحافة وغريها من       . املشاركة يف هذا املؤمتر على أعضاء املكتب      
اإلعالم إمكانية الوصول إىل املالحظات اخلتامية للجنة املتعلقة بالبلدان اليت جرى اسـتعراض         

 ساعة على األقل قبل عقد املؤمتر الصحفي اخلتامي أو قبل عقد            ٢٤ملفها يف الدورة، وذلك     
وينبغي إتاحة موجز تعده األمانة عن املالحظـات        . أي مؤمتر صحفي خاص يتعلق ببلد بعينه      

  خلتامية اليت تعتمدها اللجنة يف الدورة، هبدف إخبار وسائط اإلعالم؛ا
ينبغي لترتيبات اإلحاطات اإلعالمية اليت تنظم خالل الدورة، بالتشاور مع            )ط(  

وحدة وسائط اإلعالم ومكتب الشؤون العامة، أن تتخذ حبيث ُتَربُز بنود جدول أعمال اللجنة الـيت          
 وجبة غـري رمسيـة      وينبغي الترتيب لدعوة ممثلي الصحافة إىل     . ةتكتسي صبغة هامة يف تلك الدور     

وحفل مشروبات يف بداية الدورة ليتسىن ملمثلي الصحافة وأعضاء اللجنة أن يعرف بعـضهم       
  .وينبغي أن يقترن ذلك بإحاطة إعالمية رمسية تعقد قبل الدورة.  بصورة شخصيةبعضاً
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 خالل فترة انعقاد دورة اللجنة  ينبغي اغتنام الفرصة إلصدار نشرات صحفية       )ي(  
وينبغي أن تصدر هذه النشرات بناء على موافقة من الرئيس، الذي           . حيثما تربز جدوى ذلك   

وينبغي أن يتضمن املوقع الـشبكي      . ميكنه التشاور مع املكتب يف حال وجود شك يف األمر         
  . للنشرات الصحفية املتعلقة بعمل اللجنة خمصصاًللمفوضية حيزاً

األمانة ضـمان تيـسري     إىل  يف دورهتا السادسة والتسعني      قد طلبت    ت اللجنة نكاو  -٣٢
اجللسات العلنية للدورات املعقودة يف مقر األمم املتحدة        حضوره  حضور اجلمهور، ال سيما     

  .يف نيويورك

  املنشورات املتعلقة بأعمال اللجنة  - كاف  
القرارات املختارة للجنة    من   ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥تالحظ اللجنة بارتياح أن اجمللدات        -٣٣

املعنية حبقوق اإلنسان املتخذة مبوجب الربوتوكول االختياري قد ُنِشرت ومسحت بتحـديث        
وتيسر هذه املنشورات   . ٢٠٠٧أكتوبر  /آراء اللجنة وقراراهتا السابقة حىت دورة تشرين األول       

 أنه غري. سابقةاطالع عامة الناس ورجال القانون بشكل خاص على آراء اللجنة وقراراهتا ال           
  .املتحدة يظل من الضروري أن تتاح جملدات القرارات املختارة هذه جبميع اللغات الرمسية لألمم

وعلمت اللجنة بارتياح أن القرارات اليت اعتمدهتا مبوجب الربوتوكول االختياري قد      -٣٤
تزايد الذي وتعرب عن تقديرها لالهتمام امل. )٥(نشرت يف قواعد بيانات العديد من املؤسسات      

وتكرر أيضاً  . تبديه اجلامعات وغريها من مؤسسات التعليم العايل لعمل اللجنة هبذا اخلصوص          
اهدات ملوقع املفوضية على    توصيتها السابقة بضرورة تزويد قاعدة البيانات املتعلقة هبيئات املع        

  .بوظائف البحث املالئمة (http://tb.ohchr.org/default.aspx)الشبكة 

  االجتماعات القادمة للجنة  - الم  
أقرت اللجنة، يف دورهتا السادسة والتسعني، اجلدول الـزمين التـايل الجتماعاهتـا              -٣٥
. ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٩ إىل   ١١ستعقد الدورة املائة يف الفترة من       : ٢٠١٠ لعام

: ٢٠١١ا لعام   وأقرت اللجنة، يف دورهتا التاسعة والتسعني، اجلدول الزمين التايل الجتماعاهت         
، ٢٠١١أبريـل  / نيسان١مارس إىل / آذار١٤ستعقد الدورة الواحدة بعد املائة يف الفترة من         
  .٢٠١١يوليه / متوز٢٩ إىل ١١وستعقد الدورة الثانية بعد املائة يف الفترة من 

__________ 

 . السابع، املرفق(A/59/40 (vol. I))، اجمللد األول ٤٠الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  ) ٥(
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  اعتماد التقرير  - ميم  
 مشروع  ، يف ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٩، املعقودة يف    ٢٧٤١نظرت اللجنة، يف جلستها       -٣٦

تقريرها السنوي الرابع والثالثني املتعلق بأعمال دوراهتا السابعة والتسعني والثامنة والتـسعني            
املنقحـة   واعُتمد التقرير باإلمجاع، بصيغته   . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩والتاسعة والتسعني املعقودة يف عامي      

 ١٩٨٥/١٠٥ قرره وأِذنَ اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمني العام، مبوجب م        .أثناء النقاش 
  .، بإحالة تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة مباشرة١٩٨٥فرباير / شباط٨املؤرخ 
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 من العهد والتعاون مع هيئات      ٤٠أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة        -ثانياً 
  األمم املتحدة األخرى

خرية على  يلخص هذا الفصل ويشرح التعديالت اليت أدخلتها اللجنة يف السنوات األ            -٣٧
 من العهد، وكذلك املقرَّرات اليت اعتمدهتا اللجنة مـؤخراً          ٤٠أساليب عملها مبوجب املادة     

  .بشأن متابعة مالحظاهتا اخلتامية على تقارير الدول األطراف

  املستجدات واملقرَّرات األخرية املتعلقة باإلجراءات  -ألف   

  املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد التقارير  -١  
قّررت اللجنة، يف دورهتا التسعني، مراجعة مبادئها التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير             -٣٨

وطلبت إىل السيد أوفالهريت أن يستعرض املبادئ التوجيهية القائمة وأن ُيعّد ورقـة عمـل               
. ُيحدِّد فيها بوجه خاص كل الصعوبات اليت ميكن أن تعترض تنفيذ املبادئ التوجيهية املنسَّقة             

رعت اللجنة يف مناقشة املوضوع يف دورتيها الثانية والتسعني والثالثة والتسعني باالسـتناد   وش
إىل الوثيقة اليت أعدها السيد أوفالهريت، وقّررت بدء العمل على إعداد مبـادئ توجيهيـة               

وعّينت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة والتسعني، السيدة كيلر مقرِّرة مكلَّفـة بإعـداد             . جديدة
  . توجيهية جديدةمبادئ
 ،٢٠٠٩أكتـوبر   /تـشرين األول  يف  املعقودة   السابعة والتسعني  يف دورهتا    ،بدأت اللجنة و  -٣٩

 ت هذه املناقشة يف دورهتـا     صلاولتقارير و إلعداد ا مناقشة مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة      
   .دورة التاسعة والتسعني واعتمدت املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد التقارير يف ال.الثامنة والتسعني

  التقارير املركزة املستندة إىل قوائم املسائل السابقة لتقدمي التقرير  -٢  
 يتعلـق    اعتماد إجراء جديـد    رت اللجنة أيضاً  ، قرَّ ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول يف    -٤٠

 ى قائمـة  ما يـسمَّ  أو  ( الدول األطراف قائمة مسائل       إىل هنا سترسل إ التقارير حيث    بإعداد
أو (تقرير دوري   النظر يف    من   ظر يف ردودها اخلطية بدالً    ستنو) تقدمي التقرير السابقة ل ائل  املس

ومبوجب اإلجراء اجلديـد،    ).  الردود على قائمة املسائل    اً مستنداً إىل  زركَّم اًى تقرير ما يسمَّ 
نـت  وعيَّ.  من العهد٤٠ألغراض املادة املطلوب تقدميه  تقريَرالالدولة الطرف ستشكِّل ردود   

عقـب  و.  اإلجراء اجلديد   تطبيق إعداد ورقة بشأن طرائق   مكلَّفةً ب  ةراللجنة السيدة كيلر مقرِّ   
، بتـت  الثامنة والتسعني والتاسعة والتسعنيالسيدة كيلر يف الدورتني مناقشة ورقتني قدمتهما  

لتفاصيل انظر ا (اللجنة يف طرائق تنفيذ اإلجراء االختياري اجلديد يف دورهتا التاسعة والتسعني            
  ).CCPR/C/99/4يف الوثيقة 
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  متابعة املالحظات اخلتامية  -باء   
 /تعتمد اللجنة مالحظات ختامية منذ دورهتا الرابعة واألربعني اليت ُعقـدت يف آذار              -٤١

وهي تعترب أن املالحظات اخلتامية هي القاعدة اليت تنطلق منـها إلعـداد             . )٦(١٩٩٢مارس  
ويف بعـض   . ا أثناء النظر يف تقرير الدولة الطـرف الالحـق         قائمة املسائل اليت جيري تناوهل    

 من نظامها الداخلي املنقح، تسلّمت اللجنـة مـن          ٧١ من املادة    ٥احلاالت، ووفقاً للفقرة    
الدول األطراف املعنية تعليقات على مالحظاهتا اخلتامية وردوداً على الشواغل اليت أثارهتـا،             

  . وثيقةوتصدر هذه التعليقات والردود يف شكل 
وكانت اللجنة قد اعتمدت يف دورهتا الرابعة والسبعني مقررات حتدد طرائق متابعة              -٤٢

وعينت الدورة يف دورهتا اخلامسة والسبعني السيد ماكسويل يالدين          .)٧(املالحظات اخلتامية 
يد ويف الدورة الثالثة والثمانني، خلـف الـس       . مقرراً خاصاً معنياً مبتابعة املالحظات اخلتامية     

ويف الدورة التسعني، ُعّين السري ناجيل روديل مقرراً خاصاً معنياً          . ريفاس بوسادا السيد يالدين   
   .مبتابعة املالحظات اخلتامية، وخلفه السيد عمر يف الدورة السادسة والتسعني

املقرر اخلـاص    وطلبت اللجنة، يف دورهتا الرابعة والتسعني، إىل السري ناجيل روديل،           -٤٣
مبتابعة املالحظات اخلتامية، تقدمي مقترحات إىل اللجنة بشأن سبل تعزيز إجراء املتابعـة  املعين  

 واستناداً إىل ورقة قدمها املقرر اخلاص املعين مبتابعـة املالحظـات اخلتاميـة              .الذي اعتمدته 
)CCPR/C/95/5(              قامت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة والتسعني، مبناقـشة واعتمـاد عـدة ،

  .)٨(مي إىل تعزيز إجراء املتابعة الذي اعتمدتهاقتراحات تر
أوكرانيـا، إسـبانيا،    ( دولة طرفاً    ١٦وخالل الفترة قيد االستعراض، وردت تعليقات من          -٤٤

البوسنة واهلرسك، تونس، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جورجيـا،           
و، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا       ـ كوستاريكا، موناك  الدامنرك، زامبيا، السودان، السويد، شيلي،    

وقد ُنـشرت   .  ويف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو        )العظمى وآيرلندا الشمالية، اليابان   
هذه املعلومات وميكن اإلطالع عليها يف املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق       

ويتضمن الفـصل   ). http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/followup-procedure.htm (اإلنسان
السابع من هذا التقرير ملخصاً لألنشطة ذات الصلة مبتابعة املالحظـات اخلتاميـة ولـردود            

  .الدول األطراف

__________ 

  .١٨، الفصل األول، الفرع هاء، الفقرة )A/47/40( ٤٠الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم املرجع نفسه،  ) ٦(
 .ألفالفرع املرفق الثالث، األول، لد ، اجمل)A/57/40( ٤٠، امللحق رقم خلمسونالدورة السابعة وااملرجع نفسه،  )٧(

 .السادس، املرفق )A/64/40 (vol. I((، اجمللد األول ٤٠قم  والستون، امللحق رالرابعةالدورة  املرجع نفسه، )٨(
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ع الصكوك الدولية وهيئات املعاهدات األخـرى ذات الـصلة          ـالعالقات م   -جيم   
  حبقوق اإلنسان

يف االجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان حمفـالً          ترى اللجنة     -٤٥
لتبادل األفكار واملعلومات بشأن اإلجراءات واملشاكل اللوجستية وتبسيط أساليب العمـل           
 ومتتني التعاون بني هيئات املعاهدات والتشديد على ضرورة احلصول على خـدمات الـسكرتارية             

ويف الـرأي   . ها من االضطالع بوالياهتا على حنو فعال      بالقدر الذي ميكّن هذه اهليئات مجيع     
، اقترحـت   )٩(الذي أبدته اللجنة بشأن فكرة إنشاء هيئة وحيدة ملعاهدات حقوق اإلنـسان           

اللجنة االستعاضة عن اجتماع رؤساء هيئات املعاهدات وعن االجتماع املشترك بني اللجان            
عاهدات تكلَّف مبعاجلة مجيـع املـسائل       هبيئة تنسيق واحدة مؤلفة من ممثلي خمتلف هيئات امل        

  .املتصلة بتنسيق أساليب العمل معاجلةً فعالةً
يف حقـوق اإلنـسان     وُعقد االجتماع الثاين والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات          -٤٦

وُعقد االجتماعـان   . ، وشارك فيه السيد إيواساوا    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢ و ١بروكسل يوَمي   
 نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠من  يف الفترة   ن بني اللجان يف جنيف      العاشر واحلادي عشر املشتركا   

، ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٩يونيه إىل   / حزيران ٢٨ ومن   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢إىل  
حقـوق  وشارك يف االجتماعني ممثلون عن كل هيئة من هيئـات معاهـدات             . على التوايل 
ل روديل يف االجتماع العاشر املشترك       من السيد عمر والسري ناجي     ومثّل اللجنة كلٍّ  . اإلنسان

احلادي عشر املشترك بـني   وكل من السيد إيواساوا والسيدة كيلر يف االجتماع     ،بني اللجان 
  . اللجان

  التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى  -دال   
 خلفاً للسيد حممد آيات     ريوثة والتسعني للجنة، ُعّين السيد سانشيز       بعيف الدورة السا    -٤٧

بصفته املقرِّر املكلَّف باالتصال مبكتب املستشار اخلاص لألمني العام املعـين مبنـع اإلبـادة               
  .والفظائع اجلماعية

__________ 

  .، املرفق اخلامس)A/62/40 (vol. I((، اجمللد األول ٤٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه، )٩(
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  من العهد٤٠تقدمي الدول األطراف للتقارير وفقاً للمادة   - ثالثاً

 من العهد الـدويل اخلـاص       ٢ من املادة    ١تتعهد كل دولة طرف، مبوجب الفقرة         -٤٨
ية والسياسية، باحترام احلقوق املعترف هبا يف العهد وكفالة هذه احلقوق جلميع            باحلقوق املدن 

 ١وفيما يتعلق هبذا احلكم، تقضي الفقرة       . األفراد املقيمني داخل أراضيها واخلاضعني لواليتها     
 من العهد بأن تقدم الدول األطراف تقارير عن التدابري اليت اعتمـدهتا وعـن               ٤٠من املادة   
ز يف التمتع مبختلف احلقوق وعن أية عوامل وصعوبات ميكن أن تؤثر يف تنفيـذ               التقدم احملر 

وتتعهد كل دولة طرف بتقدمي تقرير خالل سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنـسبة               . العهد
ومبوجب املبادئ التوجيهية السارية، اليت اعتمـدهتا       . إليها، مث كلما طلبت اللجنة إليها ذلك      

، )CCPR/C/GUI/66/Rev.2(ادسة والستني وعدلتها يف الدورة السبعني       اللجنة يف دورهتا الس   
فإن دورية تقدمي التقارير مرة كل مخس سنوات، وهي املمارسة اليت كانت اللجنة نفسها قد               

، قد عدلت )CCPR/C/19/Rev.1 (١٩٨١يوليه /قررهتا يف دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف متوز
اماً أكثر مرونة أصبح مبوجبه تاريخ تقدمي الدولـة الطـرف           عنها اللجنة اآلن واعتمدت نظ    

لتقريرها الدوري التايل يتحدد على أساس كل حالة على حدة يف هناية املالحظات اخلتاميـة               
 مـن العهـد ويف   ٤٠اليت تبديها اللجنة بشأن أي تقرير جيري النظر فيه، وذلك وفقاً للمادة      

  . وأساليب عمل اللجنةضوء املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير 

 إىل  ٢٠٠٩أغـسطس   /التقارير املقدمة إىل األمني العام يف الفتـرة مـن آب            -ألف   
  ٢٠١٠يوليه /متوز
  تقريراً من الـدول األطـراف      ١٢خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، قُّدم إىل األمني العام            -٤٩
، وإيـران   )رير الـدوري الثالـث    التق(، وغواتيماال   )التقرير الدوري الثاين  (الكويت  : التالية

التقرير الدوري  (، واجلمهورية الدومينيكية    )التقرير الدوري الثالث  ()  اإلسالمية -مجهورية  (
 ، وتركمانـستان  )التقرير الدوري اخلامس  (، واليمن   )التقرير الدوري السادس  (، والنرويج   )اخلامس

التقريـر  (، وآيـسلندا  )ريـر األويل التق(، وأنغوال  )التقرير األويل (، وملديف   )التقرير األويل (
  ).التقرير الدوري الرابع(، والفلبني )التقرير الدوري الثاين(، وأرمينيا )الدوري اخلامس

التقارير اليت فات موعد تقدميها وعدم امتثال الـدول األطـراف اللتزاماهتـا               -باء   
  ٤٠مبوجب املادة 

اف يف العهد تقدمي التقارير املشار       على الدول األطر   من جديد أن  التأكيد  تود اللجنة     -٥٠
 من العهد يف الوقت احملدد هلا ليتسىن للجنة أن تؤدي مهامها مبوجب هذه              ٤٠إليها يف املادة    

فهذه التقارير تشكل أساس املناقشة اليت جتري بني اللجنة والدول األطراف بشأن حالة            . املادة
خر كبري يف تقدمي التقارير منذ      وقد لوحظ لألسف حدوث تأ    . حقوق اإلنسان يف هذه الدول    

  . إنشاء اللجنة
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وتالحظ اللجنة بقلق أن عدم تقدمي الدول األطراف لتقاريرها يعـوق أداء اللجنـة                -٥١
وحتدد القائمة الواردة أدنـاه الـدول       .  من العهد  ٤٠ملهامها املتعلقة بالرصد مبوجب املادة      

نوات، والـدول الـيت مل تقـدم        األطراف اليت تأخرت يف تقدمي تقريرها ألكثر من مخس س         
وتكرر اللجنة أن هذه الدول ال تفـي بالتزاماهتـا          . التقارير املطلوبة بقرار خاص من اللجنة     

  . من العهد٤٠مبوجب املادة 
يوليـه  / متوز ٣١حىت  (الدول األطراف اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرها ألكثر من مخس سنوات            

  قرار خاص من اللجنةأو اليت مل تقدم تقريراً مطلوباً ب) ٢٠١٠

  األجل احملدد فئة التقرير  الدولة الطرف
عدد سنوات  

  التأخري
 ٢٥ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١ الثاين  )أ(غامبيا

  ٢١  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٤  األويل  )ب(غينيا االستوائية
  ١٩  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣  األويل  الصومال

  ١٨  ١٩٩١أكتوبر /ين األول تشر٣١  الثاين  )ج(سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ١٨  ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٥  األّويل  )د(غرينادا

 ١٧  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥  األّويل  كوت ديفوار
 ١٦  ١٩٩٣أغسطس / آب٤  األّويل  سيشيل
 ١٦  ١٩٩٤مارس / آذار٣١  الثاين  النيجر

 ١٦  ١٩٩٤أبريل / نيسان٢٣  الثالث  أفغانستان
 ١٥  ١٩٩٤بتمرب س/ أيلول١٦  األّويل  دومينيكا

 ١٥  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠  الثالث  غينيا
 ١٥  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٠  األّويل  موزامبيق

 ١٥  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥  األّويل  الرأس األخضر

 ١٥  ١٩٩٥مارس / آذار٢١  األّويل  مالوي

  ١٣  ١٩٩٦أغسطس / آب٨  الثاين  بوروندي
  ١٣  ١٩٩٦مرب ديس/ كانون األول٣٠  األّويل  هاييت
  ١٣  ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٢  الثاين  مالطة
  ١٢  ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٩  األّويل  بليز
  ١٢  ١٩٩٧أغسطس / آب١٣  الثاين  نيبال

  ١٢  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  األويل  سرياليون
  ١٢  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨  اخلامس  رومانيا
  ١٠  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٨  الثاين  نيجرييا
  ٩  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١  الثالث  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  ١٠  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١  الثالث  لبنان
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  األجل احملدد فئة التقرير  الدولة الطرف
عدد سنوات  

  التأخري
  ١٠  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  األويل  جنوب أفريقيا
  ١٠  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣  األويل  بوركينا فاسو

  ١٠  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  اخلامس  العراق
  ١٠  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  اخلامس  السنغال

  ٩  ٢٠٠١فرباير / شباط٨  األويل  غانا
منطقة ماكاو اإلداريـة اخلاصـة      

  )ه()الصني(
  ٨  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣١  األويل

  ٨  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٧  اخلامس  بيالروس
  ٨  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦  األويل  بنغالديش 

  ٨  ٢٠٠١مرب ديس/ كانون األول٣١  الرابع  اهلند
  ٨  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠  الثاين  ليسوتو
  ٨  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الرابع  قربص

  ٨  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الثاين  زمبابوي
  ٨  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١  الثاين  كمبوديا

  ٧  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١  اخلامس  أوروغواي
  ٧  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  الثالث  غيانا

  ٧  ٢٠٠٣س مار/ آذار٢١  الثالث  الكونغو
  ٧  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢  األويل  إريتريا
  ٦  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١  الثالث  غابون

  ٦  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١  اخلامس  ترينيداد وتوباغو
  ٦  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١  اخلامس  بريو

  ٦  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١  الثالث  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  ٦  ٢٠٠٤فرباير / شباط٥  األويل   جيبويت

  ٦  ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١  الثاين  قريغيزستان
  ٥  ٢٠٠٤أغسطس / آب١  الثالث  فييت نام

  ٥  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١  الرابع  مصر
  ٥  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٦  األويل  تركيا

  ٥  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٩  األويل   ليشيت-تيمور 
  ٥  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الرابع  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 

  ٥  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الثالث  مايل
  ٥  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧  األويل  سوازيلند
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يوليـه  /متوز(نظرت اللجنة يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غامبيا يف دورهتا اخلامسة والسبعني                )أ(
وأُرسلت مالحظات ختامية   . الطرف ودون حضور وفد منها    دون وجود تقرير من الدولة      ) ٢٠٠٢

، قررت اللجنة جعل    )٢٠٠٤يوليه  /متوز(ويف هناية الدورة احلادية والثمانني      . مؤقتة إىل الدولة الطرف   
/ تـشرين األول  (وقررت اللجنة أيضاً، يف دورهتا الرابعة والتـسعني         . هذه املالحظات هنائية وعلنية   

انظـر  ( من العهـد  ٤٠دم امتثال الدولة الطرف التزاماهتا مبوجب املادة    ، أن تعلن ع   )٢٠٠٨أكتوبر  
  ).٥٦، الفقرة لثالفصل الثا

نظرت اللجنة يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غينيا االستوائية يف دورهتا التاسـعة والـسبعني                  )ب(
ـ          ) ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول ( . د منـها  دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حـضور وف

يوليه /متوز(ويف هناية الدورة احلادية والثمانني      . وأُرسلت مالحظات ختامية مؤقتة إىل الدولة الطرف      
وقررت اللجنة أيضاً، يف دورهتا الرابعة      . ، قررت اللجنة جعل هذه املالحظات هنائية وعلنية       )٢٠٠٤

لطرف التزاماهتا مبوجـب    ، أن تعلن عدم امتثال الدولة ا      )٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول (والتسعـني  
 ).٥٨، الفقرة لثانظر الفصل الثا( من العهد ٤٠املادة 

نظرت اللجنة يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف سانت فنسنت وجـزر غرينـادين يف دورهتـا                   )ج(
دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن حبـضور وفـد   ) ٢٠٠٦مارس /آذار(السادسة والثمانني  

الحظات ختامية مؤقتة إىل الدولة الطرف، مع طلب بتقدمي تقريرها الدوري الثاين            وأُرسلت م . منها
أبريـل  / نيـسان  ١٢ووجهت إىل الدولة الطرف رسالة تذكريية يف        . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١حبلول  
، تعّهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقـدمي        ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٥ويف رسالة مؤرخة    . ٢٠٠٧

، قررت اللجنة جعل    )٢٠٠٨مارس  /آذار(ويف هناية الدورة الثانية والتسعني      . تقريرها يف غضون شهر   
 ).٦١، الفقرة لثانظر الفصل الثا(هذه املالحظات اخلتامية املؤقتة هنائية وعلنية 

) ٢٠٠٧يوليـه   /متوز(نظرت اللجنة يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غرينادا يف دورهتا التسعني               )د(
من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها ولكن باالستناد إىل الردود اخلطية اليت             دون وجود تقرير    

وأُرسلت مالحظات ختامية مؤقتة إىل الدولة الطرف وطُلب منها تقـدمي           . وردت من الدولة الطرف   
ويف هنايـة الـدورة الـسادسة       . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١تقريرها األويل يف موعد أقصاه      

، قررت اللجنة جعل هذه املالحظات اخلتامية املؤقتة هنائيـة وعلنيـة            )٢٠٠٩وليه  ي/متوز(والتسعني  
 ).٦٤ ، الفقرةثالثانظر الفصل ال(

 ة الصني االلتزامـات املنـصوص     ـمعلى الرغم من أن الصني نفسها ليست طرفاً يف العهد، فقد قبلت حكو              )ه(
خلاصة اليت كانت تابعة لإلدارة الربيطانية       فيما يتعلق مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية ا       ٤٠عليها يف املادة    

  .ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة اليت كانت تابعة لإلدارة الربتغالية

 تقريراً أولياً مل تقدم   ٢٦ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بصورة خاصة إىل أن هناك             -٥٢
تـأخر تقـدميها مخـس       املدرجة يف القائمة الواردة أعاله واليت        ٢٢ل منها التقارير األولية ا   (

لعهـد، وهـو    ا منالبالغ األمهية املتوخى    وهذه النتيجة إحباط للهدف     ). سنوات على األقل  
متكني اللجنة من رصد أداء الدول األطراف اللتزاماهتا مبوجب العهد، على أساس التقـارير              

طراف وتقوم اللجنة على فترات منتظمة بتوجيه رسائل تذكريية إىل مجيع الدول األ           . الدورية
  .اليت تأخرت كثرياً يف تقدمي تقاريرها
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نظراً إىل القلق الذي يساور اللجنة بشأن عدد التقارير اليت تأخر تقدميها وعدم امتثال      -٥٣
، اقترح فريقان عـامالن تابعـان       )١٠( من العهد  ٤٠الدول األطراف اللتزاماهتا مبوجب املادة      

مساعدة الدول األطراف علـى الوفـاء       للجنة إدخال تعديالت على النظام الداخلي بقصد        
وكانت هذه التعديالت قد اعتمدت رمسيـاً  . بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير وتبسيط النظام 

، وصدرت الصيغة املنقحة يف النظـام  ٢٠٠١مارس /خالل الدورة احلادية والسبعني، يف آذار    
األطراف بتعديل النظـام    وأخطرت مجيع الدول    . )١١()Corr.1 و CCPR/C/3/Rev.6(الداخلي  

 هنايـة الـدورة احلاديـة والـسبعني         منالداخلي، وبدأت اللجنة يف تطبيق تعديالته اعتباراً        
، الذي اعتمد يف الـدورة  ٣٠وتشري اللجنة إىل أن التعليق العام رقم        ). ٢٠٠١أبريل  /نيسان(

  .)١٢(فاقية من االت٤٠اخلامسة والسبعني، حيدد التزامات الدول األطراف مبوجب املادة 
وتتضّمن التعديالت إجراًء جديداً ُيتَّبع يف احلاالت اليت تتخلّف فيها الدول األطراف              -٥٤

عن الوفاء بالتزامها بتقدمي التقارير على مدى فترة طويلة، أو اليت تطلب فيها تأجيل مثوهلـا                
من اآلن فصاعداً،   ويف كلتا احلالتني، جيوز للجنة،      . أمام اللجنة قبل املوعد املقرر مبدة قصرية      

إخطار الدولة املعنية بأن اللجنة تعتزم النظر يف التدابري اليت اعتمدهتا تلك الدولـة الطـرف                
 املتوافرة لديها، حىت لو مل تتسلّم تقرير الدولة تبغرض تنفيذ أحكام العهد استناداً إىل املعلوما   

 ملتابعة املالحظات اخلتاميـة     كما يتضمن النظام الداخلي املعدل إجراًء جديداً      . الطرف املعنية 
ينبغي للدولـة    فبدالً من حتديد تاريخ معّين يف الفقرة األخرية من املالحظات اخلتامية          : للجنة

سوف تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تبلغها         ،تقدِّم تقريرها التايل قبل حلوله    الطرف أن   
 ،اخلطوات اليت تكون قد اختذهتا     عن متابعتها لتوصيات اللجنة، مبا يف ذلك      خالل فترة حمددة    

وبعد ذلك، يبحث املقرر اخلاص املعين مبتابعة املالحظات اخلتامية هذه الـردود            . إن وجدت 
، عادةًومنذ الدورة السادسة والسبعني، تنظر اللجنة       . مث حيدد موعداً هنائياً لتقدمي التقرير التايل      

  .)١٣(ملقرر اخلاصرحلية اليت يقدمها ايف التقارير املخالل دوراهتا، 
وطّبقت اللجنة اإلجراء اجلديد ألول مرة يف دورهتا اخلامسة والسبعني على دولة مل               -٥٥

، نظرت اللجنة يف التدابري اليت اختذهتا غامبيـا إلعمـال        ٢٠٠٢يوليه  /ففي متوز . تقدم تقريراً 
.  الطـرف  احلقوق املعترف هبا يف العهد وذلك دون وجود تقرير ويف غياب وفد ميثّل الدولة             

واعتمدت اللجنة مالحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غامبيـا             
ويف الدورة الثامنة والسبعني، ناقشت اللجنة حالة املالحظـات         . وأحالتها إىل الدولة الطرف   

 ١اخلتامية املؤقتة املتعلقة بغامبيا وطلبت إىل الدولة الطرف أن تقـدِّم، يف موعـد أقـصاه                 
__________ 

 ٤٠الدورة السابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم        الفصل الثالث، الفرع باء، واملرجع نفسه،       املرجع نفسه،    )١٠(
(A/57/40)،الفصل الثالث، الفرع باء . 

 املرفـق  ،(A/56/40 (vol. I)) ، اجمللـد األول ٤٠الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١١(
 .الثالث، الفرع باء

 .، املرفق السادس(A/57/40 (vol. I))، اجمللد األول ٤٠الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  ) ١٢(
  .لثالثة والثمانني اليت ُعيِّن أثناءها مقرِّر خاص جديدباستثناء الدورة ا )١٣(
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، تقريراً دورياً يتناول حتديداً الشواغل املشار إليها يف املالحظات اخلتاميـة            ٢٠٠٤يوليه  /متوز
وستصري املالحظات اخلتامية املؤقتة هنائيةً وجتعلها اللجنة علنيةً إذا          .املؤقتة الصادرة عن اللجنة   

، عّدلت  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨ويف  . مل تقدِّم الدولة الطرف هذا التقرير قبل املوعد النهائي        
 لكي تنص على إمكانية جعل املالحظـات اخلتاميـة          )١٤(أِلف من نظامها الداخلي    ٦٩اللجنة املادة   

جتعل املالحظـات    ويف هناية الدورة احلادية والثمانني، قررت اللجنة أن       .  هنائيةً وعلنيةً  املؤقتة
. مل تقدم تقريرها الدوري الثاين    اخلتامية املؤقتة املتعلقة بغامبيا هنائيةً وعلنيةً ألن الدولة الطرف          

، أن تعلن أن  )٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول (وقّررت اللجنة أيضاً، يف دورهتا الرابعة والتسعني        
  . من العهد٤٠املادة مبوجب الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا 

، يف  )٢٠٠٢أكتـوبر   /تشرين األول (ونظرت اللجنة، يف دورهتا السادسة والسبعني         -٥٦
قوق املدنية والسياسية يف سورينام دون وجود تقرير، ولكن حبضور وفـد الدولـة              حالة احل 
، اعتمدت اللجنة مالحظات ختامية مؤقتـة       ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ويف  . الطرف

الدولة الطـرف إىل    املؤقتة  ودعت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية      . وأحالتها إىل الدولة الطرف   
قبـل  وقّدمت الدولة الطرف تقريرهـا      . غضون ستة أشهر   اين يف تقدمي تقريرها الدوري الث   

) ٢٠٠٤مـارس  /آذار(ونظرت اللجنة يف التقرير يف دورهتا الثمـانني    . املوعد النهائي حلول  
  .واعتمدت مالحظات ختامية بشأنه

 /تـشرين األول  (ونظرت اللجنة، يف دورتيها التاسعة والسبعني واحلادية والثمانني           -٥٧
، يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غينيا االسـتوائية          )٢٠٠٤يوليه  /ومتوز ٢٠٠٣أكتوبر  

ومجهورية أفريقيا الوسطى، على التوايل، دون وجود تقرير ويف غياب وفد يف احلالة األوىل،              
وأُحيلت مالحظات ختامية مؤقتة إىل     . ودون وجود تقرير ولكن حبضور وفد يف احلالة الثانية        

 ويف هناية الدورة احلادية والثمانني، قررت اللجنة أن جتعـل املالحظـات           . املعنيتنيالدولتني الطرفني   
اخلتامية املؤقتة بشأن احلالة يف غينيا االستوائية هنائيةً وعلنيةً، ألن الدولة الطرف مل تقـدم تقريرهـا                 

، أن  )٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول ( وقررت اللجنة أيضاً، يف دورهتا الرابعة والتسعني      . األويل
أبريل / نيسان ١١ويف  .  من العهد  ٤٠املادة  مبوجب  تعلن أن الدولة الطرف مل تف بالتزاماهتا        

، قدمت مجهورية أفريقيا الوسطى تقريرها الدوري الثاين عمالً بتأكيداهتا للّجنة أثناء            ٢٠٠٥
 ونظرت اللجنة يف هذا التقريـر يف دورهتـا الـسابعة والثمـانني            . دورهتا احلادية والثمانني  

  .واعتمدت مالحظات ختامية بشأنه) ٢٠٠٦يوليه /متوز(
، أن تنظر يف حالة احلقوق      )٢٠٠٤مارس  /آذار(وقررت اللجنة، يف دورهتا الثمانني        -٥٨

كينيا ألن ) ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول(املدنية والسياسية يف كينيا يف دورهتا الثانية والثمانني     
ـ /انـ نيس ١١ موعد تقدميه قد حل يف       مل تقدم تقريرها الدوري الثاين الذي كان       . ١٩٨٦ل  ـأبري

ونظـرت اللجنـة يف     . ، قدمت كينيا تقريرها الدوري الثاين     ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف  

__________ 

  . من النظام الداخلي٧٠املادة  )١٤(
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واعتمـدت  ) ٢٠٠٥مـارس   /آذار(التقرير الدوري الثاين لكينيا يف دورهتا الثالثة والثمانني         
  .مالحظات ختامية بشأنه

، نظرت اللجنة يف حالة احلقوق املدنيـة والـسياسية يف       ويف الدورة الثالثة والثمانني     -٥٩
 وأُحيلـت مالحظـات   . بربادوس، دون وجود تقرير ولكن حبضور وفد تعهَّد بتقدمي تقرير كامل          

، قّدمت بربـادوس تقريرهـا      ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٨ويف  . ختامية مؤقتة إىل الدولة الطرف    
) ٢٠٠٧مارس  /آذار(ا التاسعة والثمانني    ونظرت اللجنة يف التقرير يف دورهت     . الدوري الثالث 

وألن نيكاراغوا مل تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي        . واعتمدت مالحظات ختامية بشأنه   
، قّررت اللجنة، يف دورهتـا الثالثـة        ١٩٩٧يونيه  / حزيران ١١كان موعد تقدميه قد حل يف       

راغوا يف دورهتـا اخلامـسة      والثمانني، أن تنظر يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف نيكـا          
نيكـاراغوا  ، قدمت   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩ويف  ). ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول (والثمانني  

 ١٧ويف  . ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٣١للجنة ما يؤكّد أهنا ستقدم تقريرها يف موعد أقصاه          
 / أيلول ٣٠ل   بأهنا ستقّدم تقريرها قب     نيكاراغوا اللجنة  أبلغت،  ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 

ـ  /تشرين األول (وطلبت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة والثمانني       . ٢٠٠٦سبتمرب    ،)٢٠٠٦وبر  ـأكت
وبعد التذكري الذي وجهتـه     . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠إىل نيكاراغوا أن تقدم تقريرها قبل       

 ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٧دت نيكاراغوا جمـدداً يف      ـ، تعه ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١اللجنة يف   
ا الدوري الثالث   ـوقّدمت نيكاراغوا تقريره  . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٩بتقدمي تقريرها حبلول    

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠يف 
، يف حالـة  )٢٠٠٦مـارس   /آذار(ونظرت اللجنة، يف دورهتا السادسة والثمـانني          -٦٠

ضور احلقوق املدنية والسياسية يف سانت فنسنت وجزر غرينادين، دون وجود تقرير ولكن حب         
ووفقاً للمالحظـات اخلتاميـة     . وأُرسلت مالحظات ختامية مؤقتة إىل الدولة الطرف      . وفد

 ١املؤقتة، دعت اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثاين يف موعـد أقـصاه                
، وجهت اللجنة تـذكرياً إىل سـلطات     ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢ويف  . ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

 ، تعهدت سانت فنـسنت    ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٥ويف رسالة مؤرخة    . نادينسانت فنسنت وجزر غري   
وملّا مل تقدِّم الدولة الطرف تقريرها الدوري       . وجزر غرينادين بتقدمي تقريرها يف غضون شهر      

، أن جتعـل    )٢٠٠٨مـارس   /آذار(الثاين، قّررت اللجنة، يف هناية دورهتا الثانية والتـسعني          
  . ن احلالة يف سانت فنسنت وجزر غرينادين هنائيةً وعلنيةًاملالحظات اخلتامية املؤقتة بشأ

 ١٧وألن سان مارينو مل تقدم تقريرها الدوري الثاين، الذي كان مقرراً تقدميـه يف                 -٦١
 ، قررت اللجنة، يف دورهتا السادسة والثمانني، النظر يف حالـة احلقـوق            ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين 

). ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول ( دورهتا الثامنة والثمانني     املدنية والسياسية يف سان مارينو يف     
 / أيلول ٣٠، أكّدت سان مارينو للجنة أهنا ستقدم تقريرها حبلول          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٥ويف  

ووفقاً هلذا االلتزام، قدمت سان مارينو تقريرها الدوري الثـاين، ونظـرت            . ٢٠٠٦سبتمرب  
  .اللجنة فيه أثناء دورهتا الثالثة والتسعني
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ونظراً ألن رواندا مل تقدم تقريرها الدوري الثالث وال تقريراً خاصاًَ، وقد كان مقرَّراً    -٦٢
، على التوايل، قررت    ١٩٩٥يناير  / كانون الثاين  ٣١ و ١٩٩٢أبريل  / نيسان ١٠يف   تقدميهما

يف اللجنة يف دورهتا السابعة والثمانني أن تنظر يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف رواندا،               
، تعهـدت   ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ٢٣ويف  ). ٢٠٠٧مارس  /آذار(دورهتا التاسعة والثمانني    

 فألغـت   ٢٠٠٧أبريل  /رواندا خطياً بتقدمي تقريرها الدوري الثالث حبلول هناية شهر نيسان         
 . مقرَّرةً دون وجود تقريـر     تبذلك عملية النظر يف حالة احلقوق املدنية والسياسية اليت كان         

، قدمت رواندا تقريرها الدوري، ونظرت فيه اللجنة أثناء دورهتا          ٢٠٠٧وليه  ي/ متوز ٢٣ويف  
  .اخلامسة والتسعني

أن تنظـر   ) ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول (وقررت اللجنة يف دورهتا الثامنة والثمانني         -٦٣
، ألن  )٢٠٠٧يوليـه   /متوز(يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غرينادا يف دورهتا التسعني           

 / كانون األول  ٥ة الطرف مل تكن قد قّدمت تقريرها األويل الذي حل موعد تقدميه يف              الدول
، هبذا االسـتعراض    )٢٠٠٧يوليه  /متوز(وقامت اللجنة، يف دورهتا التسعني      . ١٩٩٢ديسمرب  

دون وجود تقرير ويف غياب وفد من الدولة الطرف، ولكن باالستناد إىل الـردود اخلطيـة                
 أُرسلت املالحظات اخلتامية املؤقتة إىل الدولة الطرف اليت طُلب منـها تقـدمي            و. املقّدمة من غرينادا  

وقررت اللجنة، يف هناية دورهتـا      . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١تقريرها األويل حبلول    
  . ، أن جتعل املالحظات اخلتامية املؤقتة هنائيةً وعلنيةً)٢٠٠٩يوليه /متوز(السادسة والتسعني 
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   من العهد٤٠ يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر   -رابعاً 
يتضمن النص الوارد أدناه، الذي رتب على أساس كل بلد على حدة وبالترتيـب                -٦٤

الذي اتبعته اللجنة عند نظرها يف التقارير، املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة فيما يتعلق              
 النظر فيها أثناء دوراهتا السابعة والتسعني والثامنة والتـسعني          بتقارير الدول األطراف اليت مت    

وحتث اللجنة الدول األطراف على اعتماد تدابري تصحيحية، عند اإلشارة       . والتاسعة والتسعني 
  .إىل ذلك، متشياً مع التزاماهتا مبوجب العهد، وعلى تنفيذ توصياهتا

   سويسرا  -٦٥
يف ) CCPR/C/CHE/3(لثالث املقدم من سويـسرا      نظرت اللجنة يف التقرير الدوري ا       )١

 ١٢ املعقــودتني يف )CCPR/C/SR.2658 وCCPR/C/SR.2657( ٢٦٥٨ و٢٦٥٧جلــستيها 
 ٢٦٧٩ واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٣و
)CCPR/C/SR.2679 ( ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧املعقودة يف .  

  ةمقدم  -ألف 
ترحب اللجنة بتقدمي سويسرا تقريرها الدوري الثالث يف حينه، وبتـضمني التقريـر               )٢

معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة من جانب الدولة الطرف وعن خططها املقبلـة ملواصـلة           
وتعرب اللجنة عن امتناهنا أيضاً للدولة الطرف للردود اخلطية اليت قدمتها مـسبقاً             . تطبيق العهد 

)CCPR/C/CHE/Q/3/Add.1 (ًاليت طرحتها اللجنة، وللمعلومات    اخلطية   على قائمة األسئلة     ردا
  .التكميليةاخلطية اإلضافية اليت قدمها الوفد شفويا أثناء النظر يف التقرير واملعلومات املفصلة 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
رف ملسألة محاية حقوق    إن اللجنة، إذ تالحظ العناية املتواصلة اليت توليها الدولة الط           )٣

  :اإلنسان، ترحب بالتدابري التشريعية وغري التشريعية التالية
القانون السويـسري لإلجـراءات     اإلجراءات اجلنائية االحتادي و   قانون  اعتماد    )أ(  
ذ يف  ادخال حيز النف  يمن املقرر أن    ذين  ل ال ٢٠٠٧املطبقة على األحداث يف عام      اجلنائية  

  ؛٢٠١١عام 
لقانون االحتادي املتعلق بتعويض ضحايا اجلرائم الذي دخـل حيـز         تنقيح ا   )ب(  

  ؛٢٠٠٩التنفيذ يف عام 
مراجعة الدستور هبدف تعزيز الضمانات املتعلقة بإمكانية اللجوء إىل العدالة            )ج(  

  واستقالل جهاز القضاء؛
ذوي اعتماد القانون االحتادي املتعلق بالقضاء على التمييز ضد األشخاص            )د(  
  ؛٢٠٠٤يناير /يف كانون الثايننفاذ ، الذي دخل حيز الةاإلعاق



A/65/40 (Vol. I) 

23 GE.10-45146 

 ٢٠القانون املتعلق باستخدام القوة والتدابري اليت تتخذها الشرطة املؤرخ يف             )ه(  
  ؛٢٠٠٨مارس /آذار

) د(٣ و ١ت  ا والفقر ،١٠من املادة   ) ب(٢سحب التحفظات على الفقرة       )و(  
  . من العهد٥ واملادة ١٤من املادة ) و(و

  اعي القلق الرئيسية والتوصياتدو  - جيم
 مـن   ١يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مازالت لديها حتفظات على الفقرة              )٤

ويف ما يتعلق بالتحفظـات     . ٢٦واملادة  ) ب(٢٥ واملادة   ٢٠ من املادة    ١ والفقرة   ١٢املادة  
يـة مراجعـة    من العهد، حتيط اللجنة علما بتعليق الدولة الطرف على إمكان          ٢٦على املادة   

 من االتفاقية األوروبيـة     ١٤ يف سحب حتفظها إثر التصديق على الربوتوكول         رموقفها والنظ 
  .حلقوق اإلنسان

  .لدولة الطرف يف سحب ما تبقى من حتفظاهتا على العهدأن تنظر ا ينبغي    
 الردود املقدمة على قائمة املسائلاليت تضمنتها  ويساور اللجنة القلق بشأن املعلومات        )٥

واليت أكدها الوفد ومفادها أن الدولة الطرف غري جمربة على االنـضمام إىل الربوتوكـول                
إىل اللجوء  االختياري امللحق بالعهد مبا أنه جيوز لألشخاص اخلاضعني لوالية الدولة الطرف            

بيد أن اللجنة حتيط علما بتعليق الوفد أنه ال يوجـد أي            .  األوروبية حلقوق اإلنسان   ةاحملكم
  .)٢املادة (قانوين حيول دون انضمام الدولة الطرف إىل الربوتوكول االختياري عائق 

 لدولة الطرف يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق       أن تنظر ا   ينبغي  
  .بالعهد هبدف تعزيز محاية حقوق اإلنسان لفائدة األشخاص اخلاضعني لواليتها

هيكل االحتاد ميكن أن يعوق وفاء الدولـة        وتعّبر اللجنة من جديد عن قلقها من أن           )٦
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بـأن      . الطرف بالتزاماهتا مبقتضى العهد يف كافة أرجاء إقليمها       

تنطبق دون قيد أو اسـتثناء علـى مجيـع          " من العهد تنص على أن أحكام العهد         ٥٠املادة  
   .)٢املادة " ( منها الدول االحتاديةشكلالوحدات اليت تت

لدولة الطرف تدابري لكي تضمن أن تكون السلطات        أن تتخذ ا   ينبغي  
يف كل الكانتونات والبلديات على وعي باحلقوق اليت ينص عليهـا العهـد             

ع أحناء البلد، مبـا يف      ـة يف مجي  ـا بفعالي ـوبواجبها املتمثل يف تأمني تطبيقه    
  .ذلك يف حماكم الكانتونات

لطرف مل تنشئ إىل حد اآلن مؤسسة وطنيـة ذات          وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة ا       )٧
 ).٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامـة     (صالحيات واسعة يف جمال حقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس          

 باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن اختاذ قرار، على إثر مشاورات            وحتيط اللجنة علماً  
داخـل  " ركز متخصص يف حقوق اإلنسان    م" مشروع جترييب يستهدف إنشاء      نفيذموسعة، لت 
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رف بأن اجلامعات ال ميكنـها أن       ـة الط ـا تذكّر الدول  ـاجلامعات ملدة مخس سنوات ولكنه    
  .)٢املادة ( فحسب من والية مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان زء صغريجب إال ضطلعت

لدولة الطرف مؤسسة وطنية ذات والية واسعة يف جمال         أن تنشئ ا   ينبغي  
  .سان، وأن تزودها باملوارد املالية والبشرية الكافية وفقاً ملبادئ باريسحقوق اإلن

ويساور اللجنة القلق بشأن مبادرة االستفتاء على حظر بناء املآذن وبشأن احلملـة               )٨
وحتيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف ال تؤيـد االسـتفتاء           . الدعائية التمييزية اليت تصاحبها   

ماده سيؤدي إىل عدم امتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب العهد          املذكور الذي إن مت اعت    
  .)٢٠ و١٨ و٢ داملوا(

لدولة الطرف بقوة احترام حرية الدين وأن تكافح حبزم         أن تكفل ا   ينبغي  
  .التحريض على التمييز والعداء والعنف

ية للسامية  ويساور اللجنة القلق بشأن التصاعد احلاد يف عدد احلوادث اليت تبدو معاد             )٩
 عقد يف نزل يف الدولة الطرف، ومنها رشق احلجارة والتهديدات اللفظية اليت عطّلت اجتماعاً        

 واحلريق الذي دمر أكرب كنـيس يهـودي يف          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢كامبنسكي جبنيف يف    
 اللجنة القلق أيضاً بشأن التقارير اليت تفيد بأن الـشرطة يف            يساورو. ٢٠٠٧جنيف يف عام    

  .)٢٦ و٢٠ و١٨ و٢املواد ( حتقق بالكامل يف منط هذه احلوادث جنيف مل
 كافة التهديدات بـالعنف  يفلدولة الطرف بصورة فعلية   أن حتقق ا   ينبغي  

  .ضد الطوائف الدينية اليت تشكل أقلية، ومن ضمنها الطائفة اليهودية
ـ   لديها والي  توتأسف اللجنة ألن اللجنة االحتادية ملناهضة العنصرية ليس         )١٠ ع ـة لرف

ري والتحريض على الكراهية العنصرية ـز العنصـدعوى قانونية بشأن شكاوى تتعلق بالتميي     
  .)٢٦ و٢٠ و٢املواد (

لدولة الطرف، كما أوصت اللجنة بذلك يف السابق، يف         أن تنظر ا   ينبغي  
تعزيز والية اللجنة االحتادية ملناهضة العنصرية للتحقيق يف كافة حاالت التمييـز            

والتحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية وإرساء آليـة           العنصري  
وعالوة على ذلك، .  احلاالتلكمستقلة هلا صالحية رفع دعوى قانونية يف مثل ت  

لدولة الطرف جهودها املبذولة لتعزيز التسامح واحلوار الثقايف        أن تكثف ا  ينبغي  
  .داخل اجملتمع

رار حوادث العنف ضد النساء ومن ضمنها العنف        ويساور اللجنة القلق بشأن استم      )١١
وتشعر اللجنة بقلـق شـديد ألن       .  عن انعدام تشريع شامل بشأن هذه املسألة        فضالً ،املرتيل

 من القانون االحتادي اجلديد املتعلق باملواطنني األجانـب، وال سـيما            ٥٠مقتضيات املادة   
ملنشأ، قد ُتحدث مشاكل للنساء     يف بلد ا  من جديد    االندماج   صعوبةوجوب تقدمي دليل على     

 مبـواطنني    ملدة تقل عن ثالث سـنوات      الالئي تزوجن من ضحايا العنف املرتيل     األجنبيات  
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سويسريني أو بأجانب حيملون وثائق إقامة فيما يتعلق باحلصول علـى وثيقـة اإلقامـة أو                
والتمـاس   أيضاً من ترك عالقات مؤذيـة        الضحاياوقد متنع املقتضيات املذكورة     . جتديدها

  .)٢٦ و٢٣ و٣ و٢املواد (املساعدة 
، املرأةلدولة الطرف جهودها ملعاجلة مسألة العنف ضد        أن تكثف ا   ينبغي  

افة أشـكال   على ك عاقبة  املالعنف املرتيل و  ملكافحة   تشريع شامل    ّنبينها سَ من  و
من سبل االنتـصاف    فوراً  لضحايا  ا عن ضمان استفادة      فضالً ،العنف ضد املرأة  

. وتعاقبهمعن تلك األفعال    ولني  ؤوينبغي للدولة الطرف أن حتاكم املس     . واحلماية
 هلا أيضاً أن تعّدل تشريعاهتا بشأن وثائق اإلقامة لتجنب أن يكون من آثار              بغيوين

تطبيق القانون، من حيث املمارسة، إجبار النساء على االستمرار يف العالقـات            
  .املؤذية

اع عدد حاالت االنتحار باألسلحة النارية يف الدولـة  ويساور اللجنة القلق إزاء ارتف   )١٢
ويف هذا الصدد، فإهنا تشعر بالقلق ألن األشخاص الذين يؤدون اخلدمة العـسكرية             . الطرف

وترحب اللجنة بـالقرار األخـري      . هم عادة من يقومون بتخزين أسلحتهم النظامية يف املرتل        
  .)٦املادة ( العسكرية القاضي بتخزين كافة الذخائر النظامية يف املواقع

لدولة الطرف تشريعاهتا وممارساهتا هبدف تقليل فـرص        أن تعدل ا   ينبغي  
ضع حداً   وينبغي أن ت   ،احلصول على األسلحة النارية واستخدامها بصورة شرعية      

تخزين األسلحة النارية النظامية يف منازل األشخاص الـذين يـؤدون اخلدمـة           ل
 سلحةللدولة الطرف وضع سجل وطين لأل     ضافة إىل ذلك، ينبغي     إو. العسكرية

  .النارية اململوكة بصفة شخصية
يكون أي  "العقوبات من قانون    ١١٥ويف حني حتيط اللجنة علما بأنه مبوجب املادة           )١٣

 على االنتحار أو يقدم هلم املساعدة هبدف االنتحار، بدافع أنـاين،            شخص، حيرض أشخاصاً  
أن للتحقـق مـن      انعدام رقابة مستقلة أو قـضائية        ، فإهنا تشعر بالقلق إزاء    "عرضة للعقاب 

  .)٦املادة (يلتمس املساعدة لالنتحار يتصرف حبرية تامة وبإرادته املستنرية الذي شخص ال
لدولة الطرف يف تعديل تشريعاهتا هبدف ضـمان رقابـة   أن تنظر ا   ينبغي  

يلتمس املـساعدة لالنتحـار     أن الشخص الذي    للتحقق من   مستقلة أو قضائية    
  .تصرف حبرية تامة وبإرادته املستنريةي

ويساور اللجنة القلق بشأن تقارير وردت عن أعمال وحشية ترتكبها الشرطة ضـد      )١٤
وال تـزال   . األشخاص أثناء االعتقال أو االحتجاز وال سيما ضد طاليب اللجوء واملهاجرين          

تحقيق يف الـشكاوى    اللجنة تشعر بالقلق بشأن انعدام آليات مستقلة يف معظم الكانتونات لل          
ويف هذا الصدد، تذكّر اللجنة جمددا بأن إمكانية إيداع شكوى          . شرطةاملرفوعة ضد رجال ال   

كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن     . ول دون استحداث مثل تلك اآللية     حتأمام احملكمة ينبغي أال     
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يف السكان  اخنفاض نسبة األقليات عموما يف قوات الشرطة بالرغم من ارتفاع نسبة األقليات             
  .)٧املادة (عامة 

لدولة الطرف استحداث مجيع الكانتونات آلية مستقلة       أن تضمن ا   ينبغي  
م كافة الشكاوى املتعلقة باالستخدام املفرط للقوة وإسـاءة املعاملـة           خمولة تسلّ 

وينبغـي   .وغريها من أشكال التعدي من قبل الشرطة والتحقيق الفعلـي فيهـا         
 للدولـة الطـرف     يوينبغ. تهم ومنح تعويض للضحايا   حماكمة مجيع اجلناة ومعاقب   

استحداث قاعدة بيانات إحصائية وطنية تتعلق بالشكاوى املرفوعة ضد رجـال           
وينبغي للدولة الطرف أيضاً زيادة جهودها املبذولـة لـضمان متثيـل            . شرطةال

  .األقليات بصورة كافية يف قوات الشرطة
 الذي يقع ضمن اختصاص ،ل األجانب بالقوة  مع القلق بأن ترحي    وحتيط اللجنة علماً    )١٥

  .)١٣ و٧املادتان (الكانتونات، ال جيري حبضور مراقبني مستقلني 
اء ترحيل ـور مراقبني مستقلني أثنـلدولة الطرف حبضأن تسمح ا ينبغي  

  .األجانب بالقوة
وحتيط اللجنة علما بأن احملكمة اإلدارية االحتادية راجعـت أحكامهـا القـضائية               )١٦
بيد أن . عتراف بأن االضطهاد من جانب أطراف غري حكومية قد يشكل سببا ملنح اللجوء   لال

بالرغم من ثبوت عدم قـدرة      جرت  اللجنة تعرب عن قلقها بشأن تقارير عن حاالت طرد          
 املطرودون على منحهم احلماية من األطراف غري        األشخاصليت ينتمي إليها    األصلية ا بلدان  ال

  .)١٣ و٧املادتان (احلكومية 
لدولة الطرف بالكامل ملبدأ عدم ترحيـل األشـخاص         أن متتثل ا   ينبغي  

املعرضني لالضطهاد من جانب أطراف غري حكومية وأن تضمن تطبيق األحكام           
  .القضائية للمحكمة اإلدارية االحتادية يف هذا الصدد

يـشة   باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحـسني ظـروف املع      وحتيط اللجنة علماً    )١٧
.  يف السجون، بطرق عدة منها تشييد سجون جديدة مقررة         ظاظوالتغلب على مشكل االكت   

ويساور اللجنة القلق بشأن استمرار ظروف املعيشة غري املناسبة يف بعض املرافق وال سـيما               
  .)١٠ املادة( سجن شان دولون ظاظاكت

 سجونلدولة الطرف جهودها لتحسني ظروف املعيشة يف ال       أن تكثف ا   ينبغي  
على وجه االستعجال، ال سـيما يف       ظاظ  يف كافة الكانتونات وحل مشكلة االكت     

  .سجن شان دولون
 باملعلومات اليت تفيد بأن طاليب اللجوء ُيبلّغـون علـى النحـو             وحتيط اللجنة علماً    )١٨

الواجب حبقهم يف املساعدة القانونية وأن املساعدة القانونية اجملانية متاحة أثنـاء إجـراءات              
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ولكن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن إمكانية خضوع املساعدة القانونية اجملانية     . للجوء العادية ا
  .)١٣املادة ( تقييدية عندما يودع طالبو اللجوء طلبا يف إطار اإلجراءات االستثنائية روطلش

لدولة الطرف قوانينها هبدف منح املساعدة القانونيـة        أن تراجع ا   ينبغي  
وء أثناء كافة اإلجراءات املتعلقة بطلب اللجوء سـواء         ـ اللج اجملانية إىل طاليب  

  . استثنائيةمكانت عادية أأ
ُرفـض   بأن املساعدة العاجلة متنح لألشخاص الـذين         ويف حني حتيط اللجنة علماً      )١٩

تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن ظروف معيـشتهم          فهي   ،حلصول على اللجوء  اطلبهم  
مما حيد  ) القانون االحتادي للتأمني ضد املرض    (تمتعون بالتأمني الصحي    غري مناسبة وأهنم ال ي    

  .)١٧ و١٣املادتان ( على الرعاية الصحية ممن حصوهل
ُرفض لدولة الطرف احلقوق األساسية لألشخاص الذين       أن حتمي ا   ينبغي  
  .حلصول على اللجوء وأن توفر هلم مستوى معيشيا مناسبا ورعاية صحيةاطلبهم 

ر اللجنة القلق إزاء تقاعس الدولة الطرف عن دفع تعويض أو بطريقة أخرى             ويساو  )٢٠
جرب الضرر الناجم عن عمليات اإلخصاء والتعقيم القسرية اليت أجريت يف الفترة املمتدة بني              

  .)٧ و٢املادتان  (١٩٨٧ و١٩٦٠سنيت 
لدولة الطرف الظلم الذي حدث يف املاضي من خـالل          أن تعاجل ا   ينبغي  
  .رب، ومن ضمنها الوسائل غري املالية، مثل االعتذار العلينأشكال اجل

 / حزيـران  ١٢ون املدين املـؤرخ يف      ـل القان ـ مع القلق بتعدي   وحتيط اللجنة علماً    )٢١
.  الذي حيظر الزواج أو االقتران بشخص ال يتمتع بإقامة قانونيـة يف سويـسرا         ٢٠٠٩يونيه  
 ٢٣ وتأسيس أسرة الذي رسخته املادة       واجنطاق تنظيم حق الز    هذا النص القانوين     جاوزويت

  .)٢٦ و٢٣ و١٧ و٢املواد (من العهد 
لدولة الطرف تشريعاهتا املنطبقة على وجه االستعجال       أن تراجع ا   ينبغي  

  .هبدف جعلها متسقة مع العهد
لدولة الطرف على نطاق واسع بلغاهتا الرمسية نص تقريرها الثالث          أن تعمم ا  وينبغي    )٢٢

  .ة اليت قدمتها على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة وهذه املالحظات اخلتاميةوالردود اخلطي
لدولـة  أن تقـدم ا    من النظام الداخلي للجنة، ينبغي       ٧١ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٣
ن تنفيذ توصيات اللجنـة الـواردة يف        ـات ع ـون عام واحد، معلوم   ـرف يف غض  ـالط

  . أعاله١٨ و١٤ و١٠الفقرات 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم الذي سـيحل              و  )٢٤

، معلومات بشأن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ باقي التوصيات وبـشأن          ٢٠١٥موعد تقدميه يف    
  .امتثاهلا للعهد ككل
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  مجهورية مولدوفا  -٦٦
 يف  (CCPR/C/MDA/2) نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين املقدم من مجهورية مولدوفا           )١

واعتمدت ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ و ١٣ املعقودتني يف    ٢٦٦٠ و ٢٦٥٩جلستيها  
  .املالحظات اخلتامية التاليةأكتوبر / تشرين األول٢٩ املعقودة يف ٢٦٨٢يف جلستها 

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين جلمهورية مولدوفا الذي يتـضمن معلومـات          )٢
أن ذلك  فيدة عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، ولكنها تالحظ مع              م

دابري، ولكنه ال يتنـاول بـصورة     تشريعية وغريها من الت   التدابري  الالتقرير يضم معلومات عن     
 وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اليت     . تنفيذ هذه التدابري أو ما يترتب عليها من آثار        كافية  

 اليت مل ُتقدم، مع األسف، إال قبـل         ،قدمها الوفد شفويا ولردوده اخلطية على قائمة املسائل       
وتود اللجنة أن تؤكد على أمهية تقدمي الـردود      . بضعة أيام من النظر يف تقرير الدولة الطرف       

إجراء مناقشة أمشل لتنفيـذ     ألن ذلك من شأنه تسهيل      على قائمة املسائل يف الوقت املناسب       
  .كام العهدأح
  اجلوانب اإلجيابية  - باء
ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية والتدابري األخرى التالية اليت اعُتِمدت منذ النظر يف              )٣

  :تقرير الدولة الطرف األويل، وذلك على النحو التايل
ـ  ـيسمح بتطبيق عقوب  كان   "مميالقانون األ "إلغاء حكم من      )أ(   دام ـة اإلع

 بالقانون  الًـ، وذلك عم  "التهديـد بشنهـا نشوب احلرب أو    عند   االًعلى من يرتكب أفع   "
  ؛٢٠٠٦يونيه / الصادر يف حزيران١٦-١٨٥رقم 

   ليشمل حكما بتجرمي التعذيب؛٢٠٠٥تعديل القانون اجلنائي يف عام   )ب(  
  ؛٢٠٠٦فرباير /اعتماد قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف شباط  )ج(  
   بشأن منع الفساد ومكافحته؛٢٠٠٤لوطنية لعام االستراتيجية ا  )د(  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٦ اخلطة الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع للفترة  )ه(  
 والربوتوكـول   ،التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد        )و(  

و العقوبة القاسية أو    االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أ         
  . والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة،الالإنسانية أو املهينة

   القلق الرئيسية والتوصياتيواعد  - جيم
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم كبري يف تنفيذ العديد مـن توصـياهتا                  )٤

ا بظروف مرافق االحتجاز؛ واالجتار بالبشر؛ ومدة االحتجـاز   سيما املتصلة منه   السابقة، وال 
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احلق يف حرية األديان؛ ومشاركة املرأة يف       إعمال  قبل احملاكمة؛ واستقالل السلطة القضائية؛ و     
وسيلة كالعليا لصنع القرار يف القطاعني العام واخلاص؛ واالعتماد على اإلجهاض           ستويات  امل

  .مجاعة الروماهه أقليات مثل ملنع احلمل؛ والتمييز الذي تواج
ـ  ـينبغي أن تعزز الدولة الط       ـ  ـرف جهوده ـ   ـا الرامي ذ ـة إىل تنفي

  .توصيات اللجنة يف هذه اجملاالت
وحتيط اللجنة علماً مبعلومات مقدمة من الدولة الطرف تفيد بأن عجز الدولة الطرف     )٥

ون تنفيذ العهد يف هـذه      عن فرض سيطرهتا بفعالية على إقليم ترانسدنيستريا ال يزال حيول د          
التزامها بضمان احتـرام    ما زالت متمسكة ب   حظ أن الدولة الطرف     اللجنة تال ولكن  . املنطقة

  .ةيسلطتها الفعلنطاق احلقوق املعترف هبا يف العهد بالنسبة لسكان ترانسدنيستريا يف 
ينبغي أن جتدد الدولة الطرف جهودها الرامية إىل تذليل العقبات الـيت              

بيل تنفيذ العهد يف ترانسدنيستريا، وأن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل             تعترض س 
  .معلومات عن اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد

وتالحظ اللجنة أنه يتعني مبوجب دستور الدولة الطرف تفـسري أحكـام حقـوق             )٦
ـ انضمت إليها   اإلنسان وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقات الدولية اليت           ة الدول

بيد أن . قوق اإلنسان هلا األسبقية على القانون احملليبشأن حالطرف، وأن االلتزامات الدولية 
واقع األمر يف احملاكم القانونية أو ُيحتج هبا يف     اللجنة تالحظ أن أحكام العهد ال ُيحتكم إليها         

  .) من العهد٢املادة (للدولة الطرف 
لنشر املعرفة بأحكام العهد بني      جادة   ينبغي أن تبذل الدولة الطرف جهوداً       

القضاة لتمكينهم من تطبيق العهد يف القضايا ذات الصلة، وبني احملامني واجلمهور            
كما ينبغي أن تدرج الدولة الطرف      . لتمكينهم من االحتجاج بأحكامه أمام احملاكم     

  .يف تقريرها الدوري القادم أمثلة مفصلة عن تطبيق احملاكم احمللية ألحكام العهد
 ملكافحة التمييز    شامالً وتالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف مل تعتمد تشريعاً           )٧

  ) من العهد٢٦ و٢املادتان . (من أجل منع التمييز والقضاء عليه يف اجملاالت كافة
 ملكافحة التمييـز حيظـر       شامالً ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً       

 عن أحكام بـشأن     يها يف العهد، فضالً   صراحة مجيع أسس التمييز املنصوص عل     
  .العقوبات املناسبة والتعويضات اجملزية

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير موثوق هبا عن ارتكاب انتـهاكات         )٨
أبريل /تجني يف أعقاب مظاهرات تلت االنتخابات يف نيسان       احملجسيمة حلقوق اإلنسان ضد     

جنة علماً ببيان الوفد الذي جاء فيه أن املوظفني املكلفني          ويف هذا الصدد، حتيط الل    . ٢٠٠٩
وتعرب اللجنة عن قلقها بوجـه خـاص        ". تصرفوا خارج نطاق صالحياهتم   "بإنفاذ القانون   

حيال تقارير تفيد بشن اعتقاالت تعسفية واستخدام تكتيكات عنيفة للسيطرة على حـشود             
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خلفية املظاهرات الالحقـة لالنتخابـات      املتظاهرين، مبا فيها ضرب األفراد احملتجزين على        
  .) من العهد٢١ و٩ و٧ و٦ و٢املواد (وتعذيبهم وإساءة معاملتهم 

  :لدولة الطرف أنينبغي ل  
مـن جانـب    جتري حتقيقات دقيقة يف ادعاءات إساءة املعاملة          )أ(  

، وذلـك   ٢٠٠٩أبريل  /املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون خالل مظاهرات نيسان      
  ة مستقلة ونزيهة ينبغي أن ُتنشر نتائجها على املأل؛عن طريق هيئ

عـن  بإنفاذ القانون مساءلة املوظفني املكلفني تتخذ تدابري تكفل     )ب(  
تعذيب احملتجني وإساءة معاملتهم، مبن فيهم املوظفون املسؤولون عـن إعطـاء            

ف إيقاخالل حماكمتهم واختاذ تدابري تأديبية مناسبة حبقهم، و       وذلك من   األوامر،  
  املتورط من هؤالء عن العمل أثناء إجراء التحقيقات؛

تكفل دفع تعويضات جمزية لضحايا ممارسات التعذيب وغريهـا           )ج(  
 ٢٠٠٩أبريـل   /من أشكال إساءة املعاملة اليت وقعت خالل مظاهرات نيـسان         

، وأن ُتتاح أمـام     هذه األفعال بصرف النظر عن نتائج احملاكمات اجلنائية ملرتكيب        
  الطيب والنفسي املناسبة؛التعايف تدابري الضحايا 
 من  ٢١تكفل احترام احلق يف حرية التجمع وفقاً ألحكام املادة            )د(  

 ات ووضع ما يلـزم    ـ بشأن اجلمعي  ٢٠٠٨ون عام   ـل منها تطبيق قان   ـالعهد، بوسائ 
كـب  كـيال يرت  ضمانات موضع التنفيذ، من قبيل توفري التدريب املالئم،         المن  

رف املكلفون بإنفاذ القانون هذه االنتهاكات حلقوق اإلنـسان         موظفو الدولة الط  
  .مرة أخرى

وتالحظ اللجنة ببالغ القلق حصول حاالت تعذيب وإساءة معاملة يف مراكز الشرطة              )٩
وتشعر اللجنة بالقلق حيـال اسـتخدام       . ويف غريها من مرافق االحتجاز يف الدولة الطرف       

الوفد من معلومات تفيد بأن القانون يشترط على        التعذيب على نطاق واسع، برغم ما قدمه        
الدولـة  ذكـرت   عمليات تفتيش يومية ملرافق االحتجاز املؤقت، اليت        إجراء  املدعني العامني   

وتعرب اللجنـة عـن     . الطرف أن بإمكان احملتجزين فيها أن يتحدثوا حبرية مع املدعي العام          
يف أغلـب   على النحـو الواجـب       انشغاهلا ألن شكاوى التعذيب ال ُتسجل أو ُيحقق فيها        

وإضافة إىل ". ال تستند إىل أساس بّين    " لرفض الشكاوى بوصفها     اًاألحيان، وألن هناك توجه   
ا يعين أن جلنة الشكاوى ال تـؤدي        ممذلك، تالحظ اللجنة قصور وسائل االنتصاف القائمة،        

 لـديهم إال وسـائل      وظيفتها وأن احملامني الربملانيني الذين جيوز تقدمي الشكاوى إليهم ليس         
  .) من العهد١٠ و٧ و٢املواد ( ملعاجلة هذه الشكاوى حمدودة جداً
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  :لدولة الطرف أنينبغي ل
تتخذ تدابري عاجلة لوضع حد للتعذيب يف مراكـز الـشرطة             )أ(  

وغريها من أماكن االحتجاز، بوسائل منها توفري التـدريب املناسـب ملـوظفي             
كاوى التعذيب وغريه من أشكال إساءة      الشرطة والسجون والتحقيق يف مجيع ش     

املعاملة وحماكمة املذنبني ومعاقبتهم وإنفاذ القانون الذي حيظر قبول ما ُيحـصل            
  عليه من أدلة بواسطة التعذيب؛

تكفل توفري سبل انتصاف فعالة وأن تقدم، حسب االقتـضاء،            )ب(  
  .تعويضات لضحايا التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة

حظ اللجنة مع القلق أن اآللية الوطنية ملنع التعذيب تنقصها املوارد على ما يبدو              وتال  )١٠
أن بعض  كما تالحظ اللجنة    . مل توظف بعد جمموعة كاملة من اخلرباء يف هذا املضمار         أهنا  و

  .) من العهد١٠ و٧ و٢املواد  ( قد أعلن عنها مسبقاًاليت أُجريت ملراكز االحتجازالزيارات 
عزز الدولة الطرف آليتها الوطنية ملنـع التعـذيب وتعـزز           ينبغي أن ت    

  : مبا يلياستقالليتها عرب القيام حتديداً
  زيادة املوارد املالية املخصصة لآللية؛  )أ(  
  اإلسراع يف توظيف خرباء مؤهلني للعمل يف اآللية؛  )ب(  
حبق علماً  مجيع العاملني يف إدارة أماكن االحتجاز       حاطة  ضمان إ   )ج(  
 الوطنية ملنع التعذيب يف الدخول إىل أي مرفق من مرافق االحتجـاز دون              اآللية

  مرافقة ومن دون تقدمي أي شكل من أشكال اإلشعار املسبق؛
 الوطنيـة   ادرة عن اآللية  ـة الص ـنشر وتعميم التقارير السنوي     )د(  

  .ملنع التعذيب
قوق اإلنـسان وإزاء    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفري األموال الكافية ملركز ح           )١١

أن معظم  والقلق يساورها   كما تالحظ اللجنة    . اعتماده على السلطة التنفيذية من أجل متويله      
وحتيط اللجنة علماً بعـدم ورود      . الشكاوى املوجهة إىل املركز املذكور ال ُيحقق فيها رمسياً        

الوطنيـة ملنـع     مركز حقوق اإلنسان واآللية      وجودمعلومات عن التدابري املتخذة لإلعالم ب     
  ) من العهد٢املادة ( وبوظائفهما التعذيب

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابري تكفل تزويـد مركـز                
. حقوق اإلنسان مبا يكفيه من املوارد البشرية واملالية للنهوض بواليتـه بفعاليـة            

ت  أن تتخذ تدابري فعالة لرفع مستوى الوعي بوجود هـذه اآلليـا            أيضاًوينبغي  
  . من العهد٢ من املادة ٣ووالياهتا هبدف ضمان االمتثال الكامل ألحكام الفقرة 
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اإليـدز  /ويساور اللجنة القلق ألن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية           )١٢
 يف الدولة الطرف وُيوصمون فيها بسبب إصابتهم، مبا يف ذلـك يف ميـادين               يواجهون متييزاً 

الختبارات اإلصابة  قسراً  ن والرعاية الصحية، وألن األجانب خيضعون       التعليم والعمل والسك  
إذ واللجنة منشغلة بوجـه اخلـصوص   . هبذا املرض كجزء من مقتضيات إطار قواعد اهلجرة       

تالحظ أن املتخصصني العاملني يف جمال الرعاية الصحية ال حيترمون دائماً خصوصية املريض             
ألن القانون حيظر تبين األطفال املصابني باإليدز، ممـا          ويساورها القلق أيضاً   .ونظام السرية 

  .) من العهد٢٦ و١٧ و٢املواد (حيرمهم بالتايل من العيش يف بيئة أسرية 
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري للتصدي لوصم املصابني بفـريوس             

، املـرض اإليدز، بوسائل منها شن محالت توعية بشأن هذا         /نقص املناعة البشرية  
ن تعّدل تشريعاهتا وإطارها التنظيمي من أجل إزالة احلظر املفروض على تـبين             وأ

قوانني أو قواعد متييزية أخـرى ذات صـلة         أية  األطفال املصابني هبذا املرض، و    
  .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

 ٢٠٠٩أغـسطس  /وتالحظ اللجنة مع القلق أنه جيوز مبوجب تشريع ُسـّن يف آب         )١٣
أن املصاب أو املصابة بـه      عُترب  ا يف حال     قسرياً شخاص املصابني بالسل احتجازاً   احتجاز األ 

وال يوضح التشريع على وجه التحديد ماهية األمـور الـيت تـشكّل     ". متلّصت من العالج  "
مجلة أمور، على احلفاظ على سرية املريض أو علـى          ضمن  التملص من العالج، وال ينص،      

  .) من العهد٢٦ و٩ و٢املواد (لقرار احتجاز املريض بالقوة إمكانية إجراء مراجعة قضائية 
 شـياً اينبغي أن تعّجل الدولة الطرف باستعراض هذا التدبري ليصبح متم           

تـدابري قـسرية    بني أية   مع العهد، وذلك لضمان حتقيق موازنة حسب األصول         
 ، مبا يضمن إجراء   وق املرضى واحترام حق ناشئة عن شواغل تتعلق بالصحة العامة       

مراجعة قضائية واحملافظة على السرية فيما خيص املرضى ومعاملـة األشـخاص            
  .بوجه عاماملصابني بالسل معاملة إنسانية 

أن التمييز على أسـاس التوجـه   ما تواتر من أنباء مفادها     وتالحظ اللجنة مع القلق       )١٤
 ٢٦ و ٢املادتـان   (ع  ـاجلنسي منتشر على ما يبدو انتشارا واسع النطاق على مجيع مستويات اجملتم           

  .)من العهد
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملكافحة التمييز على أساس التوجه             

اجلنسي، بوسائل منها وضع برامج لتدريب ضباط الشرطة واملتخصصني يف جمال           
 عن شن محالت لرفع مستوى وعي الـضحايا احملـتملني           الرعاية الصحية، فضالً  

  .القائمةحبقوقهم وبآليات االنتصاف 
وتالحظ اللجنة مع القلق أن مشاركة املرأة يف سوق العمل ال تزال أدىن بكثري منها                 )١٥

بالنسبة للرجل، وأن مثة فجوة كبرية يف األجور بني اجلنسني ما انفكت قائمة ألسباب مـن                
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ولـة  اختذهتا الد ومع أن اللجنة تسلّم بتدابري      . العملمواقع  بينها ثقافة الفصل بني اجلنسني يف       
فتـرة  المثل اخلطة الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع، والـيت تـشمل              الطرف  
املرأة والرجل، فإهنا تشعر بالقلق أيـضاً حيـال   بني  فرص  ال، وقانون تكافؤ    ٢٠٠٩-٢٠٠٦

سيما يف   استمرار تدين متثيل املرأة يف املناصب العليا يف كل من القطاعني العام واخلاص، وال             
  .) من العهد٢٥ و٣املادتان (طة القضائية ويف اهليئات املنتخبة واملؤسسات األكادميية السل

 القـائم   ايتينبغي أن تعزز الدولة الطرف تنفيذ اإلطار القانوين والسياس          
لضمان متتع املرأة بسبل وصول متكافئة إىل سوق العمل واحلصول علـى أجـر          

نبغي أن تعزز الدولة الطرف اجلهود      كما ي .  عن العمل املتساوي يف القيمة     متساوٍ
الرامية إىل حتقيق مساواة فعلية بني الرجل واملرأة يف ممارسة احلقوق اليت يكفلـها          
العهد، وينبغي أن تتخذ يف هذا الصدد تدابري لتشجيع زيادة مشاركة املـرأة يف              

  .مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص
ـ     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥خ  ر املؤر اوترحب اللجنة بالقر    )١٦ ة ـ الصادر عـن حمكم

وبـرغم  . األسريأنينيي نوي بشأن إصدار أمر محاية لصاحل الضحية يف قضية تتعلق بالعنف             
يف الدولة الطرف، وندرة تدابري األسري ذلك، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء انتشار العنف 

، األسريدور إيواء ضحايا العنف التدخل من جانب السلطة القضائية، وحمدودية عدد وقدرة     
 للتدخل إال يف احلاالت اليت تسفر       ال مينح الشرطة مربراً   األسري  وإزاء تقارير تفيد بأن العنف      

  .) من العهد٢٦ و٧ و٣املواد (عن وقوع إصابات بليغة 
ألسري ينبغي أن حترص الدولة الطرف على إنفاذ القانون بشأن العنف ا            

 إنشاء املزيد من الدور إليوائهم وتقـدمي خـدمات          وتوفري الدعم للضحايا عرب   
انية واختاذ تدابري أخرى من هذا القبيل حسبما تقتـضيه الـضرورة            اجملشورة  امل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ما يلزم من تدابري وقائية           . حلماية الضحايا 
ني يف هـذه  جلميع املهنيني العاملاألسري وتوفري التدريب على التعامل مع العنف   

احلاالت، مبن فيهم ضباط الشرطة واملدعون العامون والقـضاة واألخـصائيون           
وينبغي أيضاً  . ألسرياالجتماعيون، مع التركيز على اجلوانب اجلنسانية للعنف ا       

أن تقدم الدولة الطرف معلومات يف تقريرها املقبل عن معدالت حصول العنف            
ا يف ذلك استخدام األوامر التقييدية، وعّما       ، والتدابري املتخذة ملعاجلته، مب    األسري

  .يترتب على هذه التدابري من آثارقد 
أنه برغم تطبيق االسـتراتيجية الوطنيـة للـشؤون        إذ تالحظ   ويساور اللجنة القلق      )١٧

 علـى   اًاللجوء إىل اإلجهاض كتدبري ملنع احلمل منتشر      ما زال   ،  )٢٠١٥-٢٠٠٥(الصحية  
اً يف هذا الصدد بعدم تنفيذ قانون التأمني الصحي اإللزامـي،        وحتيط اللجنة علم  . نطاق واسع 

وعـالوة علـى    . املستحقات األساسية حزمة  الذي ينص على إدراج وسائل منع احلمل يف         
، فإن هنـاك    برغم أن اإلجهاض غري حمظور قانوناً     يساور اللجنة القلق إذ تالحظ أنه       ذلك،  
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يف مل حيصلن   وإجراء عملية اإلجهاض،     بعد   حاالت ُحوِكمت فيها نساء بتهمة القتل أو الوأد       
  .) من العهد١٠ و٩ و٣املواد (على رعاية صحية بعد اإلجهاض السجن 

  :لدولة الطرف أنينبغي ل  
تتخذ خطوات للقضاء على اللجوء إىل اإلجهاض كوسيلة ملنـع            )أ(  

احلمل، بوسائل منها ضمان توفري وسائل منع احلمل بأسـعار معقولـة وإدخـال              
توعيـة  ة اإلجنابية واجلنسية يف املنـاهج الدراسـية و        ـالصحال  ـيف جم  التثقيف

  ؛اجلمهور عامة
 الاليت يتعرضن   اءتواظب على إنفاذ القانون لكي ال ُتحاكم النس         )ب(  

  لإلجهاض بتهمة القتل أو الوأد؛
 بالـسجن    أحكاماً تطلق سراح مجيع النساء الالئي يقضني حالياً        )ج(  

  هبذه التهم؛
عاية صحية مناسبة يف مرافق السجون للنـساء اللـوايت          توفر ر   )د(  

  .يتعرضن لإلجهاض
 بشأن منع االجتار باألشخاص ومكافحته      ٢٠٠٥وترحب اللجنة باعتماد قانون عام        )١٨

ألن الدولـة    القلق ال يزال يساورها      وإنشاء مركز إلعادة تأهيل ضحايا هذا االجتار، ولكن       
 النساء واألطفـال،    الجتار باألشخاص، وخصوصاً  بلد منشأ وعبور ل   تشكل  ت  ئالطرف ما فت  

  .) من العهد٢٦ و٨ و٧ و٣املواد (برغم اعتماد تشريعات وسياسات يف هذا اجملال 
 ينبغي أن تعزز الدولة الطرف تنفيذ قوانينها وسياساهتا بـشأن االجتـار             

، بوسائل منها بذل املزيد من اجلهود املتضافرة حملاكمة اجلناة ومحايـة            باألشخاص
الضحايا، كما ينبغي أن توسع الدولة الطرف نطاق تنفيذ التـدابري الراميـة إىل              

لحصول على  حقيقية ل  ويف توفري سبل     املساعدة يف دمج الضحايا يف اجملتمع جمدداً      
  .البلدمناطق الصحية واملشورة يف مجيع الرعاية 

ز الفـرد لـدى      الحتجـا  وتالحظ اللجنة مع القلق أن املدة القصوى املقررة قانوناً          )١٩
ُتَتجاوز هذه الفترة   أن  ، إضافة إىل ذلك،     كما تالحظ  ساعة،   ٧٢الشرطة عقب اعتقاله هي     

ألن االحتجـاز الـسابق     بـالقلق   اللجنـة   تشعر  وعالوة على ذلك،    . يف كثري من األحيان   
كما . بالرجوع إىل العقوبة املنصوص عليها بشأن اجلرمية اليت ُيتهم هبا احملتجز     لمحاكمة حيدد   ل

 ،هذه الفتـرة  ال ختضع   يساور اللجنة القلق ألنه وفقاً للمعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف           
طبيعة التهمة، للمراجعة القضائية إال كل ثالثـة        حبسب    شهراً ١٢ إىل   ٦اجلائز متديدها من    

  .) من العهد١٤ و٩املادتان (أشهر، وجيوز متديدها لفترات طويلة حبسب تقدير املدعي العام 
  



A/65/40 (Vol. I) 

35 GE.10-45146 

بغي أن حتدد الدولة الطرف مدة احتجاز الفرد لدى الـشرطة عقـب             ين  
مـن املـادة   ) ج(٣وفقاً ألحكام الفقرة لمحاكمة لاعتقاله ومدة االحتجاز السابق     

ويف هذا الصدد، ينبغي    . ٩ من العهد، وأن تكفل االحترام التام ألحكام املادة          ١٤
) ٢٠٠٧(٣٢م رقـم    أن تراعي الدولة الطرف على النحو الواجب التعليق العـا         

يف حماكمة عادلـة،    احلق  بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم واحملاكم املتخصصة و        
  .بشأن حق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه) ١٩٨٢(٨والتعليق العام رقم 

وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف الستخدام وسائل أخـرى غـري               )٢٠
 األطفال اخلارجني على القانون، من قبيل مراقبة الـسلوك والتوّسـط            االحتجاز للتعامل مع  

 ١٠ و ٩املواد  (إلصالح ذات البني، ولكنها ال تزال منشغلة إزاء تواتر اللجوء إىل االحتجاز             
  .) من العهد٢٤ و١٤و

  :أنللدولة الطرف ينبغي   
تواصل توسيع نطاق هنجها بشأن مكافحة جرائم األحداث، عن           )أ(  

  جلة العوامل االجتماعية الكامنة وأال تلجأ إىل السجن إال كمالذ أخري؛معاطريق  
تكفل تدريب مجيع املهنيني العاملني يف نظام قـضاء األحـداث             )ب(  

على املعايري الدولية ذات الصلة، مبا فيها املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بـشأن             
اجمللـس  (الـشهود عليهـا     العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية و       

  ؛)٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي القرار 
  .إىل ممارسة اجلرميةتنفذ سياسات هتدف إىل احلد من العودة   )ج(  

 يف جمموع عدد احملتجزين يف سجون الدولـة          كبرياً ومع أن اللجنة تالحظ اخنفاضاً      )٢١
استمرار قسوة ظروفهـا،   والسجون على اختالفها    الطرف، فإهنا تشعر بالقلق حيال اكتظاظ       

 الصرف الصحي واملرافق الصحية وقصور سبل احلصول        ضعفقلة التهوية واإلنارة و   املتسمة ب 
الـيت  ووحتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف         . على الرعاية الصحية فيها   

هنا ال تـزال    تفيد بأن جلميع احملتجزين احلق يف اخلضوع لفحص طيب بناء على طلبهم، غري أ             
ويغلب عليهـا الطـابع      إزاء تقارير تفيد بأن هذه الفحوصات كثريا ما تكون سطحية            قلقة

  .) من العهد١٠املادة  (الشكلي
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف على سبيل االستعجال حتسني الظـروف             

 ١٠ من املـادة     ١قرة  ـيف أماكن االحتجاز للوفاء باملعيار املنصوص عليه يف الف        
  .لعهدمن ا

ألن الضمانات املنصوص عليها يف العهد بشأن احلـصول         قلقها  وتعرب اللجنة عن      )٢٢
 ما تنتهك يف املمارسة العملية، وهي تشعر بالقلق حتديدا ألن احلـق       على حماكمة عادلة كثرياً   

منحان بوصفهما مسألتني من املسائل     يف االستعانة مبحام واحلق يف جلسة استماع علنية ال يُ         
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وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد املعلومات املقدمة من الدولة         .  يف اإلجراءات القانونية   يةطبيعال
اليت تفيد بأن معظم الشكاوى املوجهة إىل مركز حقوق اإلنسان تتعلق بانتهاكات            والطرف  

  .) من العهد١٤املادة (مزعومة لضمانات إجراء حماكمة عادلة 
 اًـراءات القانونية مبا يتفق متام    ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إمتام اإلج        

  .  من العهد١٤مع أحكام املادة 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحديات اليت تواجه إقامـة العـدل يف الدولـة                 )٢٣

الطرف، مبا فيها عدم تنفيذ قرارات احملاكم وقصور الكفاءة وحمدوديتها يف إدارة شؤون             
ملترمجني الفوريني وارتفـاع معـدالت      احملاكم وعدم وجود قاعات كافية ونقص عدد ا       

  .) من العهد١٤املادة (الفساد 
ينبغي أن تطّبق الدولة الطرف التشريعات القائمة بالفعل ملعاجلة أوجـه             

القصور اليت تشوب إقامة العدل وأن ختصص موارد كافية لدعم النظام القضائي            
 وينبغي أيضاً   .وتكفل حصول موظفي احملاكم على ما يلزم من التثقيف والتدريب         

  .أن تتخذ الدولة الطرف خطوات للتحقيق يف جرائم الفساد وحماكمة مرتكبيها
الدور احلاسم للسلطة القضائية املستقلة يف سيادة القانون،        على  د  يكأتال اللجنة   ودوت  )٢٤

ويف هذا الصدد،   . األمن الوظيفي يشكل أحد املكونات الرئيسية هلذا االستقالل       وتالحظ أن   
للجنة مع القلق أن القضاة ُيعّينون يف البداية ملدة مخس سنوات، وأن تعيينهم ال جيوز               تالحظ ا 

  .) من العهد١٤املادة ( إال بعد انقضاء هذه الفترة أن يصبح دائماً
 توصيتها السابقة القاضية بأنه ينبغي هلـا أن         تؤكد الدولة الطرف جمدداً     

ة كافية تكفل استقالهلم، وذلك تنقح قانوهنا لتمكني القضاة من شغل وظائفهم مد
  . من العهد١٤ من املادة ١ ملقتضيات الفقرة امتثاالً

وتشعر اللجنة بالقلق حيال القيود اليت تفرضها الدولة الطرف على ممارسة احلـق يف             )٢٥
ويف هذا اخلصوص، تالحظ اللجنة مع القلق أنه وفقاً للقـانون الـذي        .  واملعتقد دينلحرية ا 

نظمات الدينية، فقد فُرِضت جزاءات إدارية على أفراد ينتمون إىل منظمات           يشترط تسجيل امل  
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن العديد من املنظمات الدينية . دينية غري مسجلة

  .) من العهد١٨املادة (ُمنِعت من التسجيل 
 وممارساهتا مع ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة ملواءمة قوانينها  

  . من العهد١٨أحكام املادة 
راد من  األفصاحل و املمجاعات  بعض  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد باستخدام          )٢٦

تالحظ مع  و .ستقلنياملصحفيني  ضد ال لتشهري  املتعلقة با دنية  امللقوانني   ا ذوي النفوذ السياسي  
  .) من العهد٢٦ و١٩املادتان (لفزيون القلق تقارير تفيد مبحاكمة مذيعني مستقلني يف الت
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ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة حلماية الصحفيني ووسائط   
  . من العهد١٩اإلعالم لدى ممارستهم احلق يف حرية التعبري وفقاً ألحكام املادة 

وحتيط اللجنة علماً مبعلومات مقدمة من الدولة الطرف تفيد بأن قـصور التعلـيم                )٢٧
، بيـد أهنـا   الرومـا هارات يقفان وراء الفقر املدقع املستشري بني صفوف مجاعة         ونقص امل 

تعـاين مـن تـدين      تالحظ مع القلق أن هذه اجلماعة ال تزال مهمشة اجتماعيا واقتصاديا و           
. ة كالرعاية الصحية والعمالة والتعليم والـسكن      ـعلى اخلدمات االجتماعي  إمكانية احلصول   

يف اجملتمع على نطاق هذه اجلماعة اء املواقف التمييزية املتخذة جتاه  كما تشعر اللجنة بالقلق إز    
من املشاركة يف احلياة العامـة      الفعلي  مجلة أمور، من استبعادهم     ضمن  أوسع، مثلما يتضح،    

  .) من العهد٢٦ و٢٥ و٢املواد (
مجاعـة  ينبغي أن تعزز الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان متتع             
 املنصوص عليها يف العهد على قدم املـساواة مـع مجيـع             ا حبقوقه فعلياًالروما  

أفرادهـا  الشرائح االجتماعية األخرى، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل إشـراك            
ودجمهم يف صفوف اجملتمع على نطاق أوسع وإىل اإلنفاذ الفعال حلظـر التمييـز     

  .لعهدالعنصري ورفع مستوى الوعي العام باحلقوق املعترف هبا يف ا
وحتيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بأهنا مل تدع منظمات اجملتمع املدين              )٢٨

 بأن منظمات اجملتمع املدين إىل التشاور يف أثناء إعداد تقريرها، وتؤكد اللجنة رأيها جمدداً
 يف جمال إعمال حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق املنـصوص            كبرياً ميكن أن تقدم دعماً   

  . يف العهدعليها
ينبغي أن تسّهل الدولة الطرف مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف إعداد             

  .مناسبةمن خالل عملية تشاورية التقارير املقبلة مبوجب أحكام العهد، وذلك 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر التقرير الدوري الثاين وهذه املالحظـات               )٢٩

ى نطاق واسع لعموم اجلمهور وللسلطات القضائية والتشريعية        اخلتامية وأن جتعلها متاحة عل    
وينبغي توزيع نسخ مطبوعة على اجلامعات واملكتبات العامة ومكتبـة الربملـان             . واإلدارية

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       . وغريها من األماكن ذات الصلة يف الدولة الطرف       
ات اخلتامية متاحة للمجتمع املدين واملنظمات غـري  جتعل التقرير الدوري الثاين وهذه املالحظ     

  .احلكومية العاملة يف الدولة الطرف
 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقـدم الدولـة           ٧١ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٣٠

الطرف، يف غضون سنة، معلومات عن الوضع الراهن وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة             
  . أعاله١٨ و١٦ و٩ و٨يف الفقرات 

املقرر تقدميه  تقريرها الدوري القادم    ضمِّن  رف أن ت  ـوتطلب اللجنة إىل الدولة الط      )٣١
، معلومات عن اإلجـراءات املتخـذة لتنفيـذ بـاقي           ٢٠١٣أكتوبر  /ألولا تشرين   ٣١يف  
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ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف          . التوصيات وعن امتثاهلا للعهد ككل    
  .تقريرا عن مجيع أجزاء مجهورية مولدوفاكذلك أن تقدم 

  كرواتيا  -٦٧
) CCPR/C/HRV/2(نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تقرير كرواتيا الدوري الثـاين              )١

 تشرين  ١٥ و ١٤املعقودتني يومي   ) CCPR/C/SR.2661-2662 (٢٦٦٢ و ٢٦٦١يف جلستيها   
 ٢٨املعقودة يف   ) CCPR/C/SR.2681 (٢٦٨١واعتمدت يف جلستها    . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف الذي يتـيح معلومـات               )٢

وترحـب اللجنـة    . مفصلة عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف للمضي يف تنفيذ العهد          
اليت قدمتها الدولة الطرف قبل النظر يف       ) CCPR/C/HRV/Q/2/Add.1(اخلطية  كذلك بالردود   

التقرير، وبالردود اليت قدمتها للجنة أثناء النظر يف التقرير، وباملعلومات اإلضافية اليت قدمتها             
  .بعد النظر فيه

  اجلوانب اإلجيابية  - باء
لتدابري التشريعية واإلدارية   ترحب اللجنة بالتعديالت الدستورية العديدة، شأهنا شأن ا         )٣

والعملية املتخذة لتحسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف منذ النظر يف التقرير              
  : األويل، وتشري باخلصوص إىل ما يلي

إيالء أحكام العهد مرتبة القانون الدستوري، وشروع حماكم الدولة الطرف            )أ(  
  يف تطبيق هذه األحكام؛

  ؛٢٠٠٨قانون مكافحة التمييز يف عام اعتماد   )ب(  
  :التقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك  )ج(  

  ؛٢٠٠٨اعتماد القوانني ذات الصلة، كقانون املساواة بني اجلنسني يف عام  '١'
إنشاء آلية وطنية للنهوض باملرأة، مبا يف ذلك إنشاء جلان حمليـة لكفالـة               '٢'

  املساواة بني اجلنسني؛
اخلطوات املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر ومنعه، مبا يف ذلك خطة العمـل              )د(  

، والتعـاون بـني الـوزارات       ٢٠١١-٢٠٠٩الوطنية لقمع االجتار بالبشر اخلاصة بالفترة       
  .واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن اتفاقات التعاون مع البلدان اجملاورة يف هذا الصدد
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  والتوصياتدواعي القلق الرئيسية   -جيم 
يف حني تالحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف مراجعة دستورها، يظل القلق يساورها              )٤
مبا يف ذلـك احلـق يف       " املواطنني "على بعض األحكام جتعل التمتع حبقوق معينة حكراً         ألن

  ). من العهد٢املادة ) (٢٦املادة (املساواة أمام احملاكم 
 مـن   ١ مجيع أحكامها مع الفقرة      لدولة الطرف اتساق  أن تضمن ا  ينبغي    

 من العهد، مراعيةً يف ذلك التعليق العام للجنـة رقـم            ٢٦ ومع املادة    ٢املادة  
  .بشأن وضع األجانب مبوجب العهد) ١٩٨٦(١٥

ويف حني تالحظ اللجنة التدابري الواسعة املعتمدة ملنع ومكافحة التمييز ضد األقليات              )٥
زاء التمييز والتعصب اللذين يواجهان أفراد فئات األقليات        وجرائم الكراهية، فإهنا تظل قلقة إ     

العرقية حبكم الواقع، مبا يف ذلك ما بلغها من تقارير عما يتعرضون له من اعتداءات بدنيـة                 
كما تعرب اللجنة عـن     . ولفظية، وبطء إجراءات التحقيق واملقاضاة املتخذة يف هذا الصدد        

ة يف الدولة، واليت انتقل إليها غالبية العائدين من أصل     قلقها ألن املناطق اليت تثري شواغل خاص      
  .) من العهد٢٦ و٢املادتان (صريب، ال تزال متخلفة على صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لدولة الطرف تدابريها الراميـة إىل مكافحـة التمييـز          أن تعزز ا  ينبغي    
ليات العرقية، وال سـيما     ومكافحة االعتداءات البدنية واللفظية على أفراد األق      

لدولة الطرف جهودها الراميـة إىل      أن تكثف ا  كما ينبغي   . أفراد األقلية الصربية  
ضمان منع هذه االعتداءات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيهـا علـى وجـه             

وينبغـي أن تـضطلع حبمـالت       . السرعة، وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا     
لب على مظاهر التحيز ضـد األقليـات        إعالمية مكثفة للجمهور من أجل التغ     

لدولة الطرف جهودها حلـث عجلـة التنميـة         أن تواصل ا  كما ينبغي   . العرقية
  .االقتصادية يف املناطق اليت يقطنها بشكل أساسي العائدون من أصل صريب

ويف حني ترحب اللجنة باعتماد تدابري شىت لتمكني مجيع األشخاص املشردين مـن               )٦
الطرف، فإهنا ال تزال قلقة إزاء العقبات اليت يواجهها العائدون، وال سيما            العودة إىل الدولة    

أفراد األقلية الصربية، وما يعانونه من صعوبات يف استعادة ممتلكاهتم أو حقوقهم يف احليازة،              
كمـا  . واحلصول على املساعدة الالزمة إلعادة البناء، وإعادة االندماج يف اجملتمع الكروايت          

 القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن العديد من الالجئني خيتارون عـدم العـودة               يساور اللجنة 
وتأسف اللجنة لشح البيانات املصنفة حسب األصل العرقي        . بشكل دائم إىل الدولة الطرف    

 ٢٦ و١٢ و٢املـواد   (ونوع اجلنس عن حصول أصحاب حق احليازة السابقني على السكن           
  .)من العهد

ة الطرف جهودها لتيسري عودة مجيـع األشـخاص         لدولأن تعزز ا  ينبغي    
املشردين وإعادة إدماجهم، بغية ضمان متكينهم من اإلقامة بشكل دائم يف الدولة           
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قق من عدد األشـخاص     ـلتحإىل ا ى  ـوينبغي للدولة الطرف أن تسع    . الطرف
املشردين الذين ال يرغبون يف العودة أو ال يستطيعون العـودة، وأن تـستطلع              

لدولـة الطـرف    اأن تـسّرع    كما ينبغـي    . أسباب عدم عودهتم  بشكل موسع   
إجراءات توفري سكن الئق ألصحاب حقوق احليازة ومالكي العقارات السابقني          

لدولة الطـرف   اأن تضمن   وينبغي  . الذين يرغبون يف العودة إىل الدولة الطرف      
علقـة  لطلبات والطعون املتبقيـة املت    يف سياق تناول ا   معاملة سريعة وغري متييزية     

  .باألموال املخصصة إلعادة بناء املمتلكات اليت تضررت جراء احلرب أو بعدها
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار مظاهر عدم املساواة بني الرجل واملرأة يف جماالت               )٧

كثرية، على الرغم من التقدم احملرز يف ميدان النهوض باملرأة، وال سيما على صعيد مشاركتها   
وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء معدالت البطالة        . لسياسية والوظائف العامة  يف احلياة ا  

كما تعرب اللجنة عن .  يف اهليئتني التشريعية والتنفيذيةنوتدين متثيلهيف حقوق النساء    املرتفعة  
 ٢٦ و ٢٥ و ٣املواد  (رار القوالب النمطية فيما يتعلق بدور املرأة يف اجملتمع          ـقلقها إزاء استم  

  .) العهدمن
لدولة الطرف تدابريها الرامية إىل كفالة املـساواة بـني          أن تعزز ا  ينبغي    

تنفيذ التشريعات ذات الصلة بفعاليـة      يشمل  ، مبا   اجملاالتالرجل واملرأة يف مجيع     
وينبغي . أكرب، وزيادة متويل املؤسسات املنشأة لتعزيز ومحاية املساواة بني اجلنسني         

 بية ومنسقة لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة والـسياسية،         أيضاً أن تتخذ تدابري إجيا    
فضالً عن زيادة مشاركتها يف القطاع اخلاص، وأن تضّمن تقريرها الدوري القادم    
معلومات عن النتائج العملية اليت حتققت يف هذا املضمار، وال سيما فيما يتعلـق              

ولة الطرف جهودها الراميـة     لدأن تعزز ا  وينبغي  . بعمالة املرأة يف القطاع اخلاص    
إىل استئصال القوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس توخياً لتغيري التصور الـسائد            
 عن دور املرأة يف اجملتمع، مبا يف ذلك عن طريق محالت التثقيف العامة على املـستويني               

  .الوطين واحمللي، وتدريب معلمي املدارس على قضايا املساواة بني اجلنسني
 حني تالحظ اللجنة اجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف، فإهنا تشعر بالقلق             ويف  )٨

إزاء حوادث العنف املرتيل واإلفالت من العقاب بسبب اخنفاض معدالت اإلدانـة يف هـذه               
 وتأسف اللجنة لشح اإلحصاءات املتاحة عن الشكاوى وإجراءات املقاضاة والعقوبـات          . احلاالت

 املمنوحة يف القضايا املتعلقة مبمارسة العنف ضد املرأة، فضالً عن شح            الصادرة والتعويضات 
  .) من العهد٢٦ و٢٣ و٧ و٣املواد (املعلومات املتعلقة بدور اإليواء املتاحة للضحايا 

لدولة الطرف جهودها الرامية إىل القضاء على ظـاهرة         أن تعزز ا  ينبغي    
  :العنف املرتيل، وذلك بوسائل من بينها

نفيذ الفعال لقانون احلماية من العنف األسري وغـريه مـن           الت  )أ(  
  التشريعات ذات الصلة؛
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إعداد إحصاءات كافية مصنفة يف فئات تشمل اجلنس والعمـر            )ب(  
والعالقة األسرية بني الضحية واجلاين وأنواع العقوبات املفروضة والتعويـضات          

  املقدمة للضحايا؛
ا، مبا يف ذلك عدد كاف      توفري خدمات مالئمة وكافية للضحاي      )ج(  

  .من دور اإليواء وبرامج إعادة التأهيل
وبصرف النظر عن التوضيح الذي قدمه وفد الدولة الطرف، فإن اللجنـة تكـرر                )٩

 من دستور الدولة الطرف توافقاً تاماً مع املادة         ١٧اإلعراب عن قلقها إزاء عدم توافق املادة        
 تربر عدم التقيد بأحكام العهد هي أوسع نطاقاً          من العهد، إذ إن األسباب الدستورية اليت       ٤

، وألن تدابري عدم التقيد ال تقتصر على ما تتطلبه مقتضيات الوضع، وألن             ٤مما تقتضيه املادة    
  .) من العهد٤املادة ( ال تتضمن بعض احلقوق غري القابلة لالنتقاص مبوجب العهد ١٧املادة 

ها الدستورية الـيت تـنظم      لدولة الطرف توافق أحكام   أن تضمن ا  ينبغي    
وتوّجـه اللجنـة    .  من العهد  ٤حاالت الطوارئ توافقاً تاماً مع مقتضيات املادة        

بشأن ) ٢٠٠١(٢٩اهتمام الدولة الطرف، يف هذا الصدد، إىل تعليقها العام رقم           
  .عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ

 الدولة الطرف باملضي يف تناول مجيـع      وبصرف النظر عن االلتزام العلين الذي أبدته        )١٠
قضايا جرائم احلرب اليت مل ُيبّت فيها بعد، تظل اللجنة قلقة إزاء التقارير اليت تفيد بأن العديد                 
من قضايا جرائم احلرب املفترضة ال تزال تنتظر البّت فيها، وأن اختيار القضايا موجه علـى                

وتأسف اللجنة لعدم توفري الدولـة      . حنو غري متناسب لألشخاص املنحدرين من أصل صريب       
ت الوطنية املتعلقة جبـرائم     اجراءإلالطرف معلومات إحصائية عن أعراق اجلناة والضحايا يف ا        

وتالحظ اللجنة تدين عدد القضايا اليت تنظر فيها دوائر احملـاكم املختـصة جبـرائم     . احلرب
ا اليت طُبق فيها قـانون      كما تأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات مفصلة عن القضاي        . احلرب

وأخرياً، تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل حتدد بعد أماكن الـسجالت             . العفو العام 
 ،١٩٩٥يف عـام    " ةـالعاصف"املتعلقة بالقصف العسكري الذي نفذته القوات الكرواتية أثناء عملية          

فيا السابقة كي يتـسىن     ومل تقم بإحالة هذه السجالت إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسال         
  .) من العهد١٤ و٧ و٦ و٢املواد (للمحكمة املضي يف حتقيقاهتا هبذا الشأن 

  :لدولة الطرف اإلجراءات التاليةأن تتخذ اينبغي   
حتديد العدد اإلمجايل جلرائم احلرب املرتكبة ونطاقها على الفور،           )أ(  

قة القضايا املتبقيـة    بغض النظر عن أعراق األشخاص الضالعني فيها، بغية مالح        
  قضائياً على وجه السرعة؛
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اختاذ تدابري فعالة لضمان حماكمة مجيع مرتكيب جرائم احلـرب            )ب(  
على حنو خالٍ من التمييز ومبعزل عن عرق اجلاين، ومجع بيانات إحـصائية عـن        

  الضحايا واملّدعى عليهم يف حماكمات جرائم احلرب املاضية واحلالية؛
الرامية إىل ضمان اللجوء ألقصى حد ممكـن إىل         زيادة جهودها     )ج(  

  إمكانية إحالة القضايا إىل دوائر احملاكم املختصة جبرائم احلرب؛
ضمان عدم تطبيق قانون العفو العام يف احلاالت اليت تنطـوي             )د(  

على انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان أو على انتهاكات تبلغ حد اجلرائم ضد            
  ؛اإلنسانية أو جرائم احلرب

استرجاع السجالت املتعلقة بالعمليات العسكرية الكرواتيـة          )ه(  
اليت طلبتها احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وإحالتها إىل احملكمـة           

  على وجه السرعة كي تستكمل إجراءاهتا التحقيقية يف هذا الصدد؛
 ضمان وقف تطبيق قانون التقادم على فترة الرتاع كي يتـسىن            )و(  

  .املضي يف مقاضاة مرتكيب حاالت التعذيب والقتل اخلطرة
ويساور اللجنة القلق إزاء حماكمات جرائم احلرب اليت أجريت يف غياب املتـهمني،             )١١

  .) من العهد١٤املادة (مالحظةً معارضة النيابة العامة للدولة إجراء هذه احملاكمات 
فعالـة لألشـخاص   لدولة الطرف إتاحة سبل انتصاف أن تضمن اينبغي    

الذين أدينوا غيابياً ومتكينهم من إعادة فتح ملف القضية، وإجراء هذه احملاكمات            
 من العهد يف ضـوء التعليـق العـام رقـم            ١٤كافة على حنو يتفق مع املادة       

 املتعلقة باحلق يف املساواة أمام احملـاكم واهليئـات         ١٤على املادة   ) ٢٠٠٧(٣٢
  .)٣٦ و٣١الفقرتان (ة القضائية واحلق يف حماكمة عادل

ويف حني تالحظ اللجنة تصريح الدولة الطرف بشأن التزامها بإلغاء استخدام األسّرة              )١٢
لتقييد حركة األشخاص املـصابني     ) أسّرة على شكل أقفاص أو شباك     (املغلقة لتقييد احلركة    

ار اسـتخدام   بأمراض عقلية، مبن فيهم األطفال، يف املؤسسات، فإهنا تشعر بالقلق إزاء استمر           
ـ         ـوتذكّر اللجن . هذه األسّرة حالياً   ة ـة بأن هذه املمارسة تشكل معاملة ال إنسانية ومهين

  .) من العهد١٠ و٩ و٧املواد (
لدولة الطرف تدابري فورية إلبطال اسـتخدام األسـّرة         أن تتخذ ا  ينبغي    

 .املغلقة املقيدة للحركة يف مؤسسات الطب النفسي واملؤسسات األخرى املعنية         
لدولة الطرف نظام تفتيش يراعي مبادئ األمـم املتحـدة          اأن تنشئ   كما ينبغي   

  .حلماية األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية
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وحتيط اللجنة علماً بالتشريعات اليت اعتمدهتا الدولـة الطـرف لتحـسني          )١٣
 القـضائي لعـام     أوضاع االحتجاز، مبا يف ذلك خطة عمل استراتيجية اإلصـالح         

غـري أن القلـق     . ٢٠٠٩ وخطة العمل املعنية بتحسني نظام السجون لعام         ٢٠٠٨
يساور اللجنة إزاء استمرار تردي األوضاع يف مرافق االحتجاز يف الدولة الطـرف،             

ـ             ة ـمبا يف ذلك مشاكل االكتظاظ وعدم كفاية خدمات الرعاية الـصحية املقدم
  .) من العهد١٠ و٧املادتان (

لدولة الطرف جهودها الرامية إىل حتسني أوضـاع مجيـع          أن تضاعف ا  ينبغي    
 النموذجيـة   األشخاص احملرومني من حريتهم، توخياً المتثال مجيع متطلبات القواعد        

وينبغي أن تعاجل الدولة مشكلة االكتظاظ علـى سـبيل          . الدنيا ملعاملة السجناء  
وبة البديلة، واحلّد مـن     األولوية بوسائل من بينها زيادة اللجوء إىل أشكال العق        

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا        . اللجوء إىل االحتجاز رهن احملاكمة    
الدوري القادم إىل اللجنة بيانات إحصائية ومعلومات أخرى توضح التقدم احملرز           

  .على هذا الصعيد
 الدولـة  وبينما تالحظ اللجنة اخنفاض عدد املشردين داخلياً واجلهود الـيت تبـذهلا        )١٤

الطرف من أجل التوصل إىل حل دائم حملنتهم، فإن القلق يساورها ألن العديد مـن هـؤالء                 
  .)١٢املادة (األشخاص ال يزالون يعيشون يف دور إيواء مجاعية 

لدولة الطرف، دون مزيٍد من التأخري، إىل حلولٍ دائمة اأن تتوصل   ينبغي    
اور مع من تبقَّى من أفراٍد مـشرَّدين        لصاحل مجيع األفراد املشرَّدين داخلياً بالتش     

  .(E/CN.4/1998/53/Add.2) د الداخلياملتعلقة بالتشرُّووفقاً للمبادئ التوجيهية 
ويف حني تالحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لزيادة كفـاءة النظـام                )١٥

ائي، فـإن   ـقض إلصالح النظام ال   ٢٠٠٥القضائي بوسائل من بينها اعتماد استراتيجية عام        
 ١٤املـادة  (قضايا أمام احملاكم وتأخر إجراءاهتا  للالكبري  التراكم  القلق يساورها إزاء استمرار     

  .)من العهد
لدولة الطرف تنفيذ وتعزيز تدابريها الرامية إىل تقليل        اأن تواصل   ينبغي    

  . أمام احملاكم واحلّد من تأخر إجراءات احملاكمتراكمةحجم القضايا امل
 حني تقّر اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان تكافؤ فرص احلصول             ويف  )١٦

على اجلنسية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن بعض فئات األقليات، كالروما               
  .) من العهد٢٧ و٢٦ و١٦املواد (والصرب، ال تزال تعاين صعوبات يف احلصول على اجلنسية 

لدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إىل تيسري تكافؤ        ال  أن تواص ينبغي    
فرص احلصول على اجلنسية، وال سيما ألفراد فئات األقليات، وأن تضمن عدم            
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حتيز اإلجراءات اإلدارية واألحكام التشريعية املتعلقة باجلنسية ضد األشـخاص          
  .الذين ينحدرون من أصل عرقي غري كروايت

إزاء التقارير اليت تفيد بتقاعس الدولة الطرف عن إجـراء          وتعرب اللجنة عن قلقها       )١٧
حتقيقات وافية يف حاالت الترهيب واالعتداء على الصحافيني، وبأن التصور الـسائد عـن              
استهداف الصحافيني باالعتداءات بشكل خاص يؤدي إىل العزوف عـن ممارسـة حريـة              

  .) من العهد١٩ و١٤املادتان (الصحافة 
لة الطـرف تـدابريها الراميـة إىل منـع ترهيـب       لدواأن تعزز   ينبغي    

الصحافيني، وأن تباشر فوراً التحقيق يف االعتداءات اليت يتعرض هلا الصحافيون           
كما . أو التهديدات اليت يتلقوهنا وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتعويض الضحايا        

ـ          أن تدين ا  ينبغي   ذ لدولة الطرف علناً أفعال الترهيب واالعتداء هـذه وأن تتخ
  .عموماً إجراءات صارمة لضمان حرية الصحافة

وترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف ميدان مشاركة أفراد األقليات العرقيـة يف احليـاة                )١٨
العامة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تدين متثيل األقليات على مستويات احلكم احمللية واإلقليميـة     

  .) من العهد٢٧ و٢٦ و٢٥املواد (
لدولة الطرف جهودها الرامية إىل ضمان متثيل سياسـي         ز ا أن تعز ينبغي    

كاٍف ومشاركة كافية لألقليات على مجيع مستويات احلكم، وال سـيما أفـراد             
  .الروما واألقلية الصربية

ع الروما، مبـا يف     ـوبينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا اختذته من خطوات لتحسني وض            )١٩
 ،٢٠١٥-٢٠٠٥ا للفتـرة    ـطة العمل اخلاصة بعقد إدماج الروم     الربنامج الوطين للروما وخ    ذلك

 تالميذ الروما يف بعض املدارس واجههافإن القلق يساورها إزاء التفرقة حبكم الواقع اليت ي   
  .) من العهد٢٧ و٢٦املادتان (

لدولة الطرف جهودها الراميـة إىل تنفيـذ أحكامهـا          اأن تعزز   ينبغي    
 بعض أطفـال    واجههاللتفرقة حبكم الواقع اليت ي    التشريعية اهلادفة إىل وضع حد      

  .الروما يف املدارس
لدولة الطرف على نطاق واسع على عامة اجلمهور، وكذلك على          أن تعمم ا  وينبغي    )٢٠

السلطات القضائية والتشريعية واإلدارية وعلى اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة           
اين والردود اخلطية املقدمة على قائمة املسائل الـيت أعـدهتا   يف البلد، نص التقرير الدوري الث    

وجيب أن ُتَوزَّع نسخ عن تلك الوثـائق علـى          . اللجنة فضالً عن هذه املالحظات اخلتامية     
وتقترح اللجنـة   . اجلامعات واملكتبات العامة واملكتبة الربملانية وكافة اجلهات املعنية األخرى        

  .املالحظات اخلتامية إىل اللغات الرمسية يف الدولة الطرفأيضاً أن يترجم كل من التقرير و
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لدولـة  أن تقـدم ا    ينبغي    من نظام اللجنة الداخلي    ٧١ من املادة    ٥لفقرة  وعمالً با   )٢١
، يف غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنـة الـواردة يف               الطرف

  .١٧ و١٠ و٥الفقرات 
طرف أن تضّمن تقريرها الدوري الثالث، الذي حيـني         وتطلب اللجنة إىل الدولة ال      )٢٢

 معلومات حمددة ومستوفاة عـن مجيـع        ،٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين األول  ٣٠موعد تقدميه يف    
 أن تستشري منظمات    الدولة الطرف كما تطلب اللجنة إىل     . توصياهتا وعن تنفيذ العهد ككل    

  .دى إعداد التقرير الدوري الثالثاجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد ل
  االحتاد الروسي  -٦٨
 (CCPR/C/RUS/6)نظرت اللجنة يف التقريـر الدوري السادس املقدم من االحتاد الروسي             )١
 ١٦ و١٥املعقــودة يف ) (CCPR/C/SR.2663-2665 ٢٦٦٥ و٢٦٦٤ و٢٦٦٣ جلــساهتا يف

ودة ـاملعق) CCPR/C/SR.2681 (٢٦٨١واعتمدت يف جلستها    ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٨يف 

  مقدمة  -ألف 
 الذي يتضمن معلومات عن     السادس لالحتاد الروسي  ترحب اللجنة بالتقرير الدوري       )٢

ملعاجلة الشواغل اليت أعربت عنها اللجنـة يف مالحظاهتـا          التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف      
، الوفـد كما ترحب اللجنة باحلوار الذي أجرته مع        . (CCPR/CO/79/RUS)امية السابقة   اخلت
اليت قدمتها اللجنة،   على قائمة املسائل     (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1)املفصلة  ردود اخلطية   وبال

  .وعلى املعلومات والتوضيحات اإلضافية املقدمة شفوياً
 اجلوانب اإلجيابية  -باء 

ف التعديالت الدستورية، وكذلك بالتدابري التشريعية واإلدارية       ترحب اللجنة مبختل    )٣
والعملية املتخذة لتحسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف منـذ أن نظـرت               

  :اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس، وخباصة التدابري التالية
 للفتـرة   اإلصالح القضائي يف سياق الربنامج االحتادي احملـدَّد الغـرض           )أ(  
 من أجل تطوير النظام القضائي يف االحتاد الروسي، وإنشاء فريق عامل وطين ٢٠١١-٢٠٠٧

بشأن إتاحة االطالع على املعلومات  "٢٠٠٩معين باإلصالح القضائي واعتماد قانون يف عام   
  ؛"املتعلقة بأنشطة احملاكم يف االحتاد الروسي

ية ملكافحة الفساد وسن القانون      باعتماد اخلطة الوطن   ٢٠٠٨القيام يف عام      )ب(  
  االحتادي املتعلق بالتصدي للفساد؛
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أمني ("االرتقاء بوضع التفويض املمنوح للمفوض االحتادي حلقوق اإلنسان           )ج(  
 من جانب جلنـة التنـسيق   ٢٠٠٩يناير /بعد استعراض هذا الوضع يف كانون الثاين    ") املظامل

  الدولية املعنية باملؤسسات الوطنية؛ 
، والتصديق يف   ٢٠٠٩سبتمرب  /إنشاء مكتب أمني املظامل لألطفال، يف أيلول        )د(  

 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            ٢٠٠٨عام  
  الرتاعات املسلحة؛

اعتماد وبدء نفاذ الئحتني إداريتني تتعلقان مبنح اللجوء السياسي ووضـع             )ه(  
  .لروسيالالجئ يف االحتاد ا

   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  -جيم 
تالحظ اللجنة مع القلق عدم تنفيذ العديد من التوصيات اليت اعتمدهتا يف أعقـاب                )٤

وتأسف ألن أكثـر    ) CCPR/CO/79/RUS(النظر يف التقرير الدوري اخلامس للدولة الطرف        
  ).٢املادة (املواضيع اليت تبعث على القلق ال تزال قائمة 

غي أن تنظر الدولة الطرف من جديد يف مجيع التوصيات الـيت اعتمـدهتا              ينب  
 اخلتامية السابقة وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ هـذه           اللجنة يف مالحظاهتا  

  .التوصيات تنفيذاً كامالً
بينما تسلم اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف، فإهنا تعرب جمـدداً عمـا                )٥

ن قلق إزاء التفسري التقييدي الذي قدمته الدولة الطرف بشأن اآلراء اليت اعتمدهتا             يساورها م 
اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد واستمرار الدولة الطرف يف عدم تنفيذ            

وتذكّر اللجنة، إضافة إىل ذلك، بأن الدولة الطرف اعترفت، عندما انضمت إىل            . هذه اآلراء 
الختياري، باختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى من أفراد خاضـعني للواليـة            الربوتوكول ا 

القضائية للدولة الطرف والنظر فيها، وأقرت بأن عدم تنفيذ آراء اللجنة سوف جيعل التزامها              
  ).٢املادة (بتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري موضع شك 

 اآلراء  وقفها من حتث اللجنة الدولة الطرف جمدداً على إعادة النظر يف م           
وضع  وعلى   ،اليت اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد       

  . موضع التنفيذهذه اآلراءكل 
وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن احلاالت اليت بادر فيها املفوض االحتـادي        )٦

الة قـضايا فرديـة إىل      حلقوق اإلنسان وأمناء املظامل اإلقليميون إىل صياغة تشريعات، أو إح         
كما يساور اللجنة القلق من أن التوصيات اليت قدمها املفوض االحتـادي حلقـوق              . احملاكم

  ).٢املادة (اإلنسان مل ُتنفّذ على النحو الواجب 
لدولة الطرف الوالية التـشريعية للمفـوض االحتـادي    أن تعزز ا  ينبغي    

ح هلم موارد إضافية، حىت يكونوا      حلقوق اإلنسان وأمناء املظامل اإلقليميني وأن تتي      
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لدولة الطرف  أن متد ا  وينبغي  . يف وضع قد ميكنهم من أداء والياهتم بصورة فعالة        
اللجنة مبعلومات مفصلة عن عدد ونتائج الشكاوى اليت تلقاها وحددها املفوض           
االحتادي حلقوق اإلنسان وأمناء املظامل اإلقليميون، وكـذلك عـن التوصـيات      

وينبغي أن تكون هذه    . لموسة اليت اختذهتا السلطات يف كل حالة      واإلجراءات امل 
املعلومات املفصلة متاحة للعموم عن طريق وسائل يسهل الوصول إليهـا مثـل             

  .التقرير السنوي للمفوض االحتادي حلقوق اإلنسان
وبينما حتيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن تدابري مكافحة اإلرهاب تتفق مع               )٧
املتعلق  "٢٠٠٦هد، فإن القلق ال يزال يساورها بشأن عدة جوانب للقانون االحتادي لعام             الع

، الذي يفرض جمموعة واسعة من القيود على احلقوق الواردة يف العهـد،             "مبكافحة اإلرهاب 
ميكن مقارنتها، يف نظر اللجنة، بالقيود املسموح هبا فقط يف حالة الطوارئ مبوجب دسـتور               

عدم دقة التعاريف الواسعة النطاق ) أ: (وقانون حالة الطوارئ، وخباصة ما يلي     الدولة الطرف   
عدم خضوع نظام مكافحة اإلرهاب املنـشأ مبوجـب         ) ب(لإلرهاب واألنشطة اإلرهابية؛    

 ألي شرط تربير على أساس الضرورة أو النسبية، أو لضمانات إجرائية أو             ٢٠٠٦قانون عام   
 حلاالت عدم التقيد بأحكام العهد،      عدم وضع القانون حدوداً   ) ج(رقابة قضائية أو برملانية؛     

كما تأسف اللجنة خللو القـانون      .  من العهد  ٤وعدم مراعاته لاللتزامات اليت تفرضها املادة       
من حكم يوضح صراحةً التزام السلطات باحترام ومحاية حقوق اإلنسان يف سـياق عمليـة          

  .)٢املادة (مكافحة اإلرهاب 
القـانون  يف  لدولة الطرف األحكام ذات الـصلة       ارض  أن تستع ينبغي    

ـ     " املعين مبكافحة اإلرهاب   "٢٠٠٦االحتادي لعام    ام ـجلعله يتماشى مـع أحك
مع مراعاة االعتبارات ذات الصلة الواردة يف التعليق العام للجنة           من العهد،    ٤املادة  
رئ ت الطـوا املتعلق بعدم التقيد بأحكام العهد أثنـاء حـاال       ) ٢٠٠١(٢٩رقم  

املتعلق بطبيعة االلتزام القانوين العام املفـروض       ) ٢٠٠٤(٣١والتعليق العام رقم    
وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تقـوم        . على الدول األطراف يف العهد    

  :مبا يلي
اعتماد تعريف أضيق نطاقا جلرائم اإلرهاب يقتصر على اجلرائم           )أ(  

ائجه اخلطرية، وكفالة احترام الـضمانات   باإلرهاب ونتصلتهااليت ميكن أن ُتربَّر  
  اإلجرائية الواردة يف العهد؛

النظر يف إنشاء آلية مستقلة السـتعراض القـوانني املتعلقـة             )ب(  
  ؛وإعداد تقارير بشأهناباإلرهاب 

معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد، مبـا فيهـا           تقدمي    )ج(  
 ميكن تعليقها أثناء عملية ما ملكافحة       معلومات عن احلقوق الواردة يف العهد اليت      

  .اإلرهاب وشروط القيام بذلك
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وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العدد الكبري من اإلدانات بُتهم اإلرهاب، الـيت قـد                 )٨
تكون قد أصدرهتا حماكم يف الشيشان على أساس اعترافات انُتزعت يف إطـار االحتجـاز               

  .)١٤ و٧ و٦املواد (والتعذيب غري املشروعني 
لدولة الطرف يف إجراء استعراض منتظم جلميع األحكام        اأن تنظر   ينبغي    

 ذات الصلة باإلرهاب الصادرة عن احملاكم يف الشيشان للوقوف على مـدى إجـراء             
 مـن   ١٤احملاكمات املعنية يف إطار االحترام الكامل للمعايري الواردة يف املـادة            

  . أُديل به نتيجة التعذيب كدليلأو اعترافإفادة العهد، وضمان عدم األخذ بأي 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العدد الكبري من األشخاص عدميي اجلنـسية وغـري                )٩

احلاملني لوثائق هوية يف الدولة الطرف، وخباصة املواطنون السوفيات الـسابقون الـذين مل              
ايت، وتـسوية   يتمكنوا من احلصول على املواطنة أو اجلنسية يف أعقاب تفكك االحتاد السوفي           

أوضاعهم يف االحتاد الروسي أو يف أي دولة أخرى تربطهم هبا صالت وثيقة، فظلوا بالتـايل                
كما تالحظ اللجنة أن بعض أفراد اجملموعات اإلثنيـة         . عدميي اجلنسية أو دون جنسية حمددة     

من خمتلف املناطق، وخباصة من آسيا الوسطى والقوقاز، يواجهون مشاكل يف احلصول على             
واطنة بسبب التشريعات املعقدة اليت حتكم احلصول على اجلنسية وبسبب العوائق النامجـة             امل

  .)٢٦ و٢٠ و٣ و٢املواد (عن الشروط الصارمة املتعلقة بتسجيل اإلقامة 
لدولة الطرف مجيع التدابري الالزمـة لتـسوية وضـع          أن تتخذ ا  ينبغي    

ـ         ة الدائمـة وإمكانيـة     األشخاص عدميي اجلنسية يف إقليمها مبنحهم حق اإلقام
لدولة الطرف  اأن تنظر   وإضافة إىل ذلك، ينبغي     . احلصول على اجلنسية الروسية   

 بشأن وضع األشخاص عـدميي اجلنـسية        ١٩٥٤عام  يف االنضمام إىل اتفاقية     
  وأن تعتمد اإلصـالحات    ، بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية     ١٩٦١واتفاقية عام   

  .قوانينها وإجراءاهتا تتماشى وهذه املعايريالتشريعية واإلدارية الالزمة جلعل 
وبينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن التـدابري الوقائيـة               )١٠

 ال تزال تـشعر بـالقلق إزاء        ااملتخذة للتصدي للعنف ضد املرأة، وخباصة العنف املرتيل، فإهن        
وتأسف اللجنـة   .  توفري مالجئ للنساء   استمرار انتشار العنف املرتيل يف الدولة الطرف وعدم       

لعدم تلقيها معلومات كافية عن مقاضاة مرتكيب العنف املرتيل، وتالحظ كذلك أن الدولـة              
كما يـساور   . الطرف مل تعتمد يف إطار النظام القانوين أي تشريع حمّدد يتعلق بالعنف املرتيل            

ياة مثاين نساء اكُتـشفت     اللجنة القلق إزاء مزاعم وقوع جرائم شرف يف الشيشان أودت حب          
  ).٢٦ و٧ و٦ و٣املواد  (٢٠٠٨نوفمرب /جثثهن يف تشرين الثاين

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة العنف ضـد             
 أن  وينبغـي . النساء مبا يف ذلك اعتماد تشريعات جنائية حمددة يف هذا الـصدد           

لقة بالعنف املرتيل وغريه من     لدولة الطرف إىل التحقيق يف الشكاوى املتع      تسارع ا 
أعمال العنف اليت تستهدف النساء، مبا فيها جرائم الشرف، وضمان مقاضـاة            
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وينبغي ختصيص مـوارد كافيـة   .  الواجباملسؤولني عنها ومعاقبتهم على النحو  
برامج مساعدة الضحايا، مبا فيها الربامج اليت تـديرها منظمـات غـري     لتمويل  

وينبغي للدولة  . مالجئ إضافية يف مجيع أحناء البلد       توفريحكومية، وينبغي كذلك    
فراد الشرطة بغية توعيتهم جبميـع      أل أن تتيح التدريب اإللزامي      رف أيضاً ـالط

  .ف ضد املرأةـأشكال العن
 ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن زيادة عدد جرائم الكراهيـة واالعتـداءات               )١١

ليات اإلثنية والدينية، وكذلك إزاء استمرار مظـاهر العنـصرية          العنصرية اليت تستهدف األق   
وكراهية األجانب يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك ما ورد عن قيام موظفني مكلفني بإنفـاذ                

كما تـشعر   . ضايقة األجانب وأفراد جمموعات األقليات    مبالقانون مبمارسات تنميط عرقي و    
القـضائية بـالتحقيق يف جـرائم الكراهيـة         اللجنة بالقلق لعدم قيام الشرطة والـسلطات        

واالعتداءات العنصرية ضد األقليات اإلثنية والدينية واملعاقبة عليها، واليت كثرياً ما ُتنعت بأهنا             
ـ  ـشى مع خط  ا، مع توجيه هتم وإصدار أحكام ال تتم       "حوادث شغب "جمرد   ال ـورة األفع

 .)٢٦ و٢٠ و٧ و٦املواد (

هوداً متواصلة لتحسني تطبيق القـوانني      لدولة الطرف ج  أن تبذل ا  ينبغي    
اليت تعاقب على اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية وضمان التحقيق املناسب يف مجيع            
حاالت العنف العنصري والتحريض على أعمال العنف بدافع العنصرية ومالحقـة   

وينبغي جرب الضرر على النحو املناسب مبا يف ذلك دفـع التعويـضات             . مرتكبيها
وُتَشجَّع الدولة الطرف على تنظيم محالت تثقيف عامـة         .  جرائم الكراهية  لضحايا

وإضافة . بغية توعية السكان بالطابع اإلجرامي هلذه األفعال، وتعزيز ثقافة التسامح         
لدولة الطرف جهود التوعية اليت تبـذهلا يف أوسـاط           أن تكثف ا   إىل ذلك، ينبغي  

لقي الشكاوى املتعلقة بسوء تصرف     موظفي إنفاذ القانون، وضمان توفري آليات لت      
  .الشرطة بدوافع عنصرية وتيسري الوصول إىل هذه اآلليات

وتالحظ اللجنة مع القلق أن عقوبة اإلعدام مل تلغ بعد حبكم القـانون يف الدولـة                  )١٢
، ١٩٩٦الطرف رغم الترحيب بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام املعمول به منذ عام             

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتهاء العمل هبـذا         . ولة الطرف بأنه وقف ثابت    الذي تنعته الد  
  .)٦املادة  (٢٠١٠يناير /كانون الثاينالوقف االختياري يف 

لدولة الطرف التدابري الالزمة إللغاء عقوبـة اإلعـدام         اأن تتخذ   ينبغي    
ول ـكام إىل الربوتو  ـحبكم القانون يف أسرع وقت ممكن، وأن تنظر يف االنضم         

  .االختياري الثاين للعهد
عدم ارتكاب القـوات العـسكرية      املستند إىل   وبالرغم من موقف الدولة الطرف        )١٣

الروسية أو غريها من اجلماعات العسكرية جرائم ضد السكان املدنيني يف إقلـيم أوسـيتيا               
 ما  لدولة الطرف مسؤولية  عدم حتمل ا  ، و )CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1،  ٢٦٤الفقرة  (اجلنوبية  
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، ال يزال القلق    )٢٦٦الفقرة  (قد يكون قد ارُتكب من جرائم على أيدي اجلماعات املسلحة           
يساور اللجنة من االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات وعمليات قتل املدنيني الواسـعة النطـاق             
والعشوائية يف أوسيتيا اجلنوبية أثناء العمليات العسكرية اليت نفـذهتا القـوات الروسـية يف               

وُتذكّر اللجنة بأن إقليم أوسيتيا اجلنوبية كان خاضعاً فعـالً لعمليـة        . ٢٠٠٨أغسطس  /آب
عسكرية منظمة من جانب الدولة الطرف، اليت تتحمل بالتـايل مـسؤولية أعمـال هـذه                

وتالحظ اللجنة مع القلق أن السلطات الروسية مل تقم إىل اآلن بـإجراء             . اجلماعات املسلحة 
نتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارتكبها أفراد من القوات         أي تقييم مستقل وشامل لال    
ة يف أوسيتيا اجلنوبية وأن الضحايا مل يتلقـوا أي تعويـضات            ـالروسية واجلماعات املسلح  

  .)١٤ و١٣ و٩ و٧ و٦املواد (
لدولة الطرف حتقيقاً شامالً ومستقالً يف مجيع ادعـاءات     أن جتري ا  ينبغي    

اضـعة  اخل الروسية وغريها من اجلماعـات املـسلحة         اشتراك أفراد من القوات   
وينبغي أن تكفل الدولة . يف انتهاكات حلقوق اإلنسان يف أوسيتيا اجلنوبيةلرقابتها 

الطرف لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الـدويل          
  .سبل تظلم فعالة، مبا يف ذلك احلق يف التعويض واإلنصاف

التعذيب وسـوء املعاملـة،   حاالت   اللجنة القلق إزاء التقارير املتواصلة عن        ويساور  )١٤
واالختفاء القسري، واالحتجاز التعسفي، وعمليات االغتيـال خـارج نطـاق القـضاء،             

 اليت يرتكبها أفراد اجلـيش      ،واالحتجاز السري يف الشيشان وغريها من أجزاء مشال القوقاز        
ولة، وأن مرتكيب هذه االنتهاكات يتمتعون على ما يبدو         ودوائر األمن وغريهم من عمالء الد     

باإلفالت من العقاب السائد على نطاق واسع بسبب االفتقار املنهجي للتحقيق واملقاضـاة             
ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء زيادة عدد حاالت االختفـاء واالختطـاف يف             . بشكل فعال 

اعم املتعلقة بوجود مقـابر مجاعيـة يف   ، وإزاء املز٢٠٠٩ و٢٠٠٨الشيشان يف فترة السنتني     
وبينما تالحظ اللجنة إنشاء وحدة خاصة الغرض منها كفالـة تنفيـذ األحكـام             . الشيشان

الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ودفع تعويضات للضحايا، فإهنا تأسـف ألن             
 ،هـذه االنتـهاكات  قضايا  الدولة الطرف مل تقدم إىل العدالة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان يف            

وتشري اللجنة كذلك مع القلق إىل تقارير . رغم أن هوية هؤالء األفراد كثرياً ما تكون معروفة     
عن عقوبات مجاعية يتعرض هلا أقارب املشتبه بأهنم من اإلرهابيني، مثل حرق بيوت األسر،              

، وتأسـف لعـدم     واملضايقة، والتهديدات وعمليات االنتقام ضد القضاة والضحايا وأُسرهم       
  .)١٠ و٩ و٧ و٦املواد (تقدمي الدولة الطرف احلماية الفعالة لألشخاص املعنيني 

مجيـع  حـق   عمل بصورة كاملـة     أن تُ حتث اللجنة الدولة الطرف على        
  :أنيف احلياة ويف السالمة اجلسدية، وينبغي هلا األشخاص يف إقليمها 

ء القـسري،   خذ تدابري صارمة لوضع حد لعمليات االختفـا       تت  )أ(  
القضاء، والتعذيب، وغريه من ضروب املعاملة الـسيئة        نطاق  واالغتيال خارج   
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واالنتهاك املرتكبة أو اليت حيض على ارتكاهبا مسؤولو إنفاذ القانون يف الشيشان            
  القوقاز الشمايل؛ وغريها من أجزاء

بتحقيق فوري وحمايد يف مجيع انتهاكات      هيئة مستقلة   قيام  كفل  ت  )ب(  
إلنسان اليت ُيزعم أهنا ارتكبت من جانب عمالء الدولة أو بإيعاز منـهم             حقوق ا 

  وتوقيف العمالء املعنيني مؤقتاً أو نقلهم أثناء عملية التحقيق؛
وضمان معاقبتهم على حنو يتناسب مع خطـورة        اجلناة  تقاضي    )ج(  

  ؛سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك إنصاف الضحاياوتوفري اجلرائم اليت ارتكبوها، 
تخذ تدابري فعالة قانونياً وعملياً حلماية الـضحايا وأُسـرهم،          ت  )د(  

  وكذلك احملامني والقضاة، الذين تتعرض حياهتم للتهديد بسبب أنشطتهم املهنية؛
واإلدانـات  أجريـت   ح معلومات عن التحقيقـات الـيت        تيت  )ه(  

 يتصل   فيما ،مبا يف ذلك ما يصدر عن احملاكم العسكرية        ،اليت صدرت والعقوبات  
بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها عمالء الدولة ضد السكان املـدنيني يف            

  . ، مبوبة حسب فئة اجلرميةمشال القوقازالشيشان وغريها من أجزاء 
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تقدمي تقارير مدعمة عن أعمال تعذيب وغريه مـن              )١٥

لالإنسانية أو املهينة اليت يرتكبها موظفو إنفـاذ القـانون   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا  
وغريهم من عمالء الدولة، مبا يف ذلك األعمال اليت يتعرض هلا األشخاص الـذين حتتجـزهم                

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التـدين      . الشرطة، وأثناء االحتجاز السابق للمحاكمة ويف السجون      
املعاملـة   (١١٧مالء الدولة املعنيني، مبوجب املـادة       الشديد يف نسبة اإلدانات الصادرة حبق ع      

 ٢٨٦ وإزاء إدراج معظم إدانات حاالت التعذيب حتـت املـادة            ،من القانون اجلنائي  ) القاسية
وبينما تالحـظ   . من القانون اجلنائي  ) انتزاع االعترافات  (٣٠٢واملادة  ) سوء استعمال السلطة  (

، فإهنا تشري إىل أن هذه      ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢ملؤرخ  اللجنة إنشاء جلان حتقيق وفقاً للمرسوم ا      
اللجان تابعة ملكتب املدعي العام وبالتايل قد تفتقر إىل االستقالل الالزم عند النظر يف مـزاعم                

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقـارير تفيـد بـأن         . التعذيب على أيدي املسؤولني العامني    
ـ   ومقاضاهتم   التعذيب وسوء املعاملة     املرتكبني املزعومني ألعمال  مع  التحقيقات    ؤّخركثرياً ما ُت
وإضافة إىل ذلك، . وقف مؤقتاً، وأن عبء اإلثبات يقع يف الواقع على الضحايا   تأو  /دون مربر و  

 بشأن املراقبة العامة لرصد حقـوق       ٢٠٠٨وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون االحتادي لعام        
حظ مع القلق عدم وجود نظام وطين فعال جمهز مبوظفني          اإلنسان يف أماكن االحتجاز، فإهنا تال     

مهنيني مدربني تدريباً كامالً لزيارة مجيع أماكن االحتجاز واسـتعراض قـضايا االنتـهاكات       
  .)١٤ و٧ و٦املواد (املزعومة اليت يتعرض هلا األشخاص أثناء احتجازهم 

  : أنينبغي للدولة الطرف  
   بغية جترمي التعذيب يف حد ذاته؛تنظر يف تعديل القانون اجلنائي  )أ(  
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هيئة مستقلة لرصد حقـوق     إلنشاء  تتخذ مجيع التدابري الالزمة       )ب(  
مجيع أماكن  األوضاع يف   بغية استعراض   تؤدي مهامها على أكمل وجه      اإلنسان  

أثنـاء  ألشـخاص   اليت يتعـرض هلـا ا     قضايا االنتهاكات املزعومة    واالحتجاز  
مة ومستقلة وغري معلنة وغري مقيـدة جلميـع         احتجازهم، والقيام بزيارات منتظ   

  أماكن االحتجاز، واختاذ إجراءات جنائية وتأديبية ضد من تثبت مسؤوليتهم؛
سلطة مستقلة عن اهليئات العادية للمـدعي العـام         قيام  تضمن    )ج(  

يف مجيع حاالت التعذيب، وسـوء      الشامل والفوري   التحقيق   ب وأجهزة الشرطة 
 ومعاقبة  ، غري املتناسب على أيدي موظفي إنفاذ القانون       املعاملة واستخدام القوة  

املذنبني مبوجب القوانني اليت تكفل تناسب العقوبات مع خطورة اجلرمية، ودفـع            
  .تعويضات للضحايا أو ُألسرهم

 للتهديـدات واالعتـداءات العنيفـة       فزعوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االنتشار امل        )١٦
ني عن حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف، مما ولد مناخاً مـن            واغتياالت الصحفيني واملدافع  

 مبا فيها الوسائط العاملة يف مشـال القوقـاز،          ، يف وسائط اإلعالم   اًشديدتأثرياً  اخلوف وأثر   
وتأسف لعدم اختاذ الدولة الطرف تدابري فعالة حلماية احلق يف احلياة وسالمة هؤالء األشخاص 

  .)١٩ و٧ و٦املواد (
  : أن الدولة الطرف علىحتث اللجنة  
احلماية الفعالة للصحفيني واملدافعني    اً لتوفري   ـ فوري تتخذ إجراءً   )أ(  

  عن حقوق اإلنسان الذين تتعرض حياهتم وأمنهم للتهديد بسبب أنشطتهم املهنية؛
تضمن التحقيق الفوري والفعال والشامل واملستقل واحملايد يف          )ب(  

غتياالت الصحفيني واملدافعني عـن حقـوق       التهديدات واالعتداءات العنيفة وا   
ـ     مب ،عند االقتضاء القيام،   و ،اإلنسان ـ  ـقاضاة مرتكيب هـذه األفع ة ـال وإقام

   ؛دعاوى ضدهم
املالحقـات  تتيح معلومات مفصلة للجنة عن تطورات مجيـع           )ج(  
ـ      القضائية   ـ ـاملتعلقة بالتهديدات واالعتـداءات العنيفـة واالغتي يت ـاالت ال

ـ       صحفيني و استهدفت    خـالل   رفـمدافعني عن حقوق اإلنسان يف الدولة الط
 .٢٠٠٩-٢٠٠٣الفترة 

ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن عمليات تسليم ونقل غري رمسي مـن جانـب              )١٧
الدولة الطرف إلعادة رعايا أجانب إىل بلدان ُيزعم أهنا متارس التعذيب، معتمدة يف ذلـك                

 ملكافحة اإلرهاب   ٢٠٠١ار اتفاقية شنغهاي لعام     على ضمانات دبلوماسية، وال سيما يف إط      
وتشري اللجنة مع القلق، بصفة خاصة، إىل إعادة أشخاص إىل . والتطرف والرتعات االنفصالية
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 ٢٠٠٥أوزبكستان يشتبه يف مشاركتهم يف أعمال االحتجاج يف أندجيان اليت وقعت يف عام              
  .)١٣ و٧ و٦املواد (

 تعرض أي شخص، مبـا يف ذلـك         لدولة الطرف عدم  أن تكفل ا  ينبغي    
الذين ُيسلمون أو خيضعون لعمليـات      أهنم من اإلرهابيني،    يف  األشخاص املشتبه   

تسليم غري رمسية، سواء أكان ذلك يف سياق منظمة شنغهاي للتعاون أو مل يكن              
. كذلك، خلطر التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنـسانية أو مهينـة    

غي للدولة الطرف أن تعترف بأنه كلمـا كانـت ممارسـة            وإضافة إىل ذلك، ينب   
ذات طابع منهجي إىل حـد      التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

عـن طريـق    التعرض احلقيقي هلذه املعاملـة      جتنب  احتماالت  كبري كلما قلّت    
أن  وينبغي   .الضمانات الدبلوماسية، أياً كانت صرامة أي إجراء متابعة ُيتَّفق عليه         

واعتمـاد  لدولة الطرف احلذر الشديد يف استعمال هـذه الـضمانات           تتوخى ا 
إجراءات واضحة وشفافة متكِّن آليات قضائية مناسبة من استعراض احلاالت قبل           

  . ترحيل األفراد، وكذلك وسائل فعالة لرصد مصري األفراد املتضررين
ذهتا الدولة الطرف ملكافحـة االجتـار       وبينما ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اخت        )١٨

باألشخاص، وال سيما عن طريق التشريعات والتعاون الدويل، يساور اللجنة القلق إزاء عدم             
االعتراف الواضح حبقوق ومصاحل ضحايا االجتار يف إطار اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف              

  .)٨املادة (ملواجهة االجتار 
على سبيل األولوية، مجيع التدابري الالزمة      لدولة الطرف،   أن تتخذ ا  ينبغي    

لضمان إتاحة املساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية والقانونية لـضحايا االجتـار           
وينبغي توفري احلماية جلميع الشهود وضحايا االجتار لكي حيصلوا على          . باألشخاص

أن وينبغـي   . ملجأ ويتمكنوا من اإلدالء بشهادات ضد من تثبـت مـسؤوليتهم          
 عـن التـدابري القائمـة        تعزيز التعاون الدويل فضالً    لدولة الطرف أيضاً  واصل ا ت

ك بتخصيص مـوارد   ـملكافحة االجتار باألشخاص والطلب على هذا االجتار، وذل       
  .كافية ملقاضاة اجلناة وإنزال عقوبات مبن تثبت مسؤوليتهم

عقلية نون من إعاقات ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبري من األشخاص الذين يعا        )١٩
 اإلجرائية  والذين ُيحرمون من األهلية القانونية يف الدولة الطرف، وإزاء النقص الظاهر يف الضمانات            

واملوضوعية املناسبة اليت حتميهم من القيود غري املتناسبة اليت حتول دون متتعهم باحلقوق الـيت               
 وجود ضمانات إجرائية وعدم     وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، من عدم      . يضمنها العهد 

 الطعن يف القرارات القضائية اليت تستند إىل جمرد تشخيص اإلصابة مبرض عقلي حلرمان              تاحةإ
 االعتراض على قرار إيداع الشخص يف       تاحةشخص ما من األهلية القانونية، فضالً عن عدم إ        

وتـشعر  . ة القانونيـة  مؤسسة رعاية، وهو قرار كثرياً ما ُيّتخذ يف أعقاب قرار فقدان األهلي           
اللجنة بالقلق كذلك من أنه ال يوجد لدى األشخاص احملرومني من األهلية القانونية سـبل               
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تظلّم قانونية لالعتراض على انتهاكات أخرى حلقوقهم، مبا فيها سوء معاملتهم أو تعّرضـهم    
ة أو موظفي املؤسسات املودعني فيها، وهي ظروف تزداد شـد         /لإليذاء من جانب حراس و    

  .)١٠ و٩املادتان (جراء عدم وجود آلية تفتيش مستقلة ملؤسسات الصحة العقلية 
  : أنينبغي للدولة الطرف  
تستعرض سياستها يف جمال حرمان األشخاص الذين يعانون من           )أ(  

اختـاذ أي   ومراعاة الضرورة والتناسب عند     إعاقات عقلية من األهلية القانونية      
ضمانات إجرائية فعالة، وكفالـة اسـتفادة   ري مع توف ، على أساس فردي  ،إجراء

مـن مراجعـة    على وجه السرعة    مجيع األشخاص احملرومني من األهلية القانونية       
  قضائية فعالة للقرار األصلي، وعند االقتضاء، لقرار إيداعهم يف مؤسسة؛

تكفل قدرة األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقليـة علـى          )ب(  
فعال ضد انتهاك حقوقهم وأن تنظر يف إتاحة بدائل أقل          ممارسة احلق يف التظلم ال    

  احلبس والعالج القسريني لألشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية؛من  تقييداً
تتخذ التدابري املناسبة ملنع مجيـع أشـكال سـوء املعاملـة يف               )ج(  

مؤسسات األمراض العقلية، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء نظم تفتـيش تراعـي              
مم املتحدة حلماية األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتـسني العنايـة           مبادئ األ 

  ).٤٦/١١٩اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف القرار (بالصحة العقلية 
وبينما ترحب اللجنة باعتماد الربنامج االحتادي احملدد الغرض لتطوير نظام السجون             )٢٠

، ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول   املـؤرخ  ٥٤٠ وفقاً لقرار احلكومة رقم      ٢٠١٦-٢٠٠٧للفترة  
وكذلك بتقليص عدد السجناء بشكل عام ليناسب القدرة االستيعابية للسجون وختـصيص            
املوارد الالزمة، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اكتظاظ السجون الذي ال يزال ميثل مشكلة               

  .)١٠املادة (يف بعض املناطق، كما سلمت بذلك الدولة الطرف 
ولة الطرف اختاذ تدابري لتحسني ظروف احتجـاز        لدأن تواصل ا  ينبغي    

دد الغـرض،   ـاألشخاص احملرومني من حريتهم عن طريق الربنامج االحتادي احمل        
وال سيما فيما يتعلق مبشكلة اكتظاظ السجون، بغرض حتقيق االمتثال الكامـل            

  .١٠للشروط الواردة يف املادة 
وتشعر اللجنـة   .  يف الدولة الطرف   استقالل القضاة عدم  ويساور اللجنة القلق إزاء       )٢١

غط السياسي وعدم وجود آلية     آلية تعيني القضاة اليت تعرضهم للض     إزاء  بالقلق، بصفة خاصة،    
 املتـدين   املعدلكما يساور اللجنة القلق إزاء      .  مستقلة، وال سيما يف حاالت الفساد      تأديب
  .)١٤ و٢املادتان ( يف قضايا اإلجرام لتربئة املتهمنينسبياً 

لدولة الطرف األحكام القانونية احمللية ذات الصلة بغية        اأن تعدل   ينبغي    
ضمان االستقالل الكامل للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية للحكومة والنظر          
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القـضاة، إىل   املسائل املتعلقة بتعيني وترقيـة      يف إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن       
  . التأديبيةللوائح هلم  عن امتثاجانب هيئات القضاة املشتركة، فضالً

 احملتمل ملشروع القانون املقترح بـشأن نـشاط         تأثريوتعرب اللجنة عن القلق من ال       )٢٢
احلق يف حماكمة منصفة كما تنص      على   و يةهنة القانون املاستقالل  على  احملامني ونقابة احملامني    

روع القانون  وتالحظ اللجنة مع القلق بصفة خاصة، أن مش       .  من العهد  ١٤على ذلك املادة    
يقترح متكني مؤسسة االعتماد التابعة للدولة من القيام، يف ظروف معينة، بسحب تـرخيص              
ممارسة املهنة من حمام ما عن طريق إجراء تتخذه احملكمة دون املوافقة املسبقة لدوائر احملامني،               

علومـات   االطالع على امللفات القانونية للمحامني اخلاضعني للتحقيق وطلب تلقي م       إجازةو
  .)١٤املادة (عن أي قضية يشاركون فيها 

لدولة الطرف مواءمة مشروع القـانون املقتـرح        اأن تستعرض   ينبغي    
 مـن العهـد،     ١٤ب املادة   ـاملتعلق بنشاط احملامني ونقابتهم مع التزاماهتا مبوج      

 عـن   أن متتنع  و "بدور احملامني املتعلقة  املبادئ األساسية   " كذلك من    ٢٢واملادة  
دون أي تدابري تكون مبثابة مضايقة أو اضطهاد للمحامني وعدم التـدخل            اختاذ  

  . مسوغ يف عملهم املتعلق بالدفاع عن موكليهم
وبينما ترحب اللجنة بتخفيض املدة احملددة للخدمة املدنية للمستنكفني ضـمريياً يف              )٢٣
ـ          ٢١ إىل   ٤٢ من   ٢٠٠٨عام   ة ال تـزال   شهراً، فإن القلق ال يزال يساورها ألن هذه اخلدم

اخلدمة العسكرية، وأن الدولة الطرف مصرة على موقفهـا مـن أن            من   ١,٧٥بنسبة  أطول  
معاملة "التمييز الذين يعاين منه املستنكفون ضمريياً يعود إىل أن هذه اخلدمة البديلة هي مبثابة               

ـ     ـكما تالحظ اللجن  ). CCPR/C/RUS/6،  ١٥١الفقرة  " (تفضيلية روف ـة بأسـف أن ظ
 خارج أماكن اإلقامة الدائمـة،      ئهاديلة عقابية يف طبيعتها، مبا يف ذلك املطالبة بأدا        اخلدمة الب 

الذين ُينتدبون للعمـل يف املنظمـات       لألشخاص   أجور متدنية دون مستوى الكفاف       منعو
كما يساور اللجنة القلق    . االجتماعية، والقيود املفروضة على حرية حركة األشخاص املعنيني       

 ١٩ و ١٨املواد  (ات، الذي جيريه فريق صياغة، خيضع ملراقبة وزارة الدفاع          من أن تقييم الطلب   
  .)٢٥ و٢٢ و٢١و

بـاحلق يف االسـتنكاف     لدولة الطرف اعترافاً كامالً     اأن تعترف   ينبغي    
 من  الضمريي، وأن تضمن عدم إضفاء طابع عقايب على هذا البديل للخدمة العسكرية           

تقييم جعل  لدولة الطرف كذلك يف     اظر  أن تن وينبغي  . حيث املدة وطبيعة اخلدمة   
  . املدنيةحتت اإلشراف الكامل للسلطات طلبات وضع املستنكف ضمريياً 

وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار تعرض العاملني يف وسائل اإلعـالم حملاكمـات               )٢٤
ة وإدانات ذات دوافع سياسية، ال سيما وأن التطبيق العملي لقانون وسائط اإلعالم اجلماهريي            

وكذلك االستخدام التعسفي لقوانني التشهري قد أدى إىل ثين وسائط اإلعالم عن التحليـل              
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النقدي للمسائل املتعلقة باملصلحة العامة، مما يؤثر سلباً يف حرية التعبري يف الدولـة الطـرف                
  .)١٩ و١٤ و٩املواد (

لدولة الطرف ممارسة الصحفيني ملهنتهم دون خوف من        اأن تضمن   ينبغي    
عرض للمقاضاة ورفع دعاوى ضدهم بسبب نقد سياسة احلكومة أو املسؤولني           الت

  :ينبغي للدولة الطرفواحلكوميني 
الشخصيات  فيه أن على     ىحبيث ُيراع أن تعدِّل القانون اجلنائي       )أ(  

  املواطنني العاديني؛أكرب من درجة لنقد بأن تتقبل االعامة 
ضع توعاوى املدنية فقط،    عله خيضع للد  أن جت التشهري و جترم  أالّ    )ب(  

 احلد األقصى ألي تعويضات؛

شطني يف جمال حقوق اإلنسان الذين      اأن تنصف الصحفيني والن     )ج(  
  من العهد؛١٩ و٩تعرضوا للسجن مبا يتعارض مع املادتني 

أن جتعل األحكام ذات الصلة من قـانون وسـائط اإلعـالم              )د(  
توازن مناسب بني محاية حتقيق  ان   من العهد بضم   ١٩اجلماهريية تتماشى مع املادة     
  .مسعة الشخص وحرية التعبري

ويف ضوء التقارير العديدة عن استخدام قوانني حماربة التطرف الستهداف املنظمات             )٢٥
الـوارد  " النشاط املتطرف"واألفراد الذين ينقدون احلكومة، تأسف اللجنة ألن تعريف عبارة         

ط املتطرف هو من الغموض حبيث ال حيمـي مـن           يف القانون االحتادي بشأن مكافحة النشا     
 هلذا القانون جعل من بعض أشـكال التـشهري          ٢٠٠٦التعسف يف تطبيقه، وأن تعديل عام       

كما تالحظ اللجنة مع القلق أن بعـض        . ببعض املسؤولني العامني عمالً من أعمال التطرف      
تشمل أعماالً ال يعاقـب     أحكام املادة األوىل من القانون االحتادي ملكافحة النشاط املتطرف          

عليها القانون اجلنائي وال يعاقب عليها إال يف إطار قانون اجلرائم اإلدارية، مثل نشر املواد اليت   
. ر، وهي أحكام قد ال خيضع تطبيقها ملراجعة قـضائية         وتدعو إىل التطرف يف أوساط اجلمه     

اجملموعـات  " عبـارة    كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم الدقة يف تفسري احملاكم لتعريـف           
 من القانون اجلنائي واعتماد هذه احملاكم على خرباء شىت يف هذا            ١٤٨يف املادة   " االجتماعية

  .)١٩ و٩املادتان " (التطرف"الصدد، وتأمينها محاية أجهزة وعمالء الدولة من 
) ٢٠، الفقـرة    CCPR/CO/79/RUS(تكرر اللجنة توصيتها الـسابقة        

كافحـة النـشاط    ملف النظر يف القانون االحتـادي       بوجوب إعادة الدولة الطر   
بدقة أكرب حبيـث يـستبعد أي       " النشاط املتطرف "املتطرف هبدف تعريف عبارة     

وإضـافة إىل   . ٢٠٠٦إمكانية للتعسف يف تطبيقه، والنظر يف إلغاء تعديل عـام           
أن ، ينبغي   "كتابات متطرفة "ما إذا كانت املواد املكتوبة متثل       حتديد  ذلك، وعند   

لدولة الطرف مجيع التدابري لكفالة استقالل اخلرباء الذين تستند قـرارات   اخذ  تت
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خـبري  االعتراض على هذه اآلراء برأي احملاكم إىل آرائهم وضمان حق املتهم يف        
 اجملموعـات "لدولة الطرف كـذلك مفهـوم عبـارة         اأن تعّرف   وينبغي  . بديل

ائي على حنـو  ـن اجلنانوـ من الق١٤٨كما تنص على ذلك املادة    " االجتماعية
  .ال يشمل أجهزة الدولة أو املسؤولني العامني

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن اإلفراط يف استخدام القوة من جانب الـشرطة              )٢٦
 واالنتخابات الرئاسـية    ٢٠٠٧أثناء املظاهرات، وخباصة يف سياق االنتخابات الربملانية لعام         

ي معلومات من الدولة الطرف عن أي حتقيق أو تـدابري           ، وتأسف لعدم تلقيها أ    ٢٠٠٨لعام  
  .)٢١املادة (ملقاضاة أفراد الشرطة املتورطني يف اإلفراط يف استخدام القوة 

لدولة الطرف معلومات مفصلة عن نتـائج أي حتقيـق،          اأن تتيح   ينبغي    
ومقاضاة وتدابري تأديبية تتخذها ضد أفراد الشرطة فيما يتصل باحلاالت املزعومة           

 ٢٠٠٧يف سياق االنتخابات الربملانية لعـام       اليت اسُتخدمت فيها القوة املفرطة      
لدولة الطرف هيئة مستقلة اأن تنشئ وينبغي . ٢٠٠٨واالنتخابات الرئاسية لعام    

استخدام القوة وغريهـا  باإلفراط يف  تلقي مجيع الشكاوى املتعلقة     ُتمنح صالحية   
الـشرطة والتحقيـق يف هـذه       السلطة من جانب    حاالت إساءة استعمال    من  

  .الشكاوى والبت فيها
، ٢٠٠٩يوليـه  /وتالحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التعديالت املعتمدة يف متوز         )٢٧

فإن القيود املفروضة على تسجيل وعمل اجلمعيات، واملنظمات غري احلكوميـة واألحـزاب            
، ال تزال متثل هتديـداً      ٢٠٠٦السياسية مبوجب قانون املنظمات اليت ال تستهدف الربح لعام          

خطرياً على التمتع باحلق يف حرية التعبري، واحلق يف تكوين اجلمعيات والتجمـع يف الدولـة                
كما تالحظ اللجنة مع األسف أن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للحد من عدد              . الطرف

 كبري مـن    قدرلروسي حدت ب  اجلهات املاحنة الدولية اليت تتمتع باإلعفاء الضرييب يف االحتاد ا         
  .)٢٢ و٢١ و١٩املواد (إتاحة التمويل األجنيب للمنظمات غري احلكومية 

لدولة الطرف تطابق تقييد أنـشطة املنظمـات غـري          اأن تكفل   ينبغي    
 مـع   ٢٠٠٦احلكومية مبوجب قانون املنظمات اليت ال تستهدف الربح لعـام           

لدولـة  اأن متتنـع    وينبغي  .  بتعديل القانون عند االقتضاء    ، وذلك أحكام العهد 
الطرف عن اعتماد تدابري سياسات عامة تقيد بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة              

  .أو تعيق قدرهتا على ذلكحبرية وفعالية املنظمات غري احلكومية على العمل قدرة 
 واملثليني ومزدوجـي    ملثلياتوتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال العنف اليت تستهدف ا          )٢٨

ية، وإزاء التقارير الواردة عن مضايقة الشرطة هلم وإزاء         اننسي ومغايري اهلوية اجلنس   امليل اجل 
وتالحظ اللجنـة مـع   . حوادث ألشخاص تعرضوا لالعتداء أو للقتل بسبب ميوهلم اجلنسية       

القلق التمييز املنهجي ضد األفراد على أساس ميوهلم اجلنسية يف الدولة الطرف، مبا يف ذلـك                
مظاهر التعصب والتحامل من جانب املسؤولني العامني والزعماء الدينيني         خطاب الكراهية و  
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كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز يف العمالة والرعاية الصحية والتعلـيم            . ووسائط اإلعالم 
وغريها من اجملاالت، وكذلك إزاء انتهاك حق حرية التجمع وتكوين اجلمعيـات وتالحـظ     

  .)٢٦املادة ( التمييز على أساس امليل اجلنسي عدم وجود تشريع حيظر حتديداً
  : أنينبغي للدولة الطرف  
محاية فعلية من أعمال العنف والتمييز القائمة على امليـل          توفر    )أ(  

اجلنسي، ال سيما عن طريق سن تشريع شامل ملناهضة التمييز يـشمل حظـر               
  التمييز على أسس امليل اجلنسي؛

 واملثليني ومزدوجي  ثلياتيز ضد امل  تكثف جهودها ملكافحة التمي     )ب(  
تنظيم محلة توعيـة    عن طريق   امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، مبا يف ذلك         

  في إنفاذ القانون؛ـالتدريب املناسب ملوظتوفري تستهدف عامة اجلمهور وكذلك 
تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان املمارسة العملية للحـق يف            )ج(  

 واملثليني ومزدوجـي امليـل      مثلياتالتجمع بصورة سلمية لل   تكوين اجلمعيات و  
  .اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية

 بـشأن   ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ٤ املؤرخ   ١٣٢وبينما ترحب اللجنة باملرسوم رقم        )٢٩
التنمية املستدامة للسكان األصليني يف الشمال، ويف سيبرييا والشرق األدىن، وخطة العمـل             

، فإهنا تعرب عن القلق إزاء اآلثار السلبية املزعومة اليت تطـال            ٢٠١١-٢٠٠٩املقابلة للفترة   
 من القانون االحتادي املتعلـق  ٤ للمادة ٢٠٠٤تعديل عام  ) أ: (السكان األصليني النامجة عن   

عملية تعزيز األقاليم املكونة لالحتاد     ) ب(بضمانات حقوق السكان األصليني القليلي العدد؛       
استغالل األراضـي،   ) ج(ناطق القومية اليت تتمتع باحلكم الذايت؛        امل ضمالروسي عن طريق    

د األمساك واملوارد الطبيعية اليت ميلكها عادة السكان األصليون عن طريق منح تراخيص          ئومصا
للشركات اخلاصة إلقامة مشاريع إمنائية مثل مد خطوط أنابيب وبناء سدود لتوليد الطاقـة              

  .)٢٧املادة  (ةالكهرومائي
لدولة الطرف، يف تقريرها الدوري القـادم، معلومـات         اأن تتيح   غي  ينب  

ة للـسكان األصـليني ويف   التقليدياملستوطنات مفصلة عن آثار هذه التدابري يف    
وأنشطتهم االقتصادية يف الدولة الطرف، وكـذلك يف متـتعهم          طريقة عيشهم   

  . من العهد٢٧باحلقوق املكفولة مبوجب املادة 
  وهـذه املالحظـات    السادسىل الدولة الطرف أن تنشر التقرير الدوري        وتطلب اللجنة إ    )٣٠

اخلتامية وأن جتعلها متاحة على نطاق واسع لعموم اجلمهور وللسلطات القضائية والتشريعية            
وينبغي توزيع نسخ مطبوعة على اجلامعات واملكتبات العامة ومكتبـة الربملـان             . واإلدارية

كما تطلب اللجنـة إىل     . اكن ذات الصلة يف الدولة الطرف     وغريها من األم  ونقابات احملامني   
 وهذه املالحظات اخلتامية متاحة للمجتمـع       السادسالدولة الطرف أن جتعل التقرير الدوري       
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 وإضافة إىل اللغة الروسية، توصـي  .املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف الدولة الطرف       
مية إىل لغات األقليات الرئيسية اليت ُيتحدث هبـا يف          اللجنة بترمجة التقرير واملالحظات اخلتا    

  .االحتاد الروسي
 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقـدم الدولـة           ٧١ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٣١

 ١٣الطرف، يف غضون سنة، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقـرات              
  . أعاله١٧ و١٦ و١٤و

إىل الدولة الطـرف أن تضمِّن تقريرها الدوري السابع املقرر تقدميه          وتطلب اللجنة     )٣٢
، معلومات حمددة وحمّدثة عن اإلجراءات املتخذة ملتابعـة         ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١يف  

كما تطلب اللجنة أن جيري إعداد التقريـر        . مجيع التوصيات املقدمة وعن تنفيذ العهد ككل      
  .مات اجملتمع املدين العاملة يف الدولة الطرفالدوري السابع بالتشاور مع منظ

  إكوادور  -٦٩
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقريرين الـدوريني اخلـامس والـسادس               )١

 CCPR/C/SR.2667 (٢٦٦٨ و ٢٦٦٧ يف جلستيها    (CCPR/C/ECU/5)املقدَّمني من إكوادور    
 ٢٦٨٢، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٠ و١٩ املعقودتني يف )2668و
)CCPR/C/SR.2682 ( املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩املعقودة يف .  

  مقدمة  -ألف 
وهي تقّدر الفرصة اليت    . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير الدوري املوحد         )٢

أجرته مـع   لحوار الذي   ها ل تقدير وتعرب عن    ،سنحت بعقد احلوار جمدداً مع الدولة الطرف      
تأسف لعدم تقدمي الدولة الطرف الردود على قائمة األسئلة، وفق أحكـام            إال أهنا   . الوفـد
وتأسف . قُّدمت تلك الردود باسم وزارة العدل وحقوق اإلنسان       حيث   من العهد،    ٤٠املادة  

  .اللجنة كذلك لعدم كفاية الردود على األسئلة اليت طُرحت أثناء احلوار
  اجلوانب اإلجيابية  - باء
ال سيما   الدولة الطرف، أجرهتا  اإلصالحات التشريعية اليت    برتياح  مع اال  اللجنة   تنوِّه  )٣

 وإلغاء األحكام املتعلقـة  ،٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األولدخول الدستور اجلديد حيز النفاذ يف   
االحتجـاز قبـل    ب" وإعالن عدم دستورية األمر      ،٢٠٠٧باإلهانة يف القانون اجلنائي يف عام       

  .اكتظاظهامن ، وهو ما أسفر عن ختفيف االزدحام يف السجون وقلل ٢٠٠٦يف عام " توجيه التهم
ينص على إنشاء نظام دفاع     ) ١٩١املادة  ( الدستور الساري    بأنوحتيط اللجنة علماً      )٤

ضمان حام ل مبقدورهم االستعانة   مبعام يف القضايا اجلنائية كآلية حلماية األشخاص الذين ليس          
  . نظام القضاء اجلديد ينص بدوره على هذه اآلليةبأنوترحب اللجنة كذلك . حقوقهم
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 من قـانون    ١٤٧ و ١٤٥عدم دستورية املادتني     عن   ناإلعالوترحب اللجنة بقرار      )٥
األمن الوطين اللتني تسمحان للمحاكم العسكرية مبحاكمة مدنيني على أفعال ارُتكبت أثناء            

  .حاالت الطوارئ
 منه، قد أضفى على اخلدمـة       ١٦١حظ اللجنة أن الدستور الساري، يف املادة        وتال  )٦

  .العسكرية طابعاً طوعياً
الباب الثاين، احلقوق، الفـصل      (٦٦ من املادة    ٢٩وترحب اللجنة بأحكام الفقرة       )٧

 اليت تنص على تدابري لقمع االجتار باألشـخاص         ، من الدستور  ٧٨وبأحكام املادة   ) السادس
كما ترحـب   . ليه، وعلى تدابري حلماية ضحايا االجتار وإعادة إدماجهم يف اجملتمع         والقضاء ع 

  . يف هذا الصدد بوضع خطة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم واستغالهلم
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
 الرجـال   رتياح أن الدستور اجلديد يكرِّس مبدأ املساواة بـني        مع اال تالحظ اللجنة     )٨

ال تزال تشعر بالقلق إزاء الفارق بني الوضع حبكم القانون          إال أهنا   . والنساء ومبدأ عدم التمييز   
بـني اجلنـسني    والوضع حبكم الواقع فيما يتعلق باحلماية القضائية املتوفرة للمرأة وباملساواة           

  ).٢٦ و٢٥ و٣ و٢املواد (
 تطبيق التـشريعات     لضمان وافيةلدولة الطرف تدابري    أن تعتمد ا  ينبغي    

وينبغـي أن   . املـرأة ضـد   السارية تطبيقاً كامالً من أجل احليلولة دون التمييز         
النساء يف جمال العمل بغية     ضد  لدولة الطرف جهودها ملكافحة التمييز      اتضاعف  

ضمان تكافؤ الفرص يف الواقع العملي عند التكليف باملهام اإلدارية يف القطاعني            
  .متكافئساواة يف األجر لقاء عمل العام واخلاص وضمان امل

إنشاء مراكز شرطة املرأة واألسرة وإلنشاء وحدات       إزاء  تعرب اللجنة عن ارتياحها       )٩
متخصصة يف العنف املرتيل ويف اجلرائم اجلنسية تابعة ملكتب املـدعي العـام يف املقاطعـات       

ود املبذولـة لـضمان     جلهوإزاء ا  ،تنفيذ برنامج محاية ضحايا العنف اجلنسي     ، وإزاء   الكربى
القلق إزاء ارتفـاع    َبيد أنه يساورها    .  املتعلق بالعنف ضد املرأة واألسرة     ١٠٣تطبيق القانون   

معدل حدوث حاالت العنف ضد النساء والفتيات وإزاء ارتفاع معدل االعتداءات اجلنـسية          
  ).٢٤ و٧ و٣املواد (على الفتيات وحاالت التحرش اجلنسي هبن يف املدارس 

  : للدولة الطرفينبغي  
  فتح حتقيقات ومعاقبة املعتدين؛  )أ(  
  إتاحة السبل الفعالة لضحايا العنف اجلنساين لالحتكام إىل القضاء؛   )ب(  
توفري محاية الشرطة للضحايا وإنشاء مراكز إيـواء يـستطعن            )ج(  
  فيها بكرامة؛ العيش
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ـ           )د(   ف مضاعفة جهودها إلنشاء بيئة تربوية خالية من التمييز والعن
  لموظفني والطالب؛ل وتدريب توعيةعن طريق تنظيم محالت 

اختاذ تدابري ملنع العنف اجلنساين والتوعية بذلك، من قبيل تنظيم            ) ه(  
حقوق املرأة ومسألة العنف اجلنـساين لفائـدة أفـراد          يف جمال   دورات تدريب   

  .الشرطة وخاصة منهم أفراد الشرطة العاملني يف مراكز شرطة املرأة
َضـمَّنت  أهنـا   لو  لدولة الطرف   لذا الصدد، ستكون اللجنة ممتنة      ويف ه   
ـ        تقريَر ـ   ـها الدوري املقبل معلومات مفصلة بشأن التقدم احمل ة ـرز يف مكافح

  .العنف اجلنساين
وب الذي قدمتـه    ـوتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على التوضيح املكت          )١٠

. م اجلاري يف مدن غواياكيل وكيتو ومانتا      فيما يتعلق بإعالنات حاالت الطوارئ خالل العا      
أن بعض موظفي الدولة استخدموا القوة ضد       بإزاء ورود ادعاءات تفيد     قلقةً   ال تزال    اغري أهن 

  ).٤املادة (املشاركني يف مظاهرات عامة 
ـ    ٤لدولة الطرف أحكام املادة     اأن تطبِّق   ينبغي     ة يف  ـ من العهد املكرَّس

التحقيق يف األفعال املذكورة ومعاقبـة      هلا  ينبغي   كما.  من الدستور  ١٦٥املادة  
  .وجرب ضحاياها املسؤولني عنها

ترحب اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا وزارة التعليم والثقافة هبدف القـضاء علـى               )١١
الفتيات اللوايت يعـشن يف األريـاف       بني  قلق ارتفاع نسبة األمية     مع ال  لكنها تالحظ    ،األمية

  ).٢٤ و٣املادتان (
األمية، يف سبيل القضاء على     لدولة الطرف جهودها    اأن تضاعف   ينبغي    
  .الفتيات اللوايت يعشن يف األريافبني ال سيما 

 ١١ من املادة    ٢األقليات اجلنسية عمالً بأحكام الفقرة      ضد  ظر التمييز   حباللجنة  تنّوه    )١٢
ُحبـسن يف   وية اجلنسية   من مغايرات اهل  نساء  ألن  تشعر بالقلق   إال أهنا   من الدستور اجلديد،    

، جنـسي  إعادة توجيه جللسات  عيادات خاصة أو يف مراكز إعادة تأهيل هبدف إخضاعهن          
أللوان سوء املعاملة يف عيادات إعادة التأهيل يف        ولتعرضهن  كرهاً  حلبسهن  تأسف بشدة   كما  

  ).٧ و٢املادتان  (٢٠٠٩يونيه /مدينة بورتوفييخو يف حزيران
الطرف تدابري ملنع حبس أي شـخص ذي ميـل          لدولة  اأن تتخذ   ينبغي    

 جللـسات د يف عيادة خاصة أو يف مركز إعادة تأهيل هبدف إخضاعه            جنسي حمدَّ 
وتوصي اللجنـة   . إعادة توجيه جنسي وحلمايته منها وضمان عدم تعرضه لذلك        

حتقيق يف ادعاءات احلبس والتعـذيب وباعتمـاد التـدابري    بفتح الدولة الطرف   
  .وضع مبا يتفق مع الدستورالضرورية لتصحيح ال
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قلق استمرار حدوث حاالت سوء معاملة احملتجزين علـى يـد    مع ال تالحظ اللجنة     )١٣
ذلك السلوك يف  عن ةالعناصر املسؤولالشرطة دون معاقبة لدى قوات النظام حلظة احتجازهم 

  ).٧املادة (أغلب األحوال 
  :ينبغي للدولة الطرف  
  من أجل وضع حد لالعتداءات املـذكورة       اختاذ تدابري فورية وفعالة     )أ(  

ومراقبة أفراد قوات النظام الذين يرتكبون أفعال سوء معاملة والتحقيق معهـم،            
ويف هذا الصدد، ينبغي    . عند الضرورة، ومقاضاهتم ومعاقبتهم وتعويض الضحايا     

 لدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبل إحصائيات بشأن القـضايا اجلنائيـة           أن تورد ا  
   إليها؛ خلصتلتأديبية املرفوعة بسبب هذا النوع من األفعال والنتائج اليتوا

 حقـوق   يف جمال مضاعفة التدابري املتخذة لتدريب قوات النظام         )ب(  
  .اإلنسان حىت ال ُترتكب األفعال املذكورة

ن إال أ قانون الطفل واملراهق حيظر العقوبة البدنية يف املدارس،         بأن   علماً   حتيط اللجنة   )١٤
العقوبة البدنية ال تزال مقبولة حبكم التقاليد وال تزال ممارستها جارية كشكل من أشكال هذه 

  ).٢٤ و٧املادتان (التأديب داخل األسرة ويف بيئات أخرى 
. وضع حد للعقوبة البدنيـة للدولة الطرف تدابري عملية    ا تتخذأن  ينبغي    

ائل عن العقوبة البدنية يف     غري عنيفة كبد  تأديب  ينبغي هلا أن تشجع أساليب      كما  
  . وأن تنظِّم محالت إعالمية عامة لشرح آثارها الضارة،النظام التعليمي

تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات واضحة ودقيقة من الدولة الطرف فيما يتعلـق               )١٥
 الدولة يف الفترة ما بني عامي       يموظفإفالت  حاالت  التحقيق يف   لفت ب كُ اليت   ،بلجنة احلقيقة 

 وتوضيح مالبسات ذلك    ، حقوق اإلنسان  همنتهاكال املستحقمن العقاب    ١٩٨٨ و ١٩٨٤
  .)٦املادة ( اإلفالت ومنع حدوثه

لدولة الطرف التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنـسان        اأن تضمن   ينبغي    
وحماكمة مرتكبيها ومنح تعويض عادل للضحايا أو ألسرهم، كما ينبغي هلـا أن             

  . يف تقرير جلنة احلقيقةتأخذ بعني االعتبار ما جاء
أن أفراداً من اجلـيش ومـن قـوات    بقلق ورود ادعاءات تفيد مع ال تالحظ اللجنة     )١٦

مشاركني يف مظاهرات عامة بإطالقهم النار أو الغـازات         مقتل  الشرطة كانوا مسؤولني عن     
  ).٢١ و١٩ و٧ و٦املواد (املسيلة للدموع عليهم 

  من التدابري ملنع حدوث حاالت       لدولة الطرف ما يلزم   اأن تتخذ   ينبغي    
قتل مشاركني يف مظاهرات عامة على يد قوات الشرطة، من قَبيل إنشاء جلـان              

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى التحقيـق يف          . حتقيق يف األفعال املذكورة   
  . االدعاءات املزعومة وعلى معاقبة املسؤولني
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من قبل الدولة الطرف بغيـة حتـسني        اللجنة علماً بالتدابري اجلاري اعتمادها      حتيط    )١٧
املزرية السائدة  األوضاع  االكتظاظ وإزاء   زيادة  تشعر بالقلق إزاء    إال أهنا   االحتجاز،  أوضاع  

يف مراكز إعادة التأهيل االجتماعي، ال سيما القذارة وندرة املاء الصاحل للـشرب والعنـف               
  ).١٠املادة (وانعدام الرعاية الصحية وقلة عدد العاملني 

لدولة الطرف مزيداً من اجلهود يف سبيل حتسني أوضاع         اأن تبذل   نبغي  ي  
مجيع احملتجزين، متقيدةً يف ذلك جبميع الشروط املنصوص عليها يف القواعد الدنيا     

وينبغي هلا، بوجه خاص، أن تتناول مـسألة اكتظـاظ          . املتعلقة مبعاملة السجناء  
لدولة الطـرف للجنـة     ا أن تقدم وينبغي  . السجون بوصفها مسألة ذات أولوية    

 التقدم احملرز، ال سّيما فيما يتعلق بتطبيق تدابري حمددة من أجل حتسني بنيبيانات ت 
  .أوضاع احملتجزين

 ٢ه يف الفقرة    ـحتيط اللجنة علماً مببدأ عدم التمييز بسبب السوابق القضائية املنصوص علي            )١٨
 املتعلق  ٣٣٠١الح املرسوم رقم    يف مشروع إص  على حنو ما يرد      من الدستور،    ١١من املادة   

 وعلى أالّ تطلـب     ،بالالجئني والذي ينص صراحة على حظر طلب صحيفة السوابق العدلية         
املديرية العامة لالجئني املكلفة باستالم طلبات اللجوء صحيفة السوابق العدلية ملعاجلة طلبات            

صـحيفة  (القـضائية   تأسف الستمرار ممارسة طلب االطالع على السوابق        إال أهنا   اللجوء،  
، حسب بعض املعلومات الواردة، كشرٍط لدخول املهاجرين الكولـومبيني          )السوابق العدلية 

  ).٢٦ و٢املادتان (دون غريهم 
ضمان تطبيق مبدأ عـدم     للدولة الطرف التدابري الالزمة     اأن تتخذ   ينبغي    

 ٥رة  ويف ضوء الفق  . التمييز بسبب السوابق القضائية املنصوص عليه يف الدستور       
 الصادر عن اللجنة بشأن وضع األجانـب مبوجـب          ١٥من التعليق العام رقم     

 اللجنة الدولة الطرف بأنه رغم كون العهد ال ُيقر لألجانب حبـق             ُتذَكِّرالعهد،  
الدخول إىل إقليم دولة طرف أو اإلقامة فيه، فإنه جيوز ألجنيب، يف ظروف معّينة،              

ا الدخول أو اإلقامة، مثالً، عندما يتعلق        منه  شىت، أن يطلب محاية العهد يف أمور     
  .األمر باعتبارات عدم التمييز وحظر املعاملة الالإنسانية واحترام احلياة واألسرة

اللجنة علماً بالفصل الرابع من الدستور الساري املكرَّس للحقـوق اخلاصـة            حتيط    )١٩
ستمرار معانـاة الـشعوب     إزاء ا ها القلق   يزال يساور إال أنه ال    املمنوحة للشعوب األصلية،    

كمـا  . األصلية واإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي من التمييز العنصري حبكم الواقع          
 من الباب الثاين من الدستور ال تكّرس    ١١ من املادة    ٢الفقرة  أنه ال يزال يساورها القلق ألن       

  ).٢٦املادة (حظر التمييز العنصري كمبدأ ملمارسة احلقوق 
لضمان تطبيق أحكام الدستور وافية لدولة الطرف تدابري اتخذ أن تينبغي    

 السكان األصـليني والتقيـد التـام        ضدوالقانون اليت تكفل مبدأ حظر التمييز       
  .من العهد ٢٧ و٢٦باملادتني 
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تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر وتوزع على نطاق واسع نـص التقريـر                 )٢٠
اخلتامية على اجلمهور عامة ويف املؤسسات القضائية       الدوري اخلامس ونص هذه املالحظات      

وينبغي توزيع نسخ مطبوعة من الوثيقتني      . والتشريعية واإلدارية ويف املنظمات غري احلكومية     
ومن . يف اجلامعات واملكتبات العامة ويف مكتبة الربملان وأماكن أخرى ذات صلة          املذكورتني  

حظات اخلتامية على اجملتمعات احملليـة للـشعوب        املناسب أيضاً توزيع ملخص التقرير واملال     
  .األصلية بلغاهتا هي

لدولـة  أن تقـدم ا  من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ٧١ من املادة ٥وعمالً بالفقرة    )٢١
الطرف، يف غضون عام واحد، معلومات تتعلق بتقييم الوضع وبتطبيق توصـيات اللجنـة              

  .١٩ و١٣ و٩الواردة يف الفقرات 
 اللجنة الدولة الطرف، اليت مل تقّدم بعد وثيقة أساسية موحَّدة، أن تقّدم تلك              وتدعو  )٢٢

 لتقدمي التقارير إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات دوليـة           املوحَّدةالوثيقة عمالً باملبادئ    
حلقوق اإلنسان، بالصيغة اليت اعُتمدت هبا أثناء االجتماع اخلـامس املـشترك بـني جلـان        

  ).HRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦يونيه /اإلنسان الذي ُعقد يف حزيرانمعاهدات حقوق 
ها املُقبل، الذي عليها تقدميه ضمن    تقريَرأن ُتَضمَِّن   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        )٢٣

، معلومات بشأن تنفيذ التوصـيات األخـرى        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠أجل أقصاه   
  . مبجملهوبشأن تطبيق العهد

  املكسيك  -٧٠
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقريـر الـدوري اخلـامس للمكـسيك                )١
)CCPR/C/MEX/5 (   آذار ٩ و ٨ املعقـودة يـومي      ٢٦٨٨ و ٢٦٨٧و ٢٦٨٦يف جلساهتا / 

 ٢٧٠٨واعتمــدت يف جلــستها ). ٢٦٨٨ و٢٦٨٧ وCPR/C/SR.2686 (٢٠١٠مــارس 
  . اخلتامية التاليةاملالحظات) CCPR/C/SR.2708 (٢٠١٠مارس / آذار٢٣املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف 
الذي يقـدم معلومـات     للمكسيك،  ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري اخلامس         )٢

تفصيلية عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، وإن كانـت تالحـظ أن        
اخلتامية السابقة  عن موعده وال يتضمن إشارة واضحة إىل تنفيذ التوصيات التقرير قدم متأخراً

ـ كما ترحب اللجنة باحلوار مع الوفد و    ). CCPR/C/79/Add.109(للجنة   الردود التفـصيلية  ب
 على قائمة املسائل اليت أعـدهتا اللجنـة،         املقدمة رداً ) CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1(املكتوبة  

  . وباملعلومات اإلضافية والتوضيحات املقدمة شفوياً
  اجلوانب اإلجيابية  - باء
منذ النظر يف التقرير    اليت اختذت   رحب اللجنة بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري        ت  )٣

  :الدوري السابق للدولة الطرف
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  ؛٢٠٠٧عنف عام خالية من الاعتماد القانون العام املتعلق بتمّتع املرأة حبياة   )أ(  
  ؛٢٠٠٣اعتماد القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه عام   )ب(  
اعتماد القانون االحتادي لتعزيز األنشطة اليت تضطلع هبا منظمات اجملتمـع             )ج(  

  ؛٢٠٠٣املدين عام 
 الـدويل اخلـاص     التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد        )د(  

، والربوتوكول االختياري التفاقيـة     باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام       
ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ونظـام               مناهض

  روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛
  .٢٠١٢-٢٠٠٨اعتماد الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان   )ه(  

  وصيات دواعي القلق الرئيسية والت  -جيم 
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز تقدم ذي بال يف تنفيذ توصياهتا السابقة، مبا فيها                 )٤

 ، ونشر القوات املسلحة من أجل ضمان األمـن العـام  ،املتعلقة بالعنف ضد املرأة  التوصيات  
وعدم محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني، وتعرب عن أسفها الستمرار العديد             

  ).  من العهد٢املادة (اعي القلق من دو
لدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة مـن أجـل تنفيـذ     اتخذ  أن ت ينبغي    

  . كامالًالتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة تنفيذاً
يعرقل وفاءها  قلق من أن اهليكل االحتادي للدولة الطرف ميكن أن          الاللجنة  يساور  و  )٥

 مـن   ٥٠وتذكِّر الدولة الطرف بأن املادة      . اء إقليمها بالتزاماهتا مبقتضى العهد يف كافة أرج     
 على مجيع الوحدات اليت     ،دون قيد أو استثناء   ...  تنطبق"العهد تنص على أن أحكام العهد       

  ). من العهد٢املادة " (تتشكل منها الدول االحتادية
لدولة الطرف تدابري لضمان أن تكون السلطات، مبـا         ا تخذأن ت ينبغي    

 يف مجيع الواليات مدرِكة للحقوق املنصوص عليهـا يف العهـد            فيها احملاكم، 
ون التشريعات على الصعيد    ـ، وأن تك  اًي فعل ولواجبها يف ضمان إعماهلا إعماالً    

  .االحتادي وعلى صعيد الواليات متوائمة مع العهد
مقترحـات تعـديل    إلعداد  اللجنة لكون الوفد مل يستطع ذكر أجل حمدد         أسف  وت  )٦

بشأن وضع العهد يف أسف لعدم وجود إيضاحات وإضافة إىل ذلك، ت   . الطرفدستور الدولة   
الدستوري احلايل، وخباصة بشأن الطريقة اليت ميكن       اإلصالح  النظام القانوين الوطين يف ضوء      

هبا حل أوجه التنازع بني القوانني الوطنية وااللتزامات الدولية يف جمـال حقـوق اإلنـسان                
  . ) من العهد٢٦ و٢املادتان (
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 بشأن  ٢٠٠٤ الذي اعتمدته اللجنة عام      ٣١يف ضوء التعليق العام رقم        
طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهـد، ينبغـي             
للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان،            

 ميكن مـن خالهلـا      ومن جهة أخرى، ينبغي هلا وضع إجراءات      . وخباصة العهد 
التحقق من مدى توافق القوانني الوطنية مع االلتزامات الدولية يف جمال حقـوق             

  .الدستوري يف أجل معقولإلصالح لدولة الطرف من ااأن تنتهي وينبغي . اإلنسان
وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم يف جمال املـساواة بـني                  )٧

كثري من جوانب قائمة يف بني الرجل واملرأة الالمساواة زال ت األخرية، ال اجلنسني يف السنوات
كما أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي تعاين منه           . احلياة، مبا يف ذلك احلياة السياسية     

 يف املناطق احلدودية مشال     "املصانع التصديرية " قطاعاملرأة عند البحث عن عمل فيما يسمى        
ملزمة بالرد على أسئلة شخصية تطفلية وعلى اخلـضوع         املرأة  طرف، حيث ال تزال     الدولة ال 

  ).  من العهد٢٦ و٣ و٢املواد (الختبارات احلمل 
لدولة الطرف تدابريها الرامية إىل ضمان املساواة بـني         اأن تكثف   ينبغي    

ة عـن   املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك متثيل املرأة يف احلياة السياسي            
كما ينبغـي   . طريق مجلة أمور منها محالت التوعية واختاذ إجراءات خاصة مؤقتة         

أن تكافح التمييز ضد املرأة، ال سيما يف القوى العاملة، وضمان إلغاء اختبارات             
وتنبغي املعاقبة على عدم االمتثـال      . احلمل كشرط مسبق للحصول على عمل     

. لضحايا على تعـويض غي أن حيصل اكما ينبحلظر اختبارات احلمل معاقبة فعالة      
لدولة الطرف والية مفتشيات العمل من أجل متكينها من رصد          اأن تعزز   وينبغي  

  . ظروف عمل املرأة وضمان احترام حقوقها
وترحب اللجنة بإنشاء مكتب املدعي اخلاص املعين جبرائم العنف ضد املرأة واالجتار              )٨

، وكـذا   )بيوت القـضاء  (ول املرأة إىل العدالة     بالبشر، وبإنشاء مشروع جترييب لتحسني وص     
إجراءاهتا الرامية إىل محاية املرأة من العنف واخلصائص الثقافية         تكييف  بالتزام الدولة الطرف ب   

ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق استمرار العنف ضد املرأة، مبـا يف            . واالجتماعية لكل منطقة  
من أشكال العنف اجلنسي والعنف املـرتيل،       ذلك التعذيب وسوء املعاملة واالغتصاب وغريه       

 من كون تـشريعات     ويساور اللجنة القلق أيضاً   . وقلة عدد األحكام الصادرة يف هذا الصدد      
خاليـة  مع القانون العام املتعلق بتمّتع املرأة حبياة        مواءمةً تامةً   بعض الواليات مل جتر مواءمتها      

آلية لإلنذار املبكر من العنف القائم على        من العنف، مبا أن هذه التشريعات تنص على إنشاء        
  ). من العهد٢٤ و٧ و٣املواد (ظر التحرش اجلنسي حتنوع اجلنس كما ال 

لدولة الطرف جهودها أكثر ملكافحة العنف ضد املرأة،        أن تكثف ا  ينبغي    
  :أنعلى وجه اخلصوص، ينبغي، و. مبا يف ذلك معاجلة األسباب اجلذرية هلذه املشكلة
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  تاماً تدابري لضمان متاشي القوانني يف كل الواليات متاشياً       تخذ  ت  )أ(  
، وخباصـة األحكـام     خالية من العنف  مع القانون العام املتعلق بتمّتع املرأة حبياة        

املتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن حاالت العنف ضد املـرأة،             
جلـنس وحظـر    ر من العنف القائم على نـوع ا       ـذار املبك ـوإنشاء آلية لإلن  

  التحرش اجلنسي؛ 
مـستوى  مبا يف ذلك على     ف قتل النساء جرمية يف التشريع،       نصُت  )ب(  

نح مكتب املدعي اخلاص املعين جبرائم العنف ضد املـرأة واالجتـار            متالواليات؛ و 
أعمال العنف اليت يرتكبـها موظفـو الواليـات         ملكافحة  بالبشر السلطة الالزمة    
  واملوظفون االحتاديون؛ 

عاقب مرتكيب أعمال العنف ضد     ت حتقيقات سريعة وفعالة و    جتري  )ج(  
ـ            الواليـات  ات  ـاملرأة، وخباصة عن طريق ضمان التعاون الفعـال بـني سلط

  االحتادية؛ والسلطات 
توفر سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك إعادة التأهيل النفـسي،             )د(  

  وإنشاء مالجئ للنساء ضحايا العنف؛ 
واملسائل ات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان       واصل تنظيم دور  ت  )ه(  

  لفائدة موظفي الشرطة وأفراد اجليش؛اجلنسانية 
طلق محالت تثقيفية لتغـيري     تتوعية و تدابري  تخذ تدابري وقائية و   ت  )و(  

  .تصور دور املرأة يف اجملتمع
ف ويف حني ترحب اللجنة بالتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملواجهة أعمال العن             )٩

، مثل إنشاء مكتب املدعي اخلاص املـسؤول عـن          ساملتكررة ضد املرأة يف سيوداد خواري     
ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليـه يف سـيوداد          البلدية، وجلنة   عمليات قتل املرأة يف هذه      

، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء اإلفالت من العقاب السائد يف كثري من حـاالت                سخواري
.  وبلديات أخـرى ـس وقتلهن والستمرار مثل هذه األفعال يف سيوداد خواري   اختفاء النساء 

 سكما تأسف لقلة املعلومات عن استراتيجية مكافحة العنف ضد النساء يف سيوداد خـواري             
  ). من العهد١٤ و٧ و٦ و٣املواد (

ملؤسسات اليت أنشئت للتصدي للعنف ضـد املـرأة يف   ا دزوَّينبغي أن ت    
واليتـها  للقيام مبهام   كافية  الالية  املبشرية و الوارد  امللطة و سبال سسيوداد خواري 
 حملاكمـة    جهودها كـثرياً   أيضاًلدولة الطرف   أن تكثف ا  وينبغي  . على حنو فعال  

 ومعاقبتـهم ولتحـسني     سمرتكيب أعمال العنف ضد املرأة يف سيوداد خـواري        
  . إمكانية وصول الضحايا إىل العدالة
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 اإلجهاض ال يزال غري قانوين يف مجيع الظروف وفقـاً           وتشعر اللجنة بالقلق لكون     )١٠
الصادرة عـن   ) NOM-046 (٠٤٦لدساتري العديد من الواليات بالرغم من القاعدة االحتادية         

حمكمة العدل العليا بشأن دستورية إسقاط الصفة اجلرمية عن اإلجهاض          قرار  وزارة الصحة و  
  ). من العهد٢٦ و٦ و٣ و٢املواد  (٢٠٠٨عام 

لدولة الطرف تشريعاهتا بشأن اإلجهاض مع العهـد يف         اأن توائم    ينبغي  
علـى  ) NOM-046 (٠٤٦القاعدة االحتادية   طبيق  مجيع الواليات، وأن تضمن ت    

دة النساء علـى    ـكما ينبغي هلا أن تتخذ التدابري الالزمة ملساع       . كامل إقليمها 
 غري  إىل اإلجهاض تفادي حاالت احلمل غري املرغوب فيه حىت ال يضطررن إىل اللجوء            

  ).  من العهد٦املادة (القانوين أو غري اآلمن الذي قد يعرض حياهتن للخطر 
.  بتأكيد الدولة الطرف بأنه مل تعلن أية حالة طوارئ يف إقليمها           وحتيط اللجنة علماً    )١١

أن بعـض احلقـوق أخـضعت       بومع ذلك، ال يزال يساورها القلق إزاء التقارير اليت تفيد           
وعالوة على ذلك، ال تزال     . يف بعض املناطق، يف سياق مكافحة اجلرمية املنظمة       الستثناءات  

النظام العام والشكاوى   احلفاظ على   اللجنة قلقة بشأن الدور الذي تلعبه القوات املسلحة يف          
اليت ال تفتأ يتزايد عددها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يبـدو أن العـسكريني مـن                 

ن التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن التعديالت املقترح إدخاهلا          وبالرغم م . يرتكبوهنا
على قانون األمن الوطين، يساور اللجنة القلق أيضاً بشأن احتمال أن تكون هلذه التعديالت              

 من العهـد، مبـا أهنـا توسـع          ٤آثار سلبية على ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف املادة          
  ). من العهد٤ و٢املادتان (األمن العام فاظ على احلصالحيات القوات املسلحة يف 

 املتعلقة حبـاالت  اتكون أحكامهأن لدولة الطرف على   اأن حترص   ينبغي    
 من دسـتور الدولـة      ٢٩ من العهد، وكذا املادة      ٤الطوارئ متوافقة مع املادة     

ة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام       ـويف هذا الصدد، تلفت اللجن    . الطرف
 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد خـالل حـاالت          ٢٠٠١ املعتمد عام    ٢٩ رقم

لدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان أن تتوىل        أن تتخذ ا  وينبغي  . الطوارئ
. احلفاظ على األمن العام، إىل أقصى حد ممكن، قوات أمن مدنية وليس عسكرية            

على النحو الواجـب يف      قيام السلطات املدنية بالتحقيق      أيضاًوينبغي أن تضمن    
وق اإلنسان املرتكبة على يد القـوات       ـمجيع الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حق    

  . املسلحة وحماكمة مرتكبيها
وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل التحقيـق يف                )١٢

يف  ئها عن طريق إنـشا حاالت انتهاك احلق يف احلياة وحاالت االختفاء القسري، مبا يف ذلك       
 .يف املاضـي  اليت حدثت   باحلركات االجتماعية والسياسية    املعين   املدعي اخلاص    مكتَب ٢٠٠١عام  

ويساور اللجنة القلق . ٢٠٠٧بيد أهنا تشعر بالقلق إزاء إغالق مكتب املدعي اخلاص هذا عام 
جرميـة  يعاقب على   العقوبات يف بعض الواليات ال تتضمن حكماً حمدداً         أيضاً من أن قوانني     
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 عقوبات واليات أخرى    ف االختفاء القسري الوارد يف قوانني     ـأن تعري واالختفاء القسري،   
  ).  من العهد٩ و٧ و٦ و٢املواد (ال يتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

لدولة الطرف تدابري فورية لضمان استمرار التحقيـق يف         اأن تتخذ   ينبغي    
ـ     مجيع حاالت االنتهاك   ة ـات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلـك املرتكب

الل ما يسمى احلرب القذرة، وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة ومعاقبتـهم،            ـخ
. مناسـب عند االقتضاء، وحصول الضحايا أو أفراد أسرهم على تعويض عادل و          

جلة مثل هـذه    مكتب املدعي اخلاص ملعا   هلا إعادة إنشاء    نبغي  ي هلذه الغاية،    وحتقيقاً
العقوبات، على  لدولة الطرف قانون    اأن تعدل   وينبغي  . االنتهاكات حلقوق اإلنسان  

جرميـة االختفـاء    كل من املستوى االحتادي ومستوى الواليات، كي تدرج فيه          
  .القسري، على النحو الذي عرفت به يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

لتعذيب وسوء املعاملة على أيدي سـلطات       اللجنة بقلق استمرار ممارسة ا    الحظ  وت  )١٣
حيكم اليت  والعقوبات املخففة ،الشرطة، وندرة عدد اإلدانات الصادرة يف حق املسؤولني عنها     

كما ال يزال يساورها القلق من أن تعريف التعذيب الوارد يف تشريعات مجيع             . هبا على اجلناة  
 إعداد  ة يف  باملبادرة املتمثل  للجنة علماً وبينما حتيط ا  . الواليات ال يشمل مجيع أشكال التعذيب     

وفقاً لدليل التقـصي    بصورة أكثر منهجية    نفسية للتعذيب وسوء املعاملة     الطبية و الشواهد  ال
والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               

عدم موافقة سوى بعض الواليـات علـى        ، فإهنا تشعر بالقلق ل    )سطنبولابروتوكول  (املهينة  
 لعدم منح تعويض بعد إجراءات قـضائية إال لعـدد           وتشعر بالقلق أيضاً  . هذا النظام طبيق  ت

  ).  من العهد٧املادة (حمدود من ضحايا التعذيب 
لدولة الطرف تعريف التعذيب يف تشريعاهتا على مجيـع         اأن تعدل   ينبغي    

. شمل مجيع أشكال التعـذيب    يإلقليمية لكي    للمعايري الدولية وا   وفقاًاملستويات  
وينبغـي للدولـة    . وينبغي فتح حتقيق يف كل حالة من حاالت التعذيب املزعوم         

لتعذيب وسوء املعاملـة،    ملمارسة ا الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل وضع حد         
من أجل رصدها والتحقيق فيها، وعند االقتضاء حماكمة ومعاقبة مرتكيب أعمال           

بصورة منهجيـة   أن ُتنجز   كما ينبغي   . عاملة وصرف تعويضات للضحايا   سوء امل 
لـشرطة ومراكـز    افر ا  لعمليات االستنطاق يف مجيع خم     ة بصري ةمسعيالت  تسجي

 سطنبولا لربوتوكول   وفقاً ،االحتجاز والتأكد من إجراء فحوصات طبية ونفسية      
  .املعاملةة ءاسفيما ُيزعم من حاالت إ

 لنظام العدالة اجلنائية للدولة الطرف      اإلصالحات املقترحة حالياً   ب وحتيط اللجنة علماً    )١٤
وتكريس مبدأ  إجراءات جزائية متعادل األركان     واليت هتدف إىل مجلة أمور منها إنشاء نظام         

وعالوة على ذلك،   .  كامالً بيد أهنا تشري إىل أن هذا اإلصالح مل ينفذ تنفيذاً         . افتراض الرباءة 
ا ُيعطى، مبوجب القانون احلايل، من قيمة إثباتية كربى لالعترافات          تعرب اللجنة عن قلقها مم    
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ال يقع  األولية املدىل هبا أمام موظف من موظفي الشرطة أو النيابة العامة ومن أن النيابة العامة                
عبء إثبات أن اإلفادات مل يدل هبا نتيجة التعـذيب أو املعاملـة القاسـية أو                على عاتقها   

  ). من العهد١٤ و٧املادتان (ينة الالإنسانية أو امله
لدولة الطرف تدابري لتسريع تنفيذ إصالح نظام العدالة        اأن تتخذ   ينبغي    
قبل مـن االعترافـات   كما ينبغي هلا أن تتخذ تدابري فورية لضمان أال يُ . اجلنائية

تهم إال ما أُديل به أو أُكد أمام السلطة القضائية وأال يقـع عـبء               املدليالً ضد   
  . يف حاالت التعذيب على الضحايا املزعومنياإلثبات 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانونية استخدام احلبس على ذمة التحقيق اجلنـائي يف               )١٥
سياق مكافحة اجلرمية املنظمة، والذي ينص على إمكانية احتجاز شخص دون توجيه هتمـة              

انونية الالزمة على النحـو   يوما دون أن ميثل أمام قاض ودون الضمانات الق     ٨٠ملدة أقصاها   
وتأسف اللجنة لعدم وجود توضيحات بشأن مستوى       .  من العهد  ١٤املنصوص عليه يف املادة     

وتؤكد اللجنة أن األشخاص احملتجزين يف إطار . األدلة الالزمة ألمر باحلبس على ذمة التحقيق
  ). لعهد من ا١٤ و٩املادتان (احلبس على ذمة التحقيق معرضون خلطر سوء املعاملة 

 ٢٠٠٥د عام ـا للبلـدل العليـيف ضوء القرار الصادر عن حمكمة الع       
 من   تعسفياً بشأن ال دستورية احلبس على ذمة التحقيق اجلنائي وتصنيفه احتجازاً         

لدولـة  اأن تتخـذ    قبل الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، ينبغـي          
از مبوجب احلبس على ذمة التحقيـق   الطرف مجيع التدابري الالزمة إللغاء االحتج     

  .مستوى الوالياتاالحتادي وى ، على املستو وممارسةًقانوناً
وبالرغم من اعتراف اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحـسني أوضـاع               )١٦

االحتجاز، مثل بناء منشآت جديدة، فإهنا تشعر بالقلق من ارتفاع مـستويات االكتظـاظ              
. سائدة يف أماكن االحتجاز، على النحو الذي أقرت به الدولـة الطـرف            وسوء الظروف ال  

وتعرب اللجنة عن قلقها    . وتالحظ أيضاً ارتفاع معدل اإليداع يف السجن يف الدولة الطرف         
ما يـسمى   يف بعض السجون يفحمتجزون أن الرجال والنساء بكذلك إزاء التقارير اليت تفيد      

 ٣املادتـان   (لنساء احملتجزات منتشر على نطاق واسع        وأن العنف ضد ا    "السجون املختلطة "
  ). من العهد١٠و

الواليـات وأن   مجيـع   لدولة الطرف قوانني السجون يف      اأن توائم   ينبغي    
ع إنشاء قاعدة بيانات وحيدة جلميع السجون يف مجيع أحناء إقليمها من أجـل        تسّر

جلوء احملاكم إىل   ينبغي أن تضمن    وإضافة إىل ذلك،    . توزيع أفضل لرتالء السجون   
لدولة الطرف جهودها من أجل حتسني      اأن تضاعف   وينبغي  . أشكال بديلة للعقوبة  

وينبغي هلا، .  للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    وفقاًظروف مجيع احملتجزين،    
على سبيل األولوية، معاجلة مسألة االكتظاظ وكـذا الفـصل بـني الـسجينات       

  . حمددة حلماية حقوق احملتجزاتوالسجناء واعتماد قواعد 
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الدستور املشروع احلايل املقترح إلصالح      من   ٣٣ويساور اللجنة القلق من أن املادة         )١٧
تكرس حق السلطة التنفيذية احلصري يف طرد أي أجنيب تعترب وجوده غري مرغوب فيه، بأثر               

  ).  من العهد١٣ و٢املادتان (فوري ودون إمكانية للطعن 
 مـن   ٣٣لدولة الطرف على أال يؤدي تعديل املـادة         اص  أن حتر ينبغي    

 عـن  الدستور إىل حرمان غري املواطنني من احلق يف الطعن يف أمر بالطرد، مـثالً  
  . لالجتهاد القضائي حملكمة العدل العليا يف البلدوفقاًطريق طلب احلماية املؤقتة، 

الفصل يف  ف اختصاص   وتالحظ اللجنة بقلق أن للمحاكم العسكرية يف الدولة الطر          )١٨
. قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أفراد عسكريون عندما يكون الضحية مـدنياً            

كما يساورها القلق من أن الضحايا أو أقارهبم ليست هلم إمكانية للطعن، مبا يف ذلك طلب                
  ).  من العهد٢٦ و١٤ و٢املواد (، يف مثل هذه احلاالت احلقوق الدستوريةمحاية 

ي ـلكا  ـلديهلدولة الطرف قانون القضاء العسكري      أن تعدل ا  نبغي  ي  
جيوز و. اختصاص النظر يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان      هلذا القضاء   ال يكون   

األفعـال  البت يف القضايا املتعلقة ب    لقضاء العسكري، يف أي حال من األحوال،        ل
ات حقوق اإلنسان   وينبغي أن تكون لضحايا انتهاك    . اليت يكون ضحاياها مدنيني   

  . املرتكبة على يد عسكريني إمكانية للوصول إىل سبل انتصاف فعالة
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف تفتقر إىل قانون يعترف باحلق يف                 )١٩

ة العسكرية وال نية هلا يف اعتماد قانون من هـذا القبيـل             ـاالستنكاف الضمريي من اخلدم   
  ). عهد من ال١٨املادة (

ـ    رف يعت اًلدولة الطرف تشريع  أن تعتمد ا  ينبغي     اف ـ باحلق يف االستنك
 اًـالضمريي من اخلدمة العسكرية، وذلك لضمان عدم تعرض املستنكفني ضمريي    

  . للتمييز أو العقاب
وترحب اللجنة بإنشاء مكتب مدعي خاص معين مبتابعة اجلـرائم املرتكبـة ضـد                )٢٠

ها لعدم اختاذ الدولة الطرف تدابري فعالة حلماية حقهـم يف           الصحفيني، لكنها تعرب عن أسف    
وترحب أيضاً بإسقاط الصفة اجلرمية عـن       . احلياة واألمن ومعاقبة مرتكيب هذه االنتهاكات     

االفتراء والتشهري على املستوى االحتادي، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إسقاط الصفة              
  ).  من العهد١٩ و٧ و٦املواد (ت اجلرمية عنها يف الكثري من الواليا

لدولة الطرف للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان       اأن تضمن   ينبغي    
  :كما ينبغي هلا ما يلي. احلق يف حرية التعبري يف مزاولتهم ألنشطتهم

اختاذ تدابري فورية لتوفري محاية فعالة للصحفيني واملدافعني عـن            )أ(  
م وأمنهم للخطر بسبب أنشطتهم املهنيـة،       حقوق اإلنسان الذين تتعرض حياهت    
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يف الوقت املناسب مشروع القانون املتعلق باجلرائم على أن يشمل ذلك اعتمادها 
  مهنة الصحافة؛ يف سياق ممارسة  التعبري اليت تطال حرية

احلرص على إجراء حتقيقات فورية وفعالة وحمايدة يف التهديدات           )ب(  
 حقوق اإلنسان ويف اهلجمات العنيفة علـيهم        املوجهة للصحفيني واملدافعني عن   

  واغتياهلم، وحماكمة مرتكبيها عند االقتضاء؛ 
مبعلومات مفصلة عـن    يف التقرير الدوري املقبل     تزويد اللجنة     )ج(  

اجلنائية املتعلقة بالتهديدات املوجهة للصحفيني واملدافعني عـن        ات  قاملالحمجيع  
  اغتياهلم؛حقوق اإلنسان واهلجمات العنيفة عليهم و

ـ  ـة إلسقاط الصف  ـاختاذ التدابري الالزم    )د(   ـ  ـة اجلرمي ن ـة ع
  .التشهري يف مجيع الواليات

 واملثليني ومشتهي   ملثلياتوتشري اللجنة بقلق إىل التقارير املتعلقة بأعمال العنف ضد ا           )٢١
 إىل أن احلظـر القـانوين     فهي إذ تشري    ومن جهة أخرى،    . اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية   

يساورها إزاء الـشكاوى املتعلقـة       القلق   للتمييز يشمل التمييز بسبب التوجه اجلنسي، فإن      
بتعرض أشخاص للتمييز بسبب توجههم اجلنسي يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك يف النظـام               

  ).  من العهد٢٦املادة (التعليمي 
 لدولة الطرف تدابري فورية إلجراء حتقيقـات فعالـة يف         اأن تتخذ   ينبغي    

 واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري     ثلياتمجيع الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد امل     
كما ينبغي هلا تكثيف جهودها لتوفري محاية فعالـة مـن العنـف         . اهلوية اجلنسية 

والتمييز على أساس التوجه اجلنسي، ال سيما يف النظام التعليمي، وإطالق محلـة      
  .حة التحامل االجتماعيتوعية تستهدف عامة اجلمهور من أجل مكاف

ويف حني تعترف اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مثل برنـامج تنميـة                 )٢٢
 الراميـة إىل    ٢٠٠١ والتعديالت الدستورية لعـام      ٢٠١٢-٢٠٠٩الشعوب األصلية للفترة    

 قدر، فإهنا ال تزال قلقة من عدم استشارة الشعوب األصلية ب          الشعوب األصلية ضمان حقوق   
كاف يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت تؤثر على حقوقها، مبا يف ذلـك أثنـاء                 

  ).  من العهد٢٧ و٢٥ و٢املواد  (٢٠٠١ الدستوري لعام اإلصالحاملداوالت بشأن 
ـ      ـلدولة الطرف يف مراجع   ار  ـأن تنظ ينبغي     ام ـة ما ُعدل مـن أحك

وينبغي أيـضاً  . عوب األصلية، بالتشاور مع الش٢٠٠١دستورية ذات صلة عام  
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التشاور الفعال مع الشعوب األصـلية يف             

 مـن   ٢ للفقرة   وفقاًقرارات يف مجيع اجملاالت اليت تؤثر على حقوقها،         الاعتماد  
  .  من العهد٢٧ واملادة ١املادة 
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ها الـدوري اخلـامس     لدولة الطرف على نطاق واسع نص تقرير      اأن تنشر   وينبغي    )٢٣
والردود املكتوبة اليت قدمتها على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة وهذه املالحظات اخلتاميـة     
يف أوساط السلطات القضائية والتشريعية واإلدارية، واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية،           

علـى اجلامعـات    وينبغي توزيع نسخ من هذه الوثائق       . وكذلك يف أوساط عامة اجلمهور    
  . واملكتبات العامة ومكتبة الربملان واهليئات األخرى املعنية

لدولـة  أن تقـدم ا  من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ٧١ من املادة ٥وعمالً بالفقرة    )٢٤
ومات بشأن تطبيق توصـيات اللجنـة الـواردة يف          ـ، معل ة واحد سنةالطرف، يف غضون    

  .٢٠ و١٥ و٩ و٨الفقرات 
للجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمَِّن تقريرها الدوري السادس، الذي حيـل            وتطلب ا   )٢٥

ة عـن مجيـع     ث، معلومات حمددة وحمدَّ   ٢٠١٤مارس  / آذار ٣٠موعد تقدميه يف أجل أقصاه      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، يف إعـداد         . توصياهتا وعن تطبيق العهد يف جممله     
  .مع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلدتقريرها الدوري السادس، مع اجملت

  األرجنتني  -٧١
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقرير الدوري اخلامس املقـدَّم مـن األرجنـتني              )١

(CCPR/C/ARG/4) ــستيها  )CCPR/C/SR.2691 وCCPR/C/SR.2690 (٢٦٩١، و٢٦٩٠ يف جلـ
) CCPR/C/SR.2708 (٢٧٠٨ واعتمدت يف جلـستها      ،٢٠١٠ مارس/آذار ١١ و ١٠املعقودتني يف   

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠ مارس/آذار ٢٣املعقودة يف 
  مقدمة  -ألف 
علـى  للوفـد   وتعرب عن امتناهنا    الرابع لألرجنتني   لتقرير الدوري   باترحب اللجنة     )٢

ء بشأن القـضايا    الردود الشفوية واخلطية اليت قدمها، وهو ما مسح بإجراء حوار مفتوح وبنا           
وتقدر اللجنة املعلومات املفصلة املقدمة عن تشريع الدولة الطرف . املختلفة اليت يواجهها البلد   

ومع ذلك، فهي تالحظ غياب املعلومات      . املتعلق بتنفيذ العهد وعن مشروع تشريعها اجلديد      
 ومستوى  اإلحصائية اليت من شأهنا أن تعطي صورة عن تطور األوضاع على مستوى االحتاد            

  .املقاطعات يف اجملاالت املذكورة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة
  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
 بالتغيريات التشريعية والدستورية املتعددة اليت أجريت منذ نظرهـا يف            اللجنة ترحب  )٣

ملصلحة التقرير الدوري الثالث، مثل عدم جترمي القدح والذم يف سياق األقوال املتعلقة بقضايا ا           
  .٢٠٠٥العامة وصياغة اخلطة الوطنية ملناهضة التمييز لعام 

وترحب اللجنة باملعلومات املرتبطة بالتقدم احملرز يف جمـال حماكمـة األشـخاص               )٤
املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان أثناء احلكم الـدكتاتوري العـسكري            

 جانـب    إىل ،لك احلقبة من استرجاع هويتهم    زعوا من ذويهم يف ت    ومتكني األطفال الذين انتُ   
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اعتماد قوانني خمتلفة لتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية هبدف التعجيـل مبحاكمـة هـؤالء              
 واللجنة مسرورة أيضاً بإنشاء وحدة التحقيقات اخلاصة التابعة للجنـة الوطنيـة    .األشخاص

  .واملصرف الوطين للبيانات اجلينيةللحق يف اهلوية 
اللجنة بانضمام الدولة الطرف، منذ تقدمي تقريرها الـدوري الثالـث، إىل            وترحب    )٥

اليت أُضـفي   هذه االتفاقية   ،  اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية        
لة الطرف على نظـام رومـا   كذلك تصديق الدوبارتياح  وتالحظ  . دستوريال املركزعليها  

  .دوليةاألساسي للمحكمة اجلنائية ال
وترحـب اللجنـة بتصديق الدولة الطرف على عدد من معاهدات حقوق اإلنسان             )٦

                                                   ة مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو         ـ                            الربوتوكول االختياري التفاقي  مبا فيها   
                                               لربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع            ة، وا                                  لقاسية أو الالإنسانية أو املهين        ا        العقوبة

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد               ة، و                تمييز ضد املرأ           أشكال ال 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     ، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ، و أسرهم

  .من االختفاء القسري
وتشيد اللجنة بسعي الدولة الطرف إىل البحث عن تسوية سـلمية مـع ضـحايا                 )٧

هيئات التحكيم اخلاصة للبت    قوق اإلنسان، ومنح تعويضات غري نقدية وإنشاء        انتهاكات ح 
  .يف التعويض الواجب بذله يف هذه احلاالت

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
  بسبب نظام احلكم االحتادي السائد يف هذا البلد فإن كـثرياً تالحظ اللجنة بقلق أنه     )٨

 ٢املادة  (هد غري حممية بصورة موحدة يف مجيع أحناء البلد          من احلقوق املنصوص عليها يف الع     
  .)من العهد

لدولة الطرف تدابري لضمان تطبيق العهد تطبيقاً كامالً        أن تعتمد ا  ينبغي    
 منه هبدف ضمان أن     ٥٠ للمادة   يف مجيع أحناء البلد دون أي قيد أو استثناء، وفقاً         

  . يف البلد حبقوقهم يف أي مكان كامالًيتمتع اجلميع متتعاً
 املسؤولني عـن    صومع أن اللجنة مسرورة بالتقدم احملرز يف البت يف قضايا األشخا            )٩

تلك االنتهاكات اجلسمية حلقوق اإلنسان أثناء احلكم الدكتاتوري العسكري، فإهنا قلقة مـن    
 بعض يف سيما ال ،النقض مرحلة فيها مبا ،بطء وترية خمتلف املراحل اليت متر هبا هذه احملاكمات        

  .)العهد من ٢ املادة( مندوزا مثل املقاطعات
لدولة الطرف بذل جهود جبارة للبت يف هذه القضايا         اينبغي أن تواصل      

االنتهاكاُت اجلسمية حلقوق اإلنسان، مبا فيهـا       مرتكبو  بقى  يمن أجل ضمان أالّ     
  .، يف مأمن من العقابتلك اليت تنطوي على االعتداء اجلنسي وحجز األطفال
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 من الدسـتور    ١١٤وص عليه يف املادة     ـ رغم املبدأ املنص   قلق أنه باللجنة  تالحظ  و  )١٠
قريبـة  الممثلي اهليئات السياسية    ، إالّ أن كفة فئة      جملس قضاء متوازن  وجود  فيما يتعلق بأمهية    

  ). من العهد٢املادة ( القضاة واحملامني كفةعلى  لراجحة تبقى هي امن السلطة التنفيذية
املنصوص لدولة الطرف التدابري الالزمة لتحقيق التوازن       ا ينبغي أن تتخذ    

لقضاء وجتنب احلـاالت الـيت      ابتكوين جملس   املتعلق  الدستوري  احلكم   يف   عليه
  .هذه اهليئةعلى فيها السلطة التنفيذية  سيطرت

 ملنع العنف ضـد     الشاملماية  احل قانون   رتياح اعتماد ابوإن الحظت    ،اللجنةمث إن     )١١
أوجه ة بسبب   مرتعج يفها مع اآلخرين،     يف سياق عالقاهت   ه واستئصال  مرتكبيه قبةاملرأة ومعا 
  ). من العهد٢٦ و٣املادتان ( التنفيذ الفعال للقانون اليت تعتري عمليةالقصور 

تدابري لوضـع تـشريع    بالسرعة الالزمة   ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف      
  فعاالًتنفيذاًتنفيذه بمليزانية تسمح ايف   اعتمادات وتوفر الشاملةماية  احل قانون   ينفّذ

 اإلحصاءات الوطنية بشأن العنف املرتيل وذلك  ا مجع ينبغي هل و. يف مجيع أحناء البلد   
ـ  وعـن    م املشكلة ـة عن حج  ـهبدف احلفاظ على بيانات موثوق      اتـاالجتاه

  . يف هذا الصددالقائمة
لعنف املـرتيل لتقـدمي     بـا  اً معني اًاللجنة ترحب بإنشاء الدولة الطرف مكتب     ومع أن     )١٢

على ملكتب يقتصر   ا، فإهنا تشعر بالقلق ألن جمال مسؤولية         هذه الظاهرة  ضحاياإىل  املساعدة  
 املـساعدة   مـن   جداً اً حمدود اً قدر إالّ قدمتال   يوفرهااخلدمات اليت    وأن   مدينة بوينس آيرس  

  ). من العهد٢٦ و٣املادتان (القانونية اجملانية يف احملاكم 
دمات تكون اخللدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان أن ان تتخذ أينبغي   
البلد   يف مجيع أحناء   ميسّرةالعنف املرتيل   ب املعينتلك اليت يقدمها املكتب     من قبيل   

  . على احملاكمةضوعرامل العنف املرتيل قضاياوضمان املساعدة القانونية اجملانية يف 
 من  ٨٦دة لإلجهاض الواردة يف املادة      ات املقيّ وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريع       )١٣

 ا املنصوص عليه  العقوبةسباب اإلعفاء من    ألاحملاكم  أويل  القانون اجلنائي وعدم االتساق يف ت     
  ). من العهد٦ و٣ ادتانامل(يف هذه املادة 

 يساعد املرأة على حنو فعـال       مبالدولة الطرف تشريعها    ال  أن تعدّ ينبغي    
  اللجوء إىل عمليات اإلجهـاض     عن ويغنيها غري املرغوب فيه     منع حاالت احلمل  على  

 ثقيـف أن تعتمد تدابري لت   كذلك   اوينبغي هل . طرقد تعرض حياهتا للخ   السرية اليت   
  . من القانون اجلنائي٨٦نطاق املادة بشأن القضاة والعاملني يف جمال الصحة 

هـا  وفيات، مبـا في   ت ال حاالمعلومات بشأن   من   إزاء ما تلقته  وتشعر اللجنة بالقلق      )١٤
  . ضدهم الشرطة الذي متارسهعنفالبسبب األحيان  يف بعض القاصرين وفيات
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 حـوادث   عدم وقوع لدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان      اأن تتخذ   ينبغي    
  . كما ينبغيمقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم وضمان  تلك املذكورة أعالهمثل

تشريعات تعطي الشرطة سلطة    ب استمرار العمل  منا  قلقهاإلعراب عن    اللجنة   وتعيد  )١٥
مـن  ، و  ما  بارتكاب جرمية  عليهم متلبسني قبض  تمل  ) ونصراالقهم   في نمب(احتجاز أشخاص   

هدفها الوحيد هـو    معلنة أن    ،الحقة قضائية    إجراء مراجعة   بذلك دون أمر قضائي أو     قيامها
 ٩املادتان ( الرباءة قرينةمبدأ منها  جلملة من املبادئ يف انتهاك، وكل ذلك التحقق من هويتهم

  ). من العهد١٤و
احتجـاز   سلطةلدولة الطرف التدابري الالزمة لسحب      اأن تتخذ   ينبغي    

 مـا   ارتكاب جرميـة  عالقة ب حتجازهم  يكون ال األشخاص من الشرطة عندما ال      
  . من العهد٩ للمبادئ املنصوص عليها يف املادة انتهاكاًويشكل 

املتعلقـة  هوَريشو فربيتسكي    قضية   بأمهية قرار احملكمة العليا يف    قّر  ومع أن اللجنة ت     )١٦
عايري محاية حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم، الذي حيدد م، أمر اإلحضار أمام احملكمةب

 قانون اإلجراءات   لقصور و فعاالًتنفيذاً  لتنفيذ هذه املعايري    الالزمة  تدابري  الم  اعدالنتأسف  فإهنا  
االحتجاز السابق للمحاكمة والسجن بعد احملاكمة على مـستوى     ب املتعلقة   ةمارساجلنائية وامل 
ألن ،  ، بوجه خاص  وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها     . لمعايري الدولية عن االمتثال ل  املقاطعات  

طـول مـدة هـذا      لنسبة كبرية من السجناء ما زالوا رهن االحتجاز السابق للمحاكمة و          
  ). العهد من١٠ و٩املادتان (االحتجاز 

للتقليل من  لدولة الطرف التدابري الالزمة، دون تأخري،       اأن تتخذ   ينبغي    
االحتجـاز  هـذا   فترة   لتقليصوالذين ُيحتجزون قبل حماكمتهم     عدد األشخاص   

زيـادة  بوقائيـة أو  التدابري ال أكثر تواتراً إىلعلى حنو  اختاذ خطوات مثل اللجوء  ب
  اللجنـة  وتشري. األساور اإللكترونية  استخدامكفالة أو   عن األشخاص ب   إلفراجا

 بل ،لمحاكمة ال ينبغي أن يكون هو القاعدة      لق  الساب أن االحتجاز    مرة أخرى إىل  
 اًضـروري يا ويف احلدود اليت يكون فيها       إجراء استثنائ  هباعتبارينبغي اللجوء إليه    

ال و.  من العهد  ٩املادة   من   ٣مع اإلجراءات القانونية الواجبة والفقرة       ومتماشياً
  .جلرائم يف أي جرمية من ااًينبغي أن يكون إلزامي

خذت لتحسني  التدابري اليت اتُ  خيص  ورغم املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما          )١٧
كثري منها ال تزال تشكل مصدر قلـق         يف ال  ظروففإن ال البلد،   الظروف املعيشية يف سجون   

، هاالعنف داخل انتشار  ، و  يف السجون  ظاالكتظامعدل   ارتفاع الظروف هذه   وتشمل. للجنة
 ، ال سيما فيمـا يتعلـق       للسجناء االحتياجات األساسية  الوفاء ب  ةوعدم كفاي وسوء نوعية اخلدمات    

 هذه املؤسسات القلق من االفتقار للحيز يف      اللجنة  ويساور  . النظافة والغذاء والرعاية الطبية   ب
وهنـاك  .  مراكز الشرطة لفترات طويلة     يف احملتجزين املتهمني بعض  الذي يؤدي إىل استبقاء     

احملكمـة  إصـدار  على الرغم من مفتوحة  أن بعض السجون ال تزال ر للقلق وهو  خمصدر آ 
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املسائل املتعلقة  ال ميكنه إالّ معاجلة     السجون  ألن وكيل     وتأسف اللجنة أيضاً   .بإغالقهاأوامر  
  ). من العهد١٠املادة (السجناء يف السجون الفيدرالية فقط ب

لدولة الطرف تدابري فعالـة لوضـع حـد الكتظـاظ           اأن تتخذ   نبغي  ي  
أن ينبغي  و .١٠السجون، وضمان االمتثال للمتطلبات املنصوص عليها يف املادة         

على وجه اخلصوص، التدابري الالزمة لالمتثـال للقواعـد         ،  لدولة الطرف اتتخذ  
 مراكز املتهمني يف إبقاءوينبغي أن توقف ممارسة . النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

ينبغي و. البلدمهامه يف مجيع أحناء لسجون  أيضا أن ميارس وكيل اوينبغي. الشرطة
مجيع حاالت   الواجب يف  أن تتخذ تدابري لضمان التحقيق       كذلكللدولة الطرف   

الداعية إلصابة والوفاة يف السجون ومراكز االحتجاز، واالمتثال ألوامر احملكمة          ا
  .املراكز إغالق بعض هذه إىل

قلق وفرة املعلومات اليت تلقتها بشأن االستخدام املتكرر للتعـذيب    بوتالحظ اللجنة     )١٨
 يت، ال سيما يف مقـاطع     املهينة يف مراكز الشرطة والسجون    واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو      

 داًليل ج عدد ق أجريت يف  أن التحقيقات أو احملاكمات    الحظ أيضاً تو. بوينس آيرس ومندوزا  
 نـسبة ارتفـاع  أدى إىل   ، ممـا     عنها املسؤولنيمن  أقل  وأُدين عدد   ،  من احلاالت املبلغ عنها   

 ،الوقائع صفوفيما يتعلق ب   القضائيةإزاء املمارسة     بالقلق  اللجنة وتشعر. العقاباإلفالت من   
الـيت  ،   مثل اإلكراه غري املشروع    ،قل خطورة ائم األ رفئة اجل  جيري تصنيف التعذيب يف   حيث  

  ). من العهد٧املادة (أقل صرامة عقوبات رتب عليها تت
لدولة الطرف تدابري فوريـة وفعالـة ملكافحـة هـذه           اأن تتخذ   ينبغي    
إنفاذ القانون املـسؤولني عـن أعمـال        تراقب موظفي   وينبغي أن   . املمارسات

 تعـويض    هلـا  وينبغـي  عند االقتضاء وحتاكمهم وتعاقبهم     معهم التعذيب وحتقق 
 واملعايري  هتا االعتبار خطور  بعنيأخذ الوصف القانوين للوقائع     ن ي وجيب أ . الضحايا
  .املعنيةالدولية 

االت التعذيب وغريها مـن     حللدولة الطرف سجالت    أن تنشئ ا  وينبغي    
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو، عند االقتـضاء،             

 احلجم احلقيقي   ة عن لومات موثوق تعزيز السجالت القائمة هبدف احلفاظ على مع      
 واختـاذ التـدابري     الشأن يف هذا     التطورات ورصد للمشكلة يف مجيع أحناء البلد    

  .هلذه الظاهرة للتصدي الكافية
لدولة الطرف جهودها لتوفري التـدريب يف جمـال         أن تضاعف ا  وينبغي    

  . السلوكثل هذامب اإلتيانحقوق اإلنسان ملوظفي إنفاذ القانون من أجل ثنيهم عن 
اختاذ التدابري القانونية الالزمة إلنشاء     بلدولة الطرف   أن تسرع ا  ينبغي  و  

 وطنية مستقلة، على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري           وقائية آلية
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التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              
ذ يف االعتبار ضرورة التنسيق     ـ العملية أن تأخ   ذه هل ينبغيو .الالإنسانية أو املهينة  

  .الفعال بني االحتاد واملقاطعات
 التنفيـذ   ة ميكنهما ضـمان    وممارس ئيإجراقلق عدم وجود قانون     بوتالحظ اللجنة     )١٩
من العهد يف مجيع أحنـاء البلـد    ١٤املادة من  ٥ه يف الفقرة ـال للحق املنصوص علي   ـالفع

  ). من العهد١٤املادة (
لدولة الطرف التدابري الالزمة والفعالة لضمان حق كل        اأن تتخذ   غي  ينب  
واحلكـم   تهإدانقرار  حمكمة أعلى   يف أن تراجع      ما  بارتكاب جرمية  مدانشخص  
 بـشأن احلـق يف      ٣٢تعليقها العام رقم    ب اللجنة   تذكرويف هذا الصدد،    . عليهالصادر  

يف  ؤكـد ي والـذي  عادلة،   حماكمةيف   أمام احملاكم واهليئات القضائية و     اواةـاملس
  .احلكميف  يف اإلدانة وموضوعي احلاجة إىل إعادة النظر بشكل ٤٨الفقرة 

ُيلقـى علـيهم    أن نسبة كبرية من األشخاص الذين        قلق أنه رغم  بوتالحظ اللجنة     )٢٠
دمات الستعانة خبإىل ا نوبل يضطر من اختيارهم، ال يوكلون حمامني    هتمٌ مه إليه وّجتقبض و ال

كافية يف كـل  القانونية الساعدة امل لتوفري  الكافيةوسائل إىل اليفتقر  الذيامي العام مكتب احمل 
فليس هناك مـا يـضمن       من الدستور،    ١٢٠الحظ كذلك أنه رغم أحكام املادة       تو. قضية

يف مجيـع أحنـاء      سجونوكيل ال ن مكتب   ع يف عمله وميزانيته  مكتب احملامي العام     ستقاللا
أثر سليب على نوعية اخلدمات اليت يقدمها مكتب احملـامي العـام           وقـد يكون لذلك  . البلد

  ). من العهد١٤املادة (
 مكتب  يكونلدولة الطرف التدابري الرامية إىل ضمان أناأن تتخذ ينبغي   

  مـا مجيع األشخاص املشتبه يف ارتكـاهبم جرميـة     تزويد   قادرا على احملامي العام   
الشرطة القبض عليهم من أجل     إلقاء   وقت   اعتبارا من والفعالة  اخلدمات املناسبة   ب

أيضا أن تتخذ خطوات لضمان ا ينبغي هلو. محاية احلقوق املنصوص عليها يف العهد
  .لدولة التابعة ل األخرىاهليئاتن  يف عمله وميزانيته عمكتب احملامي استقالل

شخاص الذين يـشاركون بـصفتهم    األهتديدوتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء     )٢١
قوق اإلنسان  حل  جسيمة اجلرائم اليت تنطوي على انتهاكات    ة مرتكيب   يف حماكم  إثبات   شهود

 ١٩املادة  ( الديكتاتوري، مبا يف ذلك اختطاف واختفاء خورخي خوليو لوبيز           أثناء احلكـم 
  ).من العهد

 للتوصل إىل معلومـات عـن       لدولة الطرف جهودها  أن تواصل ا  ينبغي    
. تـهم  املسؤولني عن اختفائـه وحماكم     وإجيادز   خورخي خوليو لوبي   مكان وجود 

 للربنـامج الـوطين      الفّعـال  تنفيذالل  ـ من أج   تدابريها اًـأيض تعززهلا أن   وينبغي  
  .واملتهمنياية الشهود ـحلم
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 Central de Trabajadores (باهليئة املركزية للعمال األرجنتينـيني  االعتراف ورفُض  )٢٢

Argentinos ( اتفاقية   يف طرفالدولة   بالنظر إىل أن     جنةللاثري قلق   ي ة أمرٌ  عمالي باعتبارها نقابة 
) ٨٧ االتفاقيـة رقـم    (                                                     املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب      منظمة العمل الدولية    

  ). من العهد٢٢املادة ( قرار احملكمة العليا ضد احتكار النقابات وبالنظر إىل
ملعـايري  اضمان تنفيذ   إىل  بري الرامية   لدولة الطرف التدا  اأن تتخذ   ينبغي    

 من العهـد،    ٢٢املادة  ها   الوطين، مبا في   النقابية على الصعيد  رية  احلالدولية بشأن   
  . جتنب أي متييز يف هذا الصدد هلاوينبغي

عمل مؤسسات  أوجه قصور خطرية يف     وجود  وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء          )٢٣
  احلـايل  ظامنال إزاء الصارم، و  واحلبس ية اجلماع ةبوت العق ألطفال، مبا يف ذلك حاال    ااحتجاز  

ـ وال   ، أخـرى  يف مجلة أمور   ، الذي يفرط يف استخدام االحتجاز     ألحداثللعدالة اجلنائية   ل  ضمني
  ). من العهد٢٤املادة  (اجلاحنني ينراصاملساعدة القانونية الكافية للق

 نظام عدالة جنائية    لدولة الطرف التدابري الالزمة إلنشاء    اأن تتخذ   ينبغي    
 ذات الصلة   ترم احلقوق اليت حيميها العهد والصكوك الدولية األخرى       حيلألحداث  
 اللجنة أن هناك حاجة إىل اختاذ تدابري لضمان احترام مبـادئ            رىوت. باملوضوع

ـ إعزز إعادة   يف معاملة ت   ينصرامثل حق هؤالء الق    عـدم  جهم يف اجملتمـع، و    ادم
يف اإلدالء بآرائهم    اصرينالق مالذ أخري، وحق  ك  استخدام االحتجاز والسجن إال   

  .، واحلق يف احلصول على مساعدة قانونية مناسبةاليت تعنيهماإلجراءات اجلنائية يف 
ال دمات الصحة العقليـة     خب نتفعنيامل أنبتفيد  معلومات  مما تلقته من    وتشعر اللجنة بالقلق      )٢٤

، واحلق يف احلصول على املساعدة      يف اإلدالء بآرائهم    احلق ما خيص ، ال سيما     الكافية رعايةيتلقون ال 
  ). من العهد٢٦املادة (   إيداعهم يف مؤسسات الرعايةقراراتبالقانونية فيما يتعلق 
 محايـة حقـوق هـؤالء       ترمي إىل ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري         

ـ           وق األشخاص مبوجب العهد ومواءمة تشريعها وممارستها مع املعايري الدولية حلق
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

 للعنف  تعرضواالسكان األصليني   أن  ب  تفيد تلقتها وتشعر اللجنة بالقلق من معلومات      )٢٥
السيطرة على  ب ألسباب هلا عالقة     املقاطعاتردوا بالقوة من أراضي أجدادهم يف عدد من         وطُ

  ). من العهد٢٧ و٢٦ املادتان(املوارد الطبيعية 
ضرورية لوضع حد لعمليـات      ال رف التدابري لدولة الط اأن تتخذ   ينبغي    
.  على النحو املناسـب     اجلماعية للشعوب األصلية   الكمأل واحلفاظ على ا   الطرد

ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتنفيذ الربنامج الذي            
ـ  و. ة األصلي الشعوب ملمتلكات قانوين   عقاري مسح   يهدف إىل إجراء   ا ينبغي هل

  .تهم املذكورة أعاله ومعاقب العنف أعمال عناملسؤولنيمع يق  التحقأيضاً
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تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر وتوزع على نطاق واسع التقرير الدوري             و  )٢٦
 القضائية والتشريعية واإلداريـة     اهليئات وهذه املالحظات اخلتامية على اجلمهور عامة و       الرابع

ع نسخ مطبوعة يف اجلامعات واملكتبات العامة ومكتبة        وينبغي توزي . واملنظمات غري احلكومية  
  . املناسبةخرى األماكناألالربملان و

لدولـة  أن تقـدم ا  من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ٧١ من املادة ٥وعمالً بالفقرة    )٢٧
توصـيات اللجنـة    ل واالمتثالتقييم الوضع   عن  ، معلومات   ة واحد سنة يف غضون    ،الطرف

  . من هذه املالحظات اخلتامية٢٥ و١٨ و١٧ الواردة يف الفقرات
تقريرها املُقبل، الذي جيب عليها تقدميه      أن ُتَضمَِّن   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        )٢٨
، معلومات بشأن تنفيذ التوصيات األخرى وبـشأن        ٢٠١٤ مارس/آذار ٣٠ أجل أقصاه    يف

فصلة عن أبرز اجملـاالت      أن تضمنه إحصائيات م     وتطلب إليها أيضاً   . مبجمله دـتطبيق العه 
  .املثرية للقلق

  أوزبكستان  -٧٢
نظرت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف التقريـر الـدوري الثالـث ألوزبكـستان                  )١

(CCPR/C/UZB/3) ــساهتا ، )2694 و2693 وCCPR/C/SR.2692 (٢٦٩٤ و٢٦٩٣ و٢٦٩٢ يف جل
، املعقـودة   ٢٧١٠ا  ـتهة يف جلس  ـواعتمدت اللجن . ٢٠١٠مارس  / آذار ١٢ و ١١املعقودة يومي   

  . املالحظات اخلتامية التالية(CCPR/C/SR.2710) ٢٠١٠مارس / آذار٢٤يف 
  مقدمة  -ألف 
ترحِّب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف يف حينه والذي يتضمن              )٢

يـة  معلومات عن التدابري اليت اختذت بشأن عدد من التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتام            
وترحب اللجنة أيضاً بالردود املكتوبة اليت وردت إليها        . (CCPR/CO/83/UZB)السابقة للجنة   

، وبـاحلوار الـذي     (CCPR/C/UZB/Q/3/Add.1)رداً على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة        
  .أجرته اللجنة مع الوفد، وباملعلومات والتوضيحات اإلضافية الشفوية واخلطية اليت قدمها الوفد

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري التالية اليت اختذت منذ النظر يف               )٣

  :التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف
، وانـضمام   ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ١إلغاء عقوبة اإلعدام اعتباراً من        )أ(  

  ؛٢٠٠٨ديسمرب /الثاين امللحق بالعهد يف كانون األولالدولة الطرف إىل الربوتوكول االختياري 
 يف عدد من القوانني التشريعية، مبـا        ٢٠٠٩أبريل  /اعتماد تعديالت نيسان    )ب(  

يف ذلك تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون املـنظِّم لتنفيـذ العقوبـات، وهـي               
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ظامل ومتكينـه مـن زيـارة       اإلصالحات اليت أدت، يف مجلة أمور، إىل تعزيز مكتب أمني امل          
  احملتجزين دون إذن مسبق والتواصل معهم بكل سرية؛

بدء العمل باملراقبة القضائية على القرارات اليت تنص على وضـع األفـراد               )ج(  
  ؛٢٠٠٨يناير /يف كانون الثاين) أمر اإلحضار(رهن االحتجاز 

اع عن   على القواعد اليت حتكم حق الدف      ٢٠٠٨إدخال إصالحات يف عام       )د(  
األفراد احملرومني من حريتهم بالسماح هلم باالتصال مبوكلهم وأفراد أسرهم مبجـرد إلقـاء              

  القبض عليهم؛
؛ وإنـشـاء   ٢٠٠٨أبريل  /اعتماد قانون مكافحة االجتار بالبشر يف نيسان        )ه(  

جلنة مشتركة بني الوكاالت على نطاق البلد ملنع االجتار؛ واعتماد خطـة العمـل الوطنيـة                
 ٢٠٠٨أغسطس  /ام يف آب  ـمن أجل تعزيز مكافحة االجتار بالبشر؛ واالنضم      ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(

إىل بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، وهو            
  الربوتوكول املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة َعرب الوطنية؛

 إىل اتفاقيـة    ٢٠٠٨كافحة عمل األطفال، واالنضمام يف عام       اختاذ تدابري مل    )و(  
املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام، واالتفاقيـة       ) ١٩٧٣(١٣٨منظمة العمل الدولية رقم     

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال، واختاذ إجراءات فورية للقضاء          ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  
 إىل الربوتوكولني االختياريني امللحقـني      ٢٠٠٨ديسمرب  /عليها، واالنضمام يف كانون األول    

باتفاقية حقوق الطفل، أي الربوتوكول االختياري بشأن إشـراك األطفـال يف املنازعـات              
املسلحة والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف            

  .املواد اإلباحية
  تدواعي القلق الرئيسية والتوصيا  -جيم 
ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم ملحوظ يف تنفيذ عدد من التوصـيات        )٤

، وتأسف ألن عدداً كبرياً من الشواغل ال يزال قائمـاً           (CCPR/CO/83/UZB)السابقة للجنة   
  ).٢املادة (

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ مجيـع                
  .اللجنة تنفيذاً كامالًالتوصيات اليت اعتمدهتا 

 كـانون   ٢٥ويف حني تالحظ اللجنة أنه تبعاً لقانون املعاهدات الدوليـة املـؤرخ               )٥
، فإن املعاهدات الدولية اليت تكون أوزبكستان طرفـاً فيهـا ختـضع       ١٩٩٥ديسمرب  /األول

إىل للتطبيق املباشر واإلجباري، وأن الدولة الطرف أشارت يف تقريرها ويف ردودها الكتابية             
أن القانون الدويل يعلو على القانون الوطين يف حال تعارضت إحدى مواد القانونني، فـإن               
القلق ال يزال يساور اللجنة إزاء عدم كفاية الوعي بأحكام العهد وتطبيقها العملي يف النظام               

  ).٢املادة (القانوين احمللي 
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ا، مبا فيهـا    ينبغي أن تتخذ الدولة اختاذ تدابري لكفالة أن تكون مؤسساهت           
احملاكم، على وعي تام باحلقوق واحلريات الواردة يف العهد، ومبا يقع عليها مـن              

  .واجب لضمان إعمال هذه احلقوق واحلريات على حنو فعال
وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ أي من آرائها اليت اعتمدت بـشأن                )٦

وتأسف أيضاً لعدم   . االختياري امللحق بالعهد  البالغات الفردية املقدمة مبوجب الربوتوكول      
وجود أي معلومات عن اهليئة املخوَّلة مبتابعة ما اُتخذ من تدابري، مبا يكفل إعطاء آراء اللجنة                

  ).٧ و٢املادتان (ما تستحقه من اهتمام 
ينبغي أن متتثل الدولة الطرف بالكامـل اللتزاماهتـا مبوجـب العهـد               

نبغي أن توفر وسيلة انتصاف فعالة جلميع ضـحايا         وي. والربوتوكول االختياري 
انتهاكات أحكام العهد، على النحو الوارد يف آراء اللجنة، وأن تكفـل عـدم              

وينبغي هلا أيـضاً أن تقـدم، يف تقريرهـا          . حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل    
الدوري القادم، معلومات بشأن السلطات املخوَّلة مبتابعة ما اختذ مـن تـدابري             

  .عاجلة آراء اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياريمل
وال تزال اللجنة قلقة أيضاً بسبب عدم إبالغ الدولة الطرف أَُسر من ُحكم علـيهم                 )٧

، بتاريخ إعـدامهم ومكـان      ٢٠٠٨باإلعدام ونفذت فيهم هذه العقوبة قبل إلغائها يف عام          
  ).٧ و٢املادتان (عهد  من ال٧دفنهم بالضبط، األمر الذي ُيعد انتهاكاً للمادة 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من خطوات إلبالغ أسر السجناء              
الذين نفذت فيهم عقوبة اإلعدام قبل إلغائها مبوعد تنفيذ حكم اإلعدام يف ذويهم  

  .ومكان دفنهم
وبينما حتيط اللجنة علماً مبا أعلنته الدولة الطرف من أهنا أجرت مجيع التحقيقـات                )٨
، وأن العديد من األفراد قد أدينوا يف هذا         ٢٠٠٥رورية املتعلقة بأحداث أندجيان يف عام       الض

الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء حتقيق شامل ومستقل متاماً يف املالبسات احلقيقية            
.  مدين، من بينهم نساء وأطفال، على يد العسكريني ورجال األمـن           ٧٠٠لألحداث اليت قُتل فيها     

 اللجنة أيضاً مع األسف أن الدولة الطرف مل تقدم املعلومات املطلوبة بشأن القواعد              تالحظو
  ).٧ و٦ و٢املواد (الوطنية اخلاصة باستعمال قوات األمن ألسلحتها النارية ضد املدنيني 

ينبغي أن جتري الدولة الطرف حتقيقاً مستقالً متاماً وأن تكفـل تقـدمي               
 يف أحداث أندجيان إىل العدالة، ومعاقبتهم إذا ثبتـت          املسؤولني عن قتل األفراد   

وينبغي أن تراجع   . التهم املوجهة إليهم وتعويض الضحايا وذويهم تعويضاً كامالً       
الدولة الطرف قوانينها املنظِّمة الستعمال السلطات األسلحة النارية بغية ضمان          

 اخلاصـة باسـتخدام     امتثاهلا التام لألحكام الواردة يف العهد واملبادئ األساسية       
  ).١٩٩٠(املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني القوة واألسلحة النارية 
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ويساور اللجنة القلق من أن القوانني القائمة حلاالت الطوارئ ال تفـي بالـشروط                )٩
وتالحظ اللجنة  .  من العهد وال حتتوي على مجيع الضمانات الواردة فيها         ٤الواردة يف املادة    
أوردته الدولة الطرف بأهنا بصدد إعداد مشروع قانون عن حالة الطـوارئ            التوضيح الذي   

  ).٤ و٢املادتان (
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن مجيع تشريعاهتا وقوانينها وأنظمتـها             

ويف هـذا   .  من العهـد   ٤املتعلقة حباالت الطوارئ تتوافق متاماً مع أحكام املادة         
بشأن عدم التقيد بأحكام    ) ٢٠٠١(٢٩م رقم   الصدد، ُتذكِّر اللجنة بتعليقها العا    

  .العهد أثناء حالة الطوارئ
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل أن تعريـف التعـذيب يف                  )١٠

رمبا ال يكفل التطابق بني تـشريعات الدولـة         ) ٢٣٥املادة  (القانون اجلنائي للدولة الطرف     
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ١ة الطرف والتعريف الوارد يف املاد

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا لذلك من تأثري على التهم املوجهة إىل املـشتبه يف      
وتالحظ اللجنة أيضاً أن مثة تناقضاً واضحاً بني البيانات الكتابية والـشفوية    . ارتكاهبم جرائم 

هة، مبا مؤداه أن التشريعات تتماشى والتعريف، والرد الكتايب، من جهة           للدولة الطرف من ج   
 مـن   ١أخرى، يف ما يتعلق باعتزام الدولة الطرف تعديل تشريعاهتا لتتواءم مع كل من املادة               

 من العهد، ضمن إطار خطة العمـل الوطنيـة املتعلقـة            ٧اتفاقية مناهضة التعذيب واملادة     
ويف حني حتيط اللجنة    . (CAT/C/UZB/CO/3) ٢٠٠٧ لعام   بتوصيات جلنة مناهضة التعذيب   

، القاضي بـضرورة تفـسري أحكـام        ٢٠٠٣علماً بقرار احملكمة العليا يف أوزبكستان، عام        
 من اتفاقية مناهضـة التعذيـب،     ١القوانني الوطنية املتعلقة بالتعذيب يف ضوء أحكام املادة         

 مـن   ١ يتطابق تطابقاً تاماً مع متطلبات املادة        ال تزال اللجنة غري مقتنعة بأن القانون الوطين       
  ).٧املادة (االتفاقية 

تكرر اللجنة التأكيد على أنه ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تـشريعاهتا           
ادة ـعلى النحو الذي أكدته يف الردود الكتابية على قائمة القضايا، مبا فيها امل            اجلنائية  
 من اتفاقيـة    ١ن االمتثال التام للمادة      من قانوهنا اجلنائي، وذلك بغية ضما      ٢٣٥

  . من العهد٧مناهضة التعذيب واملادة 
وتالحظ اللجنة مع القلق استمرار اإلبالغ عن حدوث حاالت التعذيب وسوء املعاملـة،               )١١

 وتدين اجلزاءات املفروضة عموماً، مبـا       ، ملسؤوليتهم عن ذلك   اوالعدد احملدود لألشخاص الذين ُيدانو    
 األشخاص املسؤولني عن هـذه      العفو عن تدل على   بري التأديبية البسيطة، ومؤشرات     يف ذلك التدا  

األعمال، فضالً عن الطابع غري املناسب وغري الكايف، عموماً، للتحقيقات بـشأن مـزاعم              
اً إزاء التقارير اليت تشري إىل      ـويساور اللجنة القلق أيض   . التعذيب أو سوء املعاملة أو كليهما     

 ٢٠٠٤م أدلة انُتزعت حتت اإلكراه بالرغم من قرار احملكمـة العليـا لعـام               استخدام احملاك 
  .)١٤، و٧، و٢املواد (ل عليها بصورة غري مشروعة ِصالقاضي بعدم جواز قبول أدلة ُح
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  :ينبغي للدولة الطرف أن  
  ضمن إجراء حتقيق يف كل حالة تعذيب مزعومة؛ت  )أ(  
ذيب وغريه من ضروب سوء     تعزز تدابريها الرامية إىل إهناء التع       )ب(  
الحق مرتكبيهـا، عنـد     ترصد مجيع أعمال سوء املعاملة وحتقق فيها و       تاملعاملة و 

  االقتضاء، درءاً لإلفالت من العقاب؛
  تعوض ضحايا التعذيب وسوء املعاملة؛  )ج(  
 إجراء تسجيالت مسعية بصرية لعمليات االستجواب اليت توخىت  )د(  

  الحتجاز؛جتري يف خمافر الشرطة وأماكن ا
ات الطبية والنفسية املتخصصة يف     ـالفحوصإجـراء  ن  ـضمت  )ه(  

ما يزعم من حاالت سوء املعاملة وفقاً للتوجيهات الواردة يف دليـل التقـصي              
والتوثيق الفّعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو            

  ؛)بروتوكول اسطنبول(الالإنسانية أو املهينة 
ستعرض مجيع الدعاوى اجلنائية القائمة على اعترافات ُيـدَّعى         ت  )و(  

احلصول عليها بصورة قسرية وعن طريق استخدام التعذيب وسـوء املعاملـة،            
  .والتحقق مما إذا كان قد جرى تناول هذه االدعاءات على حنو مالئم

لرعايـا  واللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع ينظم عمليـة طـرد ا                )١٢
تفاقات ثنائية قد تسمح بالترحيل     الحاالت الطرد والتسليم أساساً     إزاء خضوع   األجانب، و 

القسري لألجانب إىل دول يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة مما يشكل              
  .)١٣، و٧، و٦املواد ( من العهد ١٣ و٧انتهاكاً للمادتني 
لتكييف تشريعها الداخلي الذي    لدولة الطرف خطوات    أن تتخذ ا  ينبغي    

ينظم معاملة الالجئني وملتمسي اللجوء مبا يتماشى والعهد وقـانون الالجـئني            
  :أنوينبغي للدولة الطرف أيضاً . الدويل

كفل عدم تسليم أي شخص أو طرده أو ترحيله، أو إعادتـه            ت  )أ(  
ه ـتهاك حق قسراً إىل أي بلد قد يتعرض فيه خلطر التعذيب أو سوء املعاملة أو ان             

  يف احلياة؛
ضع آلية تسمح لألشخاص الذين يرون أن مثل هذا الترحيـل           ت  )ب(  

ويف هـذا   . القسري قد يعرضهم للخطر بالطعن يف قرارات الترحيل وتعليقهـا         
احلصول على مـساعدة املنظمـات      إىل  لدولة الطرف   أن تسعى ا  الصدد، ينبغي   
  .الدولية املعنية
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ق إزاء استمرار التقارير اليت تفيد بوقوع أعمال عنف ضد وال تزال اللجنة تشعر بالقل    )١٣
 وال يـزال . املرأة، ال سيما العنف العائلي، بالرغم من التدابري املختلفة اليت اختذهتا الدولـة الطـرف             

. يقلقها أن العنف العائلي ال يشكل على وجه التحديد عمالً يعاقب عليه القـانون اجلنـائي         
تعلقة حباالت الزواج القسري واستمرار اختطاف العرائس يف بعـض        وتقلقها أيضاً التقارير امل   

ة القلق من أنه ال توجد أية مادة يف القـانون اجلنـائي           ـويف هذا الصدد، يساور اللجن    . مناطق البلد 
  .)٢٦، و٧، و٣، و٢املواد (للدولة الطرف متنع بالتحديد خطف العرائس وتعاقب عليه 

 ُيجرِّم بالتحديد العنف العائلي من      اًريعلدولة الطرف تش  أن تعتمد ا  ينبغي    
وينبغـي أن تـستمر الدولـة      . مجيع جوانبه ومينع خطف العرائس ويعاقب عليه      

الطرف يف تنظيم محالت مركزة لزيادة وعي السكان هبذه املشاكل، مبا يف ذلك             
" املخلَّـة "عن طريق السلطات احمللية وجلان احلكم الذايت احمللية املعروفة باسـم            

(Makhalla) .          وينبغي تدريب السلطات احمللية وموظفي إنفاذ القوانني ورجـال
الشرطة واألخصائيني االجتماعيني والعاملني يف اجملال الطيب على كيفية التعـرف          

كما ينبغـي  . على ضحايا العنف العائلي وإسداء النصح إليهم على النحو الكايف        
اجلـاهزة يـستفيد منـها    لدولة الطرف توافر عدد كاف من املالجئ  أن تكفل ا  

  .ضحايا العنف العائلي يف مجيع أحناء البلد
فترة احتجاز املشتبه فيهم أو     ل املفرط   طولوتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها بشأن ال        )١٤

وتشعر بالقلق أيضاً من أنه ميكن      .  ساعة ٧٢املتهمني دون تقدميهم إىل قاض، واليت تصل إىل         
 ساعة إضافية إذا رأى القاضي أن ٤٨ خمافر الشرطة لفترة عملياً وضع األشخاص املوقوفني يف  

 احملكمة حتتاج إىل معلومات إضافية قبل تقرير ما إذا كان سيخلى سبيلهم أم وضعهم يف االحتجـاز                
وتشاطر اللجنة الدولة الطرف ما أعربت عنه من شواغل يف احلوار الذي أجرته             . قبل احملاكمة 

الوقت الذي ُوضع فيه قانون جديد عـن املراقبـة القانونيـة            معها اللجنة، مبا مؤداه أنه يف       
، تظل اآلثار الكاملة لتطبيق القانون غري معروفة حىت اآلن كـون            )أمر اإلحضار (لالحتجاز  

  .)٩املادة (القضاة واملدعني العامني واحملامني ال يزالون يتبعون عملياً مفاهيم قانونية قدمية 
  : أنوينبغي للدولة الطرف  
تعدل قوانينها مبا يكفل التماشي الكامل ملدة االحتجـاز مـع             )أ(  

   من العهد؛٩أحكام املادة 
أمر (التشريع الذي ينظم املراقبة القانونية لالحتجاز تطبيق كفل ت  )ب(  
  . من العهد٩شى مع املادة ا يف مجيع أحناء البلد، مبا يتمالًقاً كاميطبت) احلضور

 قدمتها الدولة الطرف بشأن نطاق تطبيق مفهومي       والحظت اللجنة التوضيحات اليت     )١٥
، والقانون )٢املادة (كما يردان يف قانون مكافحة اإلرهاب  " نشطة اإلرهابية ألا"و" اإلرهاب"

ويف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت أن تشريعها اخلاص           ). ١٥٥املادة  (اجلنائي  
، ال يزال يساورها القلق بـشأن كيفيـة   مبكافحة اإلرهاب يتطابق بالكامل مع أحكام العهد      
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تطبيق الضمانات الواردة يف العهد تطبيقاً عملياً على األشخاص املشتبه فيهم أو املتهمني هبذه              
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدد األشـخاص الـذين تفيـد التقـارير                . اجلرائم

 أو متطرفة أو كليهما، أو علـى        بوجودهم رهن االحتجاز بتهمة املشاركة يف أنشطة إرهابية       
  .)١٤ و٩املادتان (أساس اهتامات باإلرهاب 

لدولة الطرف احلماية التامة للحقوق املكفولة مبوجب       أن تضمن ا  ينبغي    
أن تكفل وينبغي . أحكام العهد جلميع األفراد املتهمني بالضلوع يف أنشطة إرهابية   

حتجـز بتهمـة    ُيو  عتقـل أ  لدولة الطرف، على وجه اخلصوص، ألي شخص يُ       ا
جنائية، مبن فيهم األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف أعمال تتعلـق باإلرهـاب،             

  .االتصال الفوري مبحامٍ، وأن تتحرى احملكمة أسباب االعتقال
ـ  ـوال تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن اجلهاز القضائي يف الدول            )١٦ رف غـري   ـة الط

ىل جتديد مناصب القضاة كل مخـس سـنوات         مستقل متاماً خاصة وأن اجلهاز التنفيذي يتو      
  .)١٤ و٢املادتان (

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استقالل القضاء ونزاهته بصورة كاملـة             
  .من خالل ضمان األمن الوظيفي للقضاة

 الـيت   ٢٠٠٨وعلى الرغم من أن اللجنة تالحظ باهتمام التعديالت التشريعية لعام             )١٧
شتباه فيه أو الهتامه احلق يف االتصال مبحام أو بأحـد           حتجز لال تنص على أن لكل شخص يُ     

أفراد أسرته فور إلقاء القبض عليه، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن تطبيـق       
ملهام لقوانني املنظِّمة   لكما يساورها القلق من أن اإلصالحات األخرية        . هذه الضمانات عملياً  

العدل يف األمور املرتبطة باملهن القانونية، مبا يف ذلـك          امي الدفاع قد عززت دور وزارة       حم
املمارسات الـيت ميـنح احملـامون    إزاء ويساور اللجنة القلق أيضاً   . الضوابط املتعلقة باحملاماة  

مبوجبها تراخيص ال تتعدى ثالث سنوات لُتجدد بعد اجتياز امتحان ُيشرف عليه ممثلون من              
  .)١٤، و٩، و٧اد املو(وزارة العدل ونقابة احملامني 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف جلميع األشـخاص الـذين يتعرضـون              
لدولـة الطـرف    أن تراجع ا  وينبغي  . للتوقيف احلق يف االتصال بذويهم ومبحام     

  .قوانينها وممارساهتا لتكفل استقاللية احملامني، مبا يف ذلك مراجعة نظام منح التراخيص
زاء ضرورة حصول األفراد على تأشرية خروج للسفر        وال يزال القلق يساور اللجنة إ       )١٨

ويقلقها أيضاً احتفاظ الدولة الطرف بنظام إجباري لتسجيل عناوين األشخاص          . إىل اخلارج 
، وهو نظام من شأنه أن يتعارض مع متتعهم بعدد من احلقوق األخرى مبوجـب               )بروبيسكا(

  .)١٢املادة (ساد العهد، وقد يفضي إىل بعض التجاوزات ويفتح الباب على الف
لدولة الطرف نظام تأشرية اخلروج، وأن تكفل أن نظام         أن تلغي ا  ينبغي    

  . من العهد١٢ يتماشى مع أحكام املادة )بروبيسكا(تسجيل العناوين 
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د، مبـا يف    ـويساور اللجنة القلق بشأن احلدود والقيود املفروضة على حرية الديانة واملعتق            )١٩
 استمرار تـواتر    وتشعر بالقلق إزاء  . اد اجملموعات الدينية غري املسجلة    ذلك تلك املفروضة على أفر    

رد املؤمنني عن   "ويقلقها أيضاً جترمي    . التقارير عن توجيه االهتامات إىل هؤالء األفراد وسجنهم       
) ٧٠٧، الفقـرة    (CCPR/C/UZB/3" وأنشطة التبشري األخرى  ) التبشري(دينهم وإدخاهلم يف دين آخر      

  .)١٨املادة (
 مـن  ٢-٢١٦لدولة الطرف قوانينها، ال سيما املـادة      أن تعدل ا  ينبغي    

دد، ـويف هذا الـص   .  من العهد  ١٨القانون اجلنائي، مبا يتماشى وأحكام املادة       
بشأن احلـق يف حريـة الفكـر        ) ١٩٩٣(٢٢ُتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم      

  .والضمري والدين
 عدم املساواة بني النساء والرجال يف جماالت وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه  )٢٠

كثرية من احلياة، مبا فيها فرص العمل واحلياة السياسية، على رغم ما حتقق من تقدم خـالل                 
السنوات األخرية قبل ارتفاع عدد النائبات يف االنتخابات الربملانية األخرية بفضل ما اُتخـذ              

النمطية عن  األفكار  لجنة بالقلق بشأن استمرار     وعلى وجه العموم، تشعر ال    . من تدابري إجيابية  
  .)٢٦، و٢٥، و٣، و٢املواد (دور املرأة يف اجملتمع، مبا يف ذلك يف وسائط اإلعالم 

لدولة الطرف التمييز ضد املرأة، ال سـيما يف جمـال           أن تكافح ا  ينبغي    
، وينبغي هلا، بـصورة أعـمّ  . العمل، مبا يف ذلك اختاذ تدابري مؤقتة حمددة اهلدف       

تعزيز تدابريها كي تكفل املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع قطاعـات اجملتمـع              
واحلياة، مبا يف ذلك رفع مستوى متثيل املرأة يف احلياة السياسية بوسـائل منـها               
  .تنظيم محالت للنهوض بالوعي بغية تغيري التصورات ومناهضة القوالب النمطية

أنه على الرغم من أن القـانون اجلنـائي للدولـة    وال يزال يساور اللجنة القلق من      )٢١
، فإن تعدد الزوجات    )١٢٦املادة  (الطرف يتناول مسألة تعدد الزوجات من الناحية القانونية         

على املـسؤولية   القانون اجلنائي   وإضافة إىل ذلك، ال ينص      . ال يزال قائماً من الناحية الفعلية     
وُتذكِّر اللجنة برأيها   . نتمون إىل نفس األسرة املعيشية    اجلنائية إال يف ما يتعلق باألفراد الذين ي       

بـشأن  ) ٢٠٠٠(٢٨انظر التعليق العام رقم     (القائل بأن تعدد الزوجات ينتهك كرامة املرأة        
  .)٢٦، و٣، و٢املواد  )٢٤املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة، الفقرة 

لقانون جلميـع   لدولة الطرف تشريعاهتا مبا يكفل حظر ا       تعدل ا  نأينبغي    
أن وبصورة أعم، ينبغـي     . أشكال تعدد الزوجات وإخضاعها للمالحقة القانونية     

لدولة الطرف أيضاً يف محالت وبرامج منتظمة إلذكاء وعي اجملتمع هبـذه       تشرع ا 
  .املسألة من أجل تغيري األفكار والقوالب النمطية والقضاء على تعدد الزوجات

تقارير اليت تفيد بأن مثة أفراداً يتعرضون للمـضايقات أو        ويساور اللجنة القلق إزاء ال      )٢٢
ويساورها القلق . االعتداءات اجلسدية أو للتمييز يف الدولة الطرف على أساس ميوهلم اجلنسية     
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 من القانون اجلنائي ُتجرِّم ممارسة اجلنس بالتراضي بني الذكور البالغني           ١٢٠أيضاً ألن املادة    
  .)٢٦، و١٧، و٧املواد (

لدولة الطرف تشريعاهتا وأن تعمل على مواءمتها مع        أن تستعرض ا   غيينب  
وينبغي أن توفر محاية فعالة ضد العنـف والتمييـز          .  من العهد  ٢٦أحكام املادة   

  .بسبب امليول اجلنسية
ويف حني تالحظ اللجنة باهتمام خمتلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف بغيـة                )٢٣

يف كـانون  ) الضمانات(، ال سيما اعتماد قانون حقوق الطفل        النهوض حبماية حقوق الطفل   
، وانضمامها، كما سبق ذكره، إىل اتفاقيتني من اتفاقيات منظمة العمـل            ٢٠٠٨يناير  /الثاين

بسبب التقارير   اللجنة   يساورالقلق  ، ال يزال    )١٨٢ ورقم   ١٣٨مها االتفاقيتان رقم    (الدولية  
يعملون يف ظروف قاسية، ال سـيما يف جـين          دمون و ما زالوا يستخ  األطفال  بأن  اليت تفيد   

  .)٢٤املادة (القطن 
لدولة الطرف االحترام التام مـن الناحيـة العمليـة          أن تكفل ا  ينبغي    

اللتزاماهتا مبوجب قانوهنا الوطين والتزاماهتا الدولية اليت تنظم عمل األطفال، وأن           
  .عهد من ال٢٤حيظى األطفال باحلماية املكفولة مبوجب املادة 

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد ممثلي املنظمات غـري احلكوميـة املـستقلة                 )٢٤
والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين تعرضوا للـسجن واالعتـداء واملـضايقة             

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق أنه ال يسمح لبعض ممثلي          . والترهيب بسبب ممارستهم مهنتهم   
وعالوة على . ية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، بالدخول إىل الدولة الطرف املنظمات الدول 

ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم إجراء حتقيقات كافية بشأن مجيع حاالت االعتداء والتهديد             
يساور اللجنة القلق   . ن عن حقوق اإلنسان   ون واملدافع و وقوعها الصحفي  يعّداليت ي واملضايقة  

 من القانون اجلنائي بشأن التشهري واإلهانـة،        ١٤٠ و ١٣٩ يف املادتني    نصوص عليها إزاء األحكام امل  
  .)٢٢، و١٩، و٧املواد (واليت ميكن استغالهلا ملعاقبة األفراد الذين ينتقدون النظام القائم 

لدولة الطرف ملمثلي املنظمات الدولية واملنظمات غري       أن تسمح ا  ينبغي    
عمل فيها وأن تكفل حق الصحفيني واملدافعني عن        احلكومية الدخول إىل البلد وال    

وينبغـي هلـا    . حقوق اإلنسان يف حرية التعبري يف إدارة أنشطتهم يف أوزبكستان         
  :أيضاً أن
تخذ إجراءات فورية لتوفري محاية فعالة للصحفيني واملـدافعني         ت  )أ(  

ب ـعن حقوق اإلنسان الذين تعرضوا لالعتداء والتهديـد والترهيـب بـسب           
  م املهنية؛أنشطته

التهديـدات  يف  ضمن إجراء حتقيق فـوري وفعـال وحمايـد          ت  )ب(  
واملضايقات واالعتداءات على الصحفيني واملدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،           
  والقيام، حسب االقتضاء، مبالحقة مرتكيب هذه األعمال وإقامة دعاوى ضدهم؛
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تزود اللجنة مبعلومات تفصيلية عن مجيـع حـاالت املقاضـاة             )ج(  
نائية اليت تتصل بالتهديد والترهيب واالعتداء على الصحفيني واملدافعني عـن           اجل

  حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبل؛
 مـن   ١٤٠ و ١٣٩املادتان  (ستعرض أحكام التشهري واإلهانة     ت  )د(  

ضمن عدم استخدامها ملضايقة الصحفيني أو املـدافعني عـن          تو) القانون اجلنائي 
  .وق اإلنسان أو ترهيبهم أو إدانتهمحق

وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها بشأن األحكام القانونية وتطبيقاهتا اليت تفرض من              )٢٥
الناحية العملية قيوداً غري معقولة على تسجيل األحزاب السياسية والرابطات العامـة لـدى              

 مواجهة األحـزاب    وزارة العدل، األمر الذي قد ُيفضي إىل وضع عقبات عملية ضخمة يف           
  .)٢٥، و٢٢، و١٩املواد (واملنظمات املعارضة 

ينبغي أن توائم الدولة الطرف قوانينها ولوائحها وممارسـتها املنظِّمـة              
  . من العهد٢٥ و٢٢ و١٩لتسجيل األحزاب السياسية وفقاً ألحكام املواد 

 الدينية املـسجلة    اجلماعاتأفراد   فقط من    اً حمدود اًوتشعر اللجنة بالقلق من أن عدد       )٢٦
هم الذين ميكنهم، يف الوقت الراهن، أن يطلبوا اخلدمة يف جمـاالت بديلـة غـري اخلدمـة                  

لمستنكفني ضمريياً  املنخفض ل عدد  الويف هذا السياق، يساور اللجنة القلق من أن         . العسكرية
 قد يعرب عن خمـاوف      ٢٠٠٧-٢٠٠٣الذين أدوا خدمات بديلة يف الفترة       ) وعددهم سبعة (
التبعات السلبية من حيث ين يريدون االستفادة من األحكام القائمة اخلاصة باخلدمة البديلة     الذ

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن قوانني الدولة الطرف بشأن اخلدمـة              . لذلك
وأخرياً، . البديلة ال تنطبق على األفراد الذين يرفضون أداء اخلدمة العسكرية ألسباب أخالقية           

 اللجنة عن القلق من عدم توافر معلومات تفصيلية عن كيفية تسيري هذا النظام عملياً،               تعرب
ال سيما التقارير اليت تفيد بأن هيئة عسكرية هي اليت تتخذ قرار السماح لألشخاص باخلدمة               

  .)١٨املادة (البديلة 
 لدولة الطرف تشريعات تعترف صراحة باحلق يف االستنكاف       أن تعتمد ا  ينبغي    

. مريي وأن تكفل أال يتعرض مجيع املستنكفني ضمريياً للتمييـز أو العقوبـة            الض
  .وينبغي أن تضم اهليئة اليت تسمح لألفراد بأداء خدمة بديلة أعضاء مدنيني

لدولة الطرف نص تقريرها الدوري الثالث على نطـاق واسـع،           أن تعمم ا  وينبغي    )٢٧
عتها اللجنة، وهذه املالحظات اخلتامية على وكذا ردودها املكتوبة على قائمة القضايا اليت وض 

سلطاهتا القضائية والتشريعية واإلدارية واجملتمع واملنظمات غري احلكومية العامة وعلى عامـة            
وينبغي هلا أيضاً أن توزع نسخاً مطبوعة من هذه الوثائق على اجلامعات واملكتبات             . اجلمهور

  .العامة وسائر اجلهات املعنية األخرى
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لدولـة  أن تقـدم ا    من النظام الداخلي للجنة، ينبغي       ٧١ من املادة    ٥قاً للفقرة   ووف  )٢٨
 ٨واردة يف الفقـرات     ـالطرف، يف غضون سنة، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة ال         

  .٢٤ و١٤ و١١و
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الرابع، املقرر تقدميـه               )٢٩

، معلومات حمددة ومستكملة عن مجيع التوصيات املقدمة وعن   ٢٠١٣مارس  / آذار ٣٠حبلول  
كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف التشاور مع اجملتمع املدين واملنظمات           . تنفيذ العهد ككل  

  .غري احلكومية اليت تعمل يف البلد عند إعدادها تقريرها الدوري الرابع
  نيوزيلندا  -٧٣
  الـدوري اخلـامس    وق اإلنـسان يف تقريـر نيوزيلنـدا       نظرت اللجنة املعنية حبق     )١

(CCPR/C/NZL/5)    ٢٠١٠مارس  / آذار ١٦ و ١٥ املعقودتني يومي    ٢٦٩٧ و ٢٦٩٦ يف جلستيها 
)CCPR/C/SR.2696 و SR.2697 .(  ٢٥ املعقـودتني يف     ٢٧١٢ و ٢٧١١ واعتمدت يف جلستيها 

  .تالية، املالحظات اخلتامية ال)SR.2712و CCPR/C/SR.2711 (٢٠١٠مارس /آذار
  مقدمة  -ألف 
تالحظ اللجنة مع التقدير تقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري اخلامس يف حينـه،               )٢

 معلومات مفصلة عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف للمـضي يف تنفيـذ              وهو يتضمن 
وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لنوعية الردود اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل               . العهد

)CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1 ( شفوياً أثناء النظر يف التقريرقُدّمتوكذلك للردود اليت .  
  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
  :ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية التالية وغريها من التدابري  )٣

 بشأن االعتراف باالرتباط املدين     ٢٠٠٥اعتماد قانون االرتباط املدين لعام        )أ(  
واملثليات ومزدوجي امليول اجلنـسية     احلق يف املساواة للمثليني     لألشخاص من نفس اجلنس و    

  ومغايري اهلوية اجلنسية؛
اسـتخدام  اللجـوء إىل  ما كان جييزه قانون اجلرائم من دفعٍ بإمكانية      إلغاء    )ب(  

  ؛األبوينالقوة ضد األطفال يف البيت ألغراض تأديبهم على يد 
  ؛٢٠٠٩اعتماد قانون اهلجرة لعام   )ج(  
لتصديق على معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية           ا  )د(  

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من           
  .ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

غري نيوزيلندية  قوق اإلنسان ومنظمات    وترحب اللجنة مبسامهة اللجنة النيوزيلندية حل       )٤
  .حكومية يف عملها
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
لوائحها املتعلقة  على تعديل    حالياً   أهنا تعمل ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إىل         )٥

.  من العهد  ١٠ من املادة    ٣و) ب(٢سحب حتفظها على الفقرتني     حىت يتسىن هلا    باالحتجاز  
  .التمسك بتحفظاهتا األخرىتنوي الدولة الطرف أن  اللجنة كذلك حظوتال

) ب(٢ينبغي أن متضي الدولة الطرف قُُدماً فتسحب حتفظاهتا على الفقـرتني              
  .، وأن تنظر يف سحب مجيع حتفظاهتا األخرى على العهد١٠ من املادة ٣و

 عمل وطنية حلقوق    وترحب اللجنة باعتماد اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان خطة         )٦
أن مجيع املؤسسات احلكومية    من  الوفد  ما ذكره   ، وتشري إىل    ٢٠١٠-٢٠٠٥اإلنسان للفترة   

مطالبة مبراعاة خطة العمل عند وضع سياساهتا وبراجمها، بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم               
  .)٢املادة  ( حكومية سياسةباعتبارهاموافقة الدولة الطرف رمسياً على هذه اخلطة 

لدولة الطرف إىل وضع خطة عمـل وطنيـة حلقـوق           أن تبادر ا  ينبغي    
  .كسياسة حكومية واعتمادها رمسياً ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  اإلنسان

 ال تعكس ١٩٩٠شرعة احلقوق لعام قانون قلقها من أن اإلعراب عن وتكّرر اللجنة   )٧
 ألن شرعة احلقوق ال تعلو على     وال تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك       . مجيع احلقوق الواردة يف العهد    

وباإلضـافة  .  يف هذا الصدد   ٢٠٠٢اللجنة يف عام    اليت قدمتها   توصية  الالقانون العادي، رغم    
قد ُسّنت   تؤثر سلباً يف محاية حقوق اإلنسان        مثة قوانني إىل ذلك، ال تزال اللجنة قلقة من أن         

  .)٢املادة ( شرعة احلقوق معبتعارضها العام النائب الدولة الطرف، بالرغم من تسليم يف 
املشمولة بالعهد قوق احلمجيع  ُيعِمل   لدولة الطرف تشريعاً  أن تسّن ا  ينبغي    

ـ           إعماالً كامالً    ام ـويتيح للضحايا الوصول إىل ُسُبل تظلم فعالة يف إطـار النظ
كما ينبغي هلا أن تعّزز اآلليات احلالية لكفالة اتساق قانوهنا احمللّي           . القانوين احمللّي 

  .ع العهدم
حمكمـة  لدى  قضايا  الوبينما ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إجراء حتليل لتدفق            )٨

اليت آلراء  د من التأخري يف إصدار القرارات، وذلك عقب صدور ا         شؤون األسرة من أجل احل    
فإهنا ،  )CCPR/C/89/D/1368/2005/Rev.1 (١٣٦٨/٢٠٠٥البالغ رقم   اعتمدهتا اللجنة بصدد    

  .)٢املادة (من أن أصحاب البالغ مل يتلقوا بعد تعويضاً ها قلقتعرب عن 
لدولة الطرف مجيع اآلراء املتعلقة بالبالغات الفردية اليت        أن تنفذ ا  ينبغي    

 من العهد اليت تكفَل حـق       ٢ من املادة    ٣اعتمدهتا اللجنة، بغية االمتثال للفقرة      
واحلـصول  للتظلم  سبيل فعال   اللجوء إىل   قوق اإلنسان يف    حلانتهاك  أي  ضحية  

  .انتهاك للعهدعلى تعويض يف حالة حدوث 
 العليا واإلدارية ويف    املناصبويساور اللجنة قلق إزاء نسبة التمثيل املتدنية للنساء يف            )٩

  .)٢٦ و٢٥ و٣ و٢املواد (جمالس إدارة الشركات اخلاصة 
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تـساوي   (٣على املادة   ) ٢٠٠٠(٢٨يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         
زيادة سبل لإجياد إىل لدولة الطرف أن تسعى ا، ينبغي )والنساء يف احلقوق  الرجال  

العليا واإلدارية ويف جمالس إدارات الشركات      املناصب  تشجيع مشاركة املرأة يف     
  .شركاء يف القطاع اخلاصالاخلاصة عن طريق تعزيز التعاون واحلوار مع 

جهـزة الكهربائيـة املعطِّلـة      وبينما تالحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف أن األ         )١٠
ال ُتستخدم إال من ِقَبل موظفني مدربني مكلفني بإنفـاذ القـانون ويف             ) التيزير(للعضالت  

ُتعرب عن قلقها من إمكانية أن يؤدي       فإهنا  توجيهية واضحة وصارمة،    حاالت ختضع ملبادئ    
  .)٧ و٦املادتان (استعمال هذه األسلحة إىل آالم حادة، مبا يف ذلك إصابات هتدِّد احلياة 

لدولة الطرف يف التخلـي عـن اسـتعمال األجهـزة           أن تنظر ا  ينبغي    
 األسلحة قيد االستعمال، ينبغي وما دامت). التيزير(الكهربائية املعطِّلة للعضالت 

لدولة الطرف جهودها لكفالة احترام موظفي إنفاذ القانون يف مجيـع           اأن تكثف   
عل استعمال هذه األجهـزة يقتـصر علـى         ، اليت جت   التوجيهية األوقات مبادئَها 

وينبغـي أن   .  مّربراً أو املميتة املشددة   اللجوء إىل القوة     يكون فيها احلاالت اليت   
  .لدولة الطرف إجراء حبوث عن آثار استعمال هذه األسلحةتواصل ا

وبينما تالحظ اللجنة اخلطوات اليت قطعتها الدولة الطرف ملعاجلة خمـاطر انتـهاك               )١١
اإلدارة  (٢٠٠٩قانون املؤسسات اإلصالحية لعام تعديل نسان ذات الصلة مبشروع حقوق اإل

قلقها من حتويل إدارة الـسجون إىل القطـاع         فإهنا تكرر اإلعراب عن      ،)التعاقدية للسجون 
يف جمال تكون فيـه     كانت هذه اخلصخصة     إزاء ما إذا      اللجنة وال يزال القلق يساور   . اخلاص

تفـي   محاية حقوق اإلنسان لألشخاص احملرومني من حريتـهم          الدولة الطرف مسؤولة عن   
التزامات الدولة الطرف مبوجب العهد ومساءلتها عن أي انتهاك، بغض النظر عـن             ببالفعل  

  .)١٠ و٢املادتان (الضمانات القائمة 
 األشخاص احملرومني من حريتـهم      جلميعلدولة الطرف   اينبغي أن تؤّمن      

وينبغي، بصفة خاصة، االسـتمرار يف مراقبـة مجيـع          . داحلقوق الواردة يف العه   مجيع  
، هبـدف   مراقبة دقيقة  املتعلقة بتحويل إدارة السجون إىل القطاع اخلاص         التدابري

إزاء مسؤولية الدولة الطرف بأي حال من األحـوال         إعمال  ضمان عدم إعاقة    
 م،ـني من حريته  ـكفالة كل احلقوق الواردة يف العهد جلميع األشخاص احملروم        

  .١٠ال سيما احلقوق اليت تقضي هبا املادة 
بقلـق  وبينما تشري اللجنة إىل ما ورد على لسان الوفد من اعتراف، فإهنا تالحـظ                 )١٢

وتعـرب  . املاوريني، وخباصة املاوريـات   املستوى العايل على حنو غري متناسب ملعدل سجن         
جبرائم وكذلك من بني ضحايا      من أن نسبة املاوريني من بني املتهمني         عن قلقها أيضاً  اللجنة  
السكان، مما يشري إىل أسباب اجتماعية دفينة       من جمموع   أعلى بكثري من نسبتهم     هي  اجلرائم  

  .)١٤ و١٠ و٢املواد (وُيثري شواغل بشأن احتمال وجود متييز يف إقامة العدل 
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األعـداد املفرطـة   لدولة الطرف جهودها للحد مـن  اينبغي أن تكثف    
 املاوريات، يف السجون وأن تواصل معاجلة األسباب اجلذرية         لماوريني، وخباصة ل

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكثف جهودها ملنع التمييز ضد          . هلذه الظاهرة 
واجلهـاز   إنفاذ القـانون     موظفووينبغي أن يتلقى    . إقامة العدل جمال  املاوريني يف   

املساواة  يتصل مببدأ    القضائي تدريباً كافياً يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة فيما        
  .وعدم التمييز

 ،)٢٠٠١(١٣٧٣وبينما تالحظ اللجنة االلتزامات املفروضة مبوجب قرار جملس األمـن             )١٣
ـ       توافق   ُتعرب عن قلقها إزاء مدى       فإهنا اب ـبعض أحكام القانون املعدَّل لقانون قمع اإلره
الـيت ُيـصّنف   جراءات إل اعن بالغ قلقها إزاءاللجنة  وُتعرب  .  العهد  أحكام  مع ٢٠٠٧لعام  

كيانات إرهابية وإزاء عدم وجود أحكام يف القانون        من األفراد ك  جمموعات  مبوجبها أفراد أو    
ويساور اللجنة قلق   .  من العهد  ١٤تعارض مع املادة    تتيح الطعن يف مثل هذا التصنيف الذي ي       

ة سرية ضد أفراد تلقي أو مساع معلومات أمنيبلمحاكم تسمح لجديدة مادة اعتماد إزاء  أيضاً
  .)٢٦ و١٤ و٢املواد (كيانات إرهابية أو جمموعات من األفراد ُيصّنفون غيابياً بأهنم 

كافحة اإلرهاب  املتعلق مب  تشريعهالدولة الطرف تطابق    اينبغي أن َتكفَل      
بصفة خاصة خطـوات    الدولة الطرف   وينبغي أن تتخذ    . تطابقاً كامالً مع العهد   
 وكـذلك ) ١٩٩٩(١٢٦٧تخذة لتنفيذ قرار جملس األمـن       لضمان تطابق التدابري امل   

، اإلجراءات الوطنية اخلاصة بتصنيف األفراد وجمموعات األفراد ككيانـات إرهابيـة          
  . من العهد١٤تطابقاً كامالً مع مجيع الضمانات القانونية الواردة يف املادة 

لعدم توافر معلومات    اللجنة بالتوضيحات اليت قدمها الوفد، فإهنا تأسف         تنوهوبينما    )١٤
 تـشرين   ١٥شّن غارات للتصدي لإلرهاب يف       (٨عملية  العن اإلجراءات املتعلقة مبا ّسمى ب     

القوة املفرطة ضد مجاعـات  استخدام إىل  فيها   ئجلُقد  ، اليت ُيزعم أنه     )٢٠٠٧أكتوبر  /األول
لن العملية  ك  تلحماكمة املشتبه فيهم املوقوفني أثناء      وتالحظ اللجنة بقلق كذلك أن      . ماورية
  ).٢٦ و١٤ و٧ و٢املواد  (٢٠١١قبل عام تبدأ 

قمـع  قـانون   لدولة الطرف عدم تطبيق قانون تعديل       اأن تكفل   ينبغي    
القوة استخدام  اإلرهاب على حنو متييزي وأالّ يؤدي هذا التطبيق إىل اللجوء إىل            

 صـون   انطالقاً من احلاجة إىل إقامة توازن بني      وذلك  املفرطة ضد املشتبه فيهم،     
لدولة الطرف للجنة يف   اأن تتيح   كما ينبغي   . األمن العام والتمتع باحلقوق الفردية    

 أو مقاضـاة أو     اتتقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن نتائج أي حتقيق        
انتـهاكات حقـوق    فيما يتـصل ب   موظفو إنفاذ القانون    خيضع هلا   تدابري تأديبية   

القـوة  استخدام  خباصة حاالت اللجوء إىل     ، و اليت ُيزعم أهنم ارتكبوها   اإلنسان  
لدولة الطرف  اأن تكفل   وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي     . ٨املفرطة، يف سياق العملية     

  . ضمن إطار زمين معقول٨حماكمة األشخاص املوقوفني يف سياق العملية 
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تعرب عـن   فإهنا  وبينما ترحب اللجنة بالتدابري املعتمدة بشأن االجتار باألشخاص،           )١٥
  باألشـخاص اآلن على أي حالة من حاالت االجتارحىت  من أن الدولة الطرف مل تعثر       قها  قل
  ).٨املادة (

ينبغي أن تكثّف الدولة الطرف جهودهـا لتحديـد ضـحايا االجتـار               
 االجتـار   ات بـشأن تـدفق    منهجيباألشخاص وضمان مجع البيانات على حنو       

اد الشرطة وحرس احلدود    وينبغي تدريب أفر  .  أو عربها  أراضيهاإىل  باألشخاص  
، قصد توعيتهم حبساسية مـسألة      املعنينيوالقضاة واحملامني وغريهم من املوظفني      

  .االجتار باألشخاص وحبقوق الضحايا
احتجاز ملتمسي اللجوء يف ظروف    املتمثلة يف    اللجنة سياسة الدولة الطرف      وتالحظ  )١٦

إزاء سياسة الدولة الطـرف بـشأن   وإضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها     . حمدودة جداً 
طلب للحصول  محاية أو   طلب  رفض النظر يف    ، وهي سياسة ُتجيز     "بلدان ثالثة آمنة    "وجود  

يف بلـد  طلبـاً   ، أو كان ميكن أن يقدم،مركز الالجئ على أساس أن الشخص قد قّدم  على  
عن قلقهـا  جنة  اللعرب  كما تُ .  اإلعادة القسرية  آخر، األمر الذي يؤدي إىل انتهاك مبدأ عدم       

أن ملتمسي اللجوء واملهاجرين الذين ال حيملـون وثـائق هويـة            بتقارير تفيد   وجود  إزاء  
  .)١٣املادة (السجناء املدانني مع حتجزون يف مؤسسات إصالحية ُي

  :ينبغي للدولة الطرف أن  
  عل تشريعاهتا متوافقة توافقاً كامالً مع مبدأ عدم اإلعادة القسرية؛جت  )أ(  
ؤسـسات  امل عدم احتجاز أي ملتمس جلوء أو الجئ يف          ضمنت  )ب(  

ل قـانون   عـدّ السجناء املدانني، وتُ  مع  وغريها من أماكن االحتجاز      صالحيةاإل
  اهلجرة وفقاً لذلك؛

والية اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان     نطاق  نظر يف توسيع    ت  )ج(  
بقوانني املتصلة  سان  انتهاكات حقوق اإلن  املتعلقة ب شكاوى  الحّتى يتسّنى هلا تلقي     

  .وسياسات وممارسات اهلجرة وإعداد تقارير عنها
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن استنتاج احملكمة العليا وجود انتهاك الفتراض الرباءة               )١٧

خدرات مل يؤد بعد إىل إدخال تعديالت على التشريع         امليف التشريع اجلنائي ذي الصلة حبيازة       
  .)١٤ و٩املادتان (املعين 

احلق يف   (١٤على املادة   ) ٢٠٠٧(٣٢العام رقم   للجنة  ايف ضوء تعليق      
لدولـة  أن تـسرع ا ، ينبغي )أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة   املساواة  
، مـن  ١٩٧٥ استعمال املخدرات لعام ةقانون إساءل يف اعتماد تعديالت   الطرف

  .كفالة احلق يف افتراض الرباءة من العهد و١٤ و٩أجل ضمان توافقه مع املادتني 
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 وتالحـظ   اتوبينما ترحب اللجنة باملبادرات املتخذة حلماية األطفال من االعتداء          )١٨
فإهنا تعرب عن قلقهـا إزاء حـدوث      تسليم الدولة الطرف باحلاجة إىل معاجلة هذه املسألة،         

  .)٢٤و ٧املادتان (على األطفال يف الدولة الطرف أعمال اعتداء 
لدولة الطرف تعزيز جهودها الراميـة إىل مكافحـة         ان تواصل   أينبغي    
بكر، وبتشجيع اإلبالغ عن    كشفها امل  على األطفال بتحسني آليات      اتاالعتداء

حاالت االعتداء الواقعة واملشتبه يف وقوعها، وبكفالة اختاذ الـسلطات املعنيـة            
  .إجراءات قانونية ضد املتورطني يف أعمال االعتداء على األطفال

 قانون الشواطئ األماميـة     مراجعةوبينما تسلّم اللجنة بعملية التفاوض اجلارية بشأن          )١٩
 من أن هـذا     قلقها أو إمكانية إلغاء هذا القانون، فإهنا تعرب عن          ٢٠٠٤وقاع البحار لعام    

ز ضّد املاوريني، ويسقط ملكيتهم العرفية للشواطئ األمامية وقـاع          يينطوي على متي  القانون  
  .)٢٧ و٢٦ و٢واد امل (البحار

 لدولة الطرف جهودها للتشاور الفّعال مع ممثلـي مجاعـات  أن تكثف ا ينبغي    
 لقانون الشواطئ األمامية وقاع البحار      ة اجلاري باملراجعةاملاوريني كافة فيما يتعلق     

بـصفة خاصـة أن     وينبغي  . ، من أجل تعديل هذا القانون أو إلغائه       ٢٠٠٤لعام  
مجاعات املاوريني  لكي تتمكن   مبا فيه الكفاية    طويلة  ة  االستشارة العام تكون فترة   

نة العـام   ـ ضوء تعليق اللج   وإضافة إىل ذلك، ويف   .  التعبري عن آرائها   كافة من 
، ينبغي توجيه عناية خاصة     )حقوق األقليات  (٢٧على املادة   ) ١٩٩٤(٢٣رقم  

  .ع البحارإىل املغزى الثقايف والديين لوصول املاوريني إىل الشواطئ األمامية وقا
وترحب اللجنة مببادرة الدولة الطرف إىل إجراء إصالح دستوري يهدف كذلك إىل              )٢٠

بيد أهنا تالحظ أن املعاهدة ال تشكل حالياً جزءاً رمسيـاً مـن            . تعزيز تنفيذ معاهدة وايتانغي   
وترحـب اللجنـة    . احتجاج املاوريني هبا أمام احملاكم    جيعل من الصعب    القانون احمللي، مما    

لك باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتسوية الشكاوى التارخيية املتعلقة باملعاهدة، بيد أهنا         كذ
إحدى احلـاالت،    يف   ،وجود تقارير مفادها أن الدولة الطرف وضعت      إزاء   قلقهاتعرب عن   

واٍف حداً للمشاورات رغم زعم بعض مجاعات املاوريني أن التسويات ال تعكس على حنـو    
  ).٢٧ و٢٦ و٢املواد ( لية األصليةامللكية القب

لدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا السـتعراض مركـز         اأن تواصل   ينبغي    
 مـدى استـصواب   معاهدة وايتنغي يف إطار النظام القانوين احمللي، مبا يف ذلك           

وإضافة إىل ذلك،   . إدراجها يف قانوهنا احمللي، بالتشاور مع مجاعات املاوريني كافة        
لدولة الطرف املراعاة الكاملة لآلراء اليت يعرب عنها خمتلـف          اأن تكفل   ينبغي  

مجاعات املاوريني أثناء املشاورات اجلارية يف سياق عمليـة تـسوية الـشكاوى           
  .التارخيية املتعلقة باملعاهدة
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لدولة الطرف على نطاق واسع العهد والربوتوكولني االختيـاريني         اأن تعّمم   وينبغي    )٢١
قرير الدوري اخلامس، والردود اخلطية املقدمة على قائمة املسائل الـيت           ، ونص الت  بهامللحقني  

أعدهتا اللجنة فضالً عن هذه املالحظات اخلتامية من أجل زيادة وعي الـسلطات القـضائية               
والتشريعية واإلدارية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد، وكذلك عامة            

ة أيضاً أن يترجم كل من التقرير واملالحظات اخلتامية إىل اللغـات            وتقترح اللجن . اجلمهور
  . لدولة الطرفل األخرىالرمسية 

لدولـة  ا أن تقـدم   ينبغي   ، من نظام اللجنة الداخلي    ٧١ من املادة    ٥لفقرة  وعمالً با   )٢٢
 يف غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنـة الـواردة يف               ،الطرف

   .١٩ و١٤و ١٢الفقرات 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري السادس، الذي حيـني               )٢٣

 معلومات حمددة وحمّدثة عن مجيع توصياهتا وعـن         ،٢٠١٥مارس  / آذار ٣٠موعد تقدميه يف    
  أن تستشري على نطاق واسـع منظمـات        الدولة الطرف كما تطلب اللجنة إىل     . تنفيذ العهد ككل  

  .الدوري السادس ين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد، لدى إعداد التقريراجملتمع املد
  إستونيا  -٧٤
يف ) CCPR/C/EST/3 (إستونيا املقدم مـن    الثالثر الدوري   نظرت اللجنة يف التقري     )١

 CCPR/C/SR.2715 (٢٠١٠يوليـه   / متوز ١٣ و ١٢ املعقودتني يف    ٢٧١٦و ٢٧١٥ جلستيها
ــستها  و) CCPR/C/SR.2716و ــة يف جل ــة التالي ــات اخلتامي ــدت املالحظ  ٢٧٣٦اعتم
)CCPR/C/SR. 2736 ( ٢٠١٠يوليه / متوز٢٧املعقودة يف.  

  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقدمي إستونيا تقريرها الدوري الثالث يف حينه، وتعرب عن تقديرها              )٢

لومـات املفـصلة   كما ترحب اللجنة باملع. للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف     
املقدمة عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف وعن خططها املقبلة للمضي يف تنفيـذ            

وتعرب اللجنة أيضاً عن امتناهنا للدولة الطرف ملا قدمته من ردود خطية على             . العهد
األسئلة اخلطية للجنة قبل نظرها يف التقرير، فضالً عن املعلومات اإلضافية املفصلة اليت             

  .قدمها الوفد شفوياً وخطياً
  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
إذ تالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف املتواصل حبماية حقوق اإلنسان، فإهنا ترحب              )٣

  :بالتدابري التشريعية وغري التشريعية التالية
  ؛٢٠٠٤اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد الذي دخل حيز النفاذ عام   )أ(  
  ؛٢٠٠٤ الذي دخل حيز النفاذ عام مساندة الضحاياتماد قانون اع  )ب(  
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، ٢٠٠٧الذي دخل حيز النفاذ عـام  ) ١٣٣املادة (تعديل قانون العقوبات    )ج(  
  ويرمي إىل حتسني تعريف العناصر اليت ينطوي عليها مفهوم االسترقاق؛

إجراء تعديالت على قانون الشرطة وما يتصل به من تـشريعات، وقـد               )د(  
  ؛٢٠٠٨ت حيز النفاذ عام دخل

  إجراء تعديالت على قانون السجن؛  )ه(  
  ؛٢٠٠٥ اعتماد قانون املساعدة القانونية احلكومية، الذي دخل حيز النفاذ عام  )و(  
  ؛٢٠١٠ اعتماد مدونة جديدة إلجراءات إنفاذ القانون، دخلت حيز النفاذ عام  )ز(  
  .ية الوطنية ملنع التعذيبتعيني املستشار العديل بوصفه اآللية الوقائ  )ح(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية أو االنضمام إليها  )٤
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              )أ(  

  ؛٢٠٠٤والسياسية، اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، وقد دخل حيز النفاذ عام 
ار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه        بروتوكول منع االجت    )ب(  

واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وقد دخـل          
  ؛٢٠٠٤حيز النفاذ عام 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ج(  
  ؛٢٠٠٤سبتمرب / املواد اإلباحية، وقد دخل حيز النفاذ يف أيلولاألطفال واستغالل األطفال يف

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل         بروتوكول    )د(  
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وقـد دخـل حيـز النفـاذ يف                 

  ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران
ري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        الربوتوكول االختيا   )ه(  

  .٢٠٠٧أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وقد دخل حيز النفاذ عام 
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
يف حني تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق باختـصاص            )٥

واليته ومهامه، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذه املؤسسة ال تنخرط مبا فيه الكفايـة يف               املستشار العديل و  
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا ميتثل امتثاالً كامالً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز              

لـق   ال سيما فيمـا يتع     ،)٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة      (ومحاية حقوق اإلنسان    
  ).٢املادة (بدورها كهيئة لتنسيق وتيسري التعاون بني مؤسسات الدولة واجملتمع املدين 

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف إما بتوسيع والية املستشار العديل لتمكينه             
من تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان بصورة أكمل أو بلوغ هذه الغاية بوسائل             
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 باريس، وأن تراعي يف هذا الصدد متطلبـات         أخرى على حنو ميتثل متاماً ملبادئ     
اآللية الوقائية الوطنية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة          

  .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 اجلنـسني يف  ويف حني ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون املـساواة بـني       )٦
، فإهنا تشعر ٢٠٠٨ ملكافحة التمييز ضد املرأة، وقانون املساواة يف املعاملة يف عام ٢٠٠٤ عام

بالقلق إزاء تفشي التمييز ضد املرأة يف الدولة الطرف، ال سيما يف سوق العمل حيث يبلـغ                 
ء تـداخل   كما يساور اللجنة القلـق إزا     .  يف املائة  ٤٠فارق األجور بني الرجل واملرأة حنو       

اختصاصات املستشار العديل ومفوض املساواة بني اجلنسني واملساواة يف املعاملة فيما يتعلـق             
. شكاوى التمييز، ما قد حيّد من فعالية عمل املؤسستني يف جمال املساواة بني اجلنسني             بتناول  

كتب مفوض إضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء شح املوارد البشرية واملالية املخصصة مل     
املساواة بني اجلنسني واملساواة يف املعاملة، وعدم مبادرة الدولة الطرف حـىت اآلن بعـد إىل        

  ).٣املادة (إنشاء جملس املساواة بني اجلنسني 
  :ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري املالئمة لتحقيق ما يلي  
ـ          )أ(   انون ضمان التنفيذ الفعال لقانون املساواة بني اجلنسني وق

املساواة يف املعاملة، وخباصة فيما يتعلق مببدأ األجر املتساوي عن العمـل            
  املتساوي القيمة بني الرجل واملرأة؛

النمطية املتعلقة  األفكار  االضطالع حبمالت توعية للقضاء على        )ب(  
  بنوع اجلنس يف سوق العمل ويف أوساط السكان عامة؛

ـ       )ج(   ة إىل املستـشار العـديل      ضمان فعالية نظام الشكاوى املقدم
ومفوض املساواة بني اجلنسني واملساواة يف املعاملة وذلك عن طريـق توضـيح             

  أدوار كل منهما؛
توطيد فعالية مكتب مفوض املساواة بني اجلنسني واملـساواة يف            )د(  

  املعاملة عن طريق إمداده مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية؛
ني اجلنسني، على النحو املتوخى يف قانون       إنشاء جملس املساواة ب     )ه(  

  .املساواة بني اجلنسني
ويساور اللجنة القلق ألن التعريف الوارد يف قانون عقوبات الدولة الطـرف              )٧
 من اتفاقية مناهضة    ١ضيق جداً وال يتوافق مع التعريف الوارد يف املادة          ) ١٢٢املادة  (

لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو مع       التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا       
  . )٧املادة  ( من العهد٧املادة 

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قانون عقوباهتا لتضمن امتثالـه الكامـل              
  . من العهد٧للمعايري الدولية فيما يتعلق حبظر التعذيب، ال سيما املادة 



A/65/40 (Vol. I) 

99 GE.10-45146 

عداد الختاذ املبادرة والنظر    ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف ليست على است          )٨
الليلـة  "يف توفري سبل جرب مجاعي لألشخاص الذي ُحرموا من حريتهم يف أعقاب أحـداث       

  ).١٤ و٧املادتان (طلبات التعويض الفردية بتناول ، وإمنا تكتفي ٢٠٠٧يف عام " الربونزية
ينبغي أن تقرر الدولة الطرف سبل اجلـرب اجلمـاعي املقـرر منحهـا                

اليت وقعت  " الليلة الربونزية "ُحرموا من حريتهم يف أعقاب أحداث       ذي  لألشخاص ال 
  .٢٠٠٧يف عام 

ويف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالنـساء               )٩
، فإن القلق   ٢٠٠٩-٢٠٠٦والفتيات، ال سيما خطتها اإلمنائية ملكافحة االجتار بالبشر للفترة          

  ).٨املادة (ستمرار هذه الظاهرة يف الدولة الطرف يساورها إزاء ا
  :أنلدولة الطرف لينبغي   
تكثف جهودها للتصدي لظاهرة االجتار بالنـساء والفتيـات،           )أ(  

  ؛٢٠١٤-٢٠١٠بوسائل تشمل خطتها اإلمنائية للحد من العنف للفترة 
  عاقبهم؛تاكمهم وحتالحق اجلناة وت  )ب(  
إضافة احلكم اخلاص باالجتار يف قانون      عتمد التعديالت املتعلقة ب   ت  )ج(  

  العقوبات، الذي تعكف وزارة العدل على إعداده؛
  .تعزز التعاون الدويل يف هذا اجملال  )د(  

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تطبيق نظام حصص اهلجرة على دخـول غـري                )١٠
قيماً بالفعل يف الدولـة      عندما يكون الشريك م    ، حىت املواطنني من الشركاء املثليني إىل البلد     

  ).٢٦ و٢٣ و١٧ و١٢ و٢املواد (حتظى شراكتهم باعتراف رمسي يف اخلارج والطرف 
ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر يف تشريعاهتا وممارساهتا لتوسيع نطاق             

حقوق األشخاص الذين تربطهم شراكة مثلية، وخباصة لتيسري منح رخص إقامة           
  .هم شراكة مثلية بشريك مقيم يف الدولة الطرف أصالًلغري املواطنني الذين تربط

ويف حني تالحظ اللجنة أنه حيق للشخص الذي ُيرفض طلب جلوئه أن يقدم طلـب             )١١
استئناف إىل حمكمة إدارية، فإن القلق يظل يساورها ألن هذا االستئناف ال يترتب عليه أثـر                

  ).١٣ و٢املادتان (لألجانب إيقايف، وفقاً للقانون املتعلق مبنح احلماية الدولية 
تكرر اللجنة توصيتها بأن قرار رفض طلب جلوء ينبغي أال يترتب عليه              

  .احلرمان من أثر وقف تنفيذ القرار أثناء مرحلة االستئناف
ويساور اللجنة القلق ألن األشخاص املعوقني عقلياً أو أوصياءهم القانونيني، حسب             )١٢

احلق يف إبالغهم كما ينبغي باإلجراءات اجلنائيـة املتخـذة          االقتضاء، كثرياً ما ُيحرمون من      
. حبقهم والتهم املوجهة ضدهم، ومن احلق يف حماكمة عادلة ويف مساعدة قانونية كافية وفعالة        
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كما يساور اللجنة القلق ألن اخلرباء املعّينني لتقييم حاجة املريض إىل عالج قسري مـستمر               
  ).١٤املادة (ز فيه املريض يعملون يف نفس املستشفى الذي ُيحتج

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول األشخاص املعـوقني عقليـاً أو              
أوصياءهم القانونيني، حسب االقتضاء، على معلومات كافية عن اإلجـراءات          
اجلنائية املتخذة حبقهم والتهم املوجهة ضدهم، ومتتعهم باحلق يف حماكمة عادلـة            

كمـا  . ونية كافية وفعالة للدفاع عن أنفسهمواحلق يف احلصول على مساعدة قان   
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حياد اخلرباء املعينني لتقييم حاجـة املرضـى إىل              

وعالوة على ذلك، ينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب       . عالج قسري مستمر  
 للقضاة واحملامني بشأن احلقوق اليت يتعني ضماهنا لألشخاص املعوقني عقلياً الذين          

  .ُيحاكمون يف احملاكم اجلنائية
نات املدخلة على قانون اإلجراءات اجلنائية لتقليـل        يويف حني تالحظ اللجنة التحس      )١٣

املدة اليت تستغرقها اإلجراءات اجلنائية، فإهنا تظل قلقة لغياب أحكام خاصـة بـاإلجراءات              
  ).١٤املادة (اجلنائية الالزمة عندما يكون الشخص املتهم رهن االحتجاز 

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر يف قانون إجراءاهتـا اجلنائيـة              
إلضافة أحكام تنص على احلاجة إىل استعجال اإلجراءات اجلنائية عنـدما           

  .يكون الشخص املتهم رهن االحتجاز
ويساور اللجنة القلق ألن عدداً قليالً فقط من طلبات بدائل اخلدمة العسكرية قـد                )١٤

 ٢٠٠٧ طلباً يف عام     ٦٤ طلباً من أصل     ١١(الل السنوات القليلة املاضية     حظيت بالقبول خ  
 طلبـاً يف عـام   ٥٣ طلباً مـن أصـل   ٣٢، و ٢٠٠٨ طلباً يف عام     ٦٨ طلباً من أصل     ١٤و

كما يساورها القلق إزاء عدم وجود أسس واضحة لقبول هذه الطلبات أو رفضها             ). ٢٠٠٩
  ).٢٦ و١٨املادتان (

لطرف األسباب اليت ُتقبل على أساسـها       ينبغي أن توضح الدولة ا      
طلبات بدائل اخلدمة العسكرية أو ُترفض، وأن تتخـذ التـدابري املالئمـة        

  .لضمان صون احلق يف االستنكاف الضمريي
ويف حني تالحظ اللجنة أن املشروع احلايل لقانون اخلدمة العامة املعـروض علـى                )١٥

نيني الذين ال حيق هلم اإلضراب، فإهنـا تـشعر   الربملان يتضمن حكماً يقيد عدد املوظفني املد  
بالقلق ألن املوظفني املدنيني الذين ال ميارسون سلطات عامة ال يتمتعون باحلق الكامـل يف               

  ).٢٢املادة (اإلضراب 
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف يف تشريعاهتا أال ُيحـرم مـن احلـق يف                 

  .أقل عدد ممكن من املوظفني املدنيني اإلضراب إال
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االندماج يف اجملتمع اإلستوين    "ويف حني تالحظ اللجنة تنفيذ الدولة الطرف برنامج           )١٦
، فإن القلق   "٢٠١٣-٢٠٠٨االندماج اإلستوين للفترة    "وبرنامج  " ٢٠٠٧-٢٠٠٠للفترة  

يساورها ألن شروط إتقان اللغة اإلستونية ال تزال تؤثر سلباً على فرص أفراد األقليـة           
كمـا  . لعمل ومستويات دخلهم، مبا يف ذلك يف القطاع اخلاص        الناطقة بالروسية يف ا   

يساور اللجنة القلق لتضاؤل ثقة السكان الناطقني بالروسية يف الدولة ومؤسساهتا العامة 
  ).٢٧ و٢٦املادتان (

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابري الرامية إىل إدماج األقليـات             
ذلك على صعيد التدريب املهـين      الناطقة بالروسية يف سوق العمل، مبا يف        

كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري لتعزيز ثقـة الـسكان     . واللغوي
  .الناطقني بالروسية يف الدولة ومؤسساهتا العامة

ويساور اللجنة القلق ألن املعلومات املتعلقة بالعهد وباملالحظات اخلتاميـة للجنـة              )١٧
 ُتنشر على نطاق واسع، مبا يف ذلك يف أوساط املّدعني           والتقارير املقدمة من الدولة الطرف ال     

كما يساورها القلق إزاء العالقة احملدودة بـني الدولـة الطـرف       . العامني والقضاة واحملامني  
واملنظمات غري احلكومية وقلة التشاور مع هذه املنظمات يف إطار عملية إعـداد التقـارير               

  ).٢املادة (املقدمة إىل اللجنة 
 تتخذ الدولة الطرف مجيع التـدابري املالئمـة لنـشر العهـد             ينبغي أن   

واملالحظات اخلتامية اليت تعتمدها اللجنة والتقارير املقدمـة إليهـا، بـاللغتني            
اإلستونية والروسية، وباالستفادة الكاملة مـن قـدراهتا يف جمـال تكنولوجيـا             

ني والقـضاة   وينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب للمدعني العام       . املعلومات
واحملامني بشأن العهد وأن توطد عالقتها مع املنظمات غري احلكومية وتتـشاور            

  .معها يف عملية إعداد التقارير الدورية املقدمة إىل اللجنة
لدولـة  أن تقـدم ا    من النظام الداخلي للجنة، ينبغي       ٧١ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة     )١٨

حلايل وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة      الطرف، يف غضون سنة، معلومات عن الوضع ا       
  . أعاله٦ و٥يف الفقرتني 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم، املقرر تقدميـه               )١٩
، معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصـيات املتبقيـة          ٢٠١٥يوليه  / متوز ٣٠حبلول  

  .وعن امتثاهلا ألحكام العهد ككل
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  إسرائيل  -٧٥
) CCPR/C/ISR/3(نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقرير الدوري الثالث إلسرائيل             )١

ــساهتا  ــومي ٢٧١٩ و٢٧١٨ و٢٧١٧يف جل ــودة ي ــوز١٤ و١٣ املعق ــه/ مت  ٢٠١٠ يولي
)CCPR/C/SR.2717 ٢٩، املعقـودة يف     ٢٧٤٠واعتمدت اللجنة يف جلـستها      ) 2719 و 2718 و 

  .، املالحظات اخلتامية التالية)CCPR/C/SR.2740( ٢٠١٠يوليه /متوز
  مقدمة  -ألف 
 معلومـات   وردتالحظ اللجنة تقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي ي           )٢

ومع أن اللجنة . مفصَّلة عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف للمضي يف تنفيذ أحكام العهد
، فإهنا ُتعرب عن    )CCPR/C/ISR/Q/3/Add.1(ئمة املسائل   حتيط علماً بالردود املكتوبة على قا     

 ردعدم تقـدمي أي  لوهي تأسف كذلك لعدم توفري معلومات مفصَّلة و. أسفها لتأخر تقدميها  
وُتعرب اللجنة عن   . ٢٨ و ٢٤ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٦ و ١٢ و ١١ و ٣جوهري على األسئلة    

فهياً أثناء النظـر يف التقريـر       شتقديرها للحوار الذي أُجري مع الوفد وللردود اليت قُدمت          
  .لبيانات اخلطية اإلضافيةول
بيد .  وتعترف هبا   يف سياق الرتاع احلايل     األمنية شواغل إسرائيل للجنة علماً ب  وحتيط ا   )٣

أهنا تشدد يف نفس الوقت على ضرورة احترام وضمان حقوق اإلنسان مبـا يتوافـق مـع                 
  .العهد أحكام

  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
 اللجنة بالتدابري التشريعية وغري التشريعية التالية كما ترحب بالتصديق علـى            ترحب  )٤

  :معاهدات دولية حلقوق اإلنسان
تكييفها لتناسب ذوي اإلعاقة العقليـة      (قانون إجراءات التحقيق والشهادة       )أ(  

تكييفها لتناسـب   (قانون إجراءات التحقيق والشهادة      ("٢٠٠٥-٥٧٦٥، رقم   )يةفسنال أو
  ؛)")يةعاقة العقلية أو النفسذوي اإل
قانون ("،  ٢٠٠٦-٥٧٦٦رقم  ) تعديالت تشريعية (قانون مكافحة االجتار      )ب(  

  ؛")مكافحة االجتار
) تعديالت تـشريعية (ات  ـلتشريعة ل ـانيار اجلنس ـثاآلق ب ـالقانون املتعل   )ج(  

ي انية ألثـار اجلنـس  اآلمنهجي يف بشكل ، الذي يفرض واجب النظر   ٢٠٠٧-٥٧٦٨رقم  
  ؛ه الكنيستسّنأن يقبل  تشريع أويل أو ثانوي

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )د(  
  ؛)٢٠٠٨(املواد اإلباحية يف األطفال واستغالل األطفال 
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ه(  
  ).٢٠٠٥(الرتاعات املسلحة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
 مـن املالحظـات   ١١ُتعرب اللجنة جمدداً عن رأيها، الذي سبق أن ورد يف الفقرة            )٥

 مـن   ١٠والفقـرة   ) CCPR/CO/78/ISR(اخلتامية بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاين        
مفـاده أن   و،  )CCPR/C/79/Add.93(مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير األويل للدولة الطرف        
 يف  لو ال حي  ، كما يف حالة االحتالل    ،انطباق نظام القانون اإلنساين الدويل أثناء نزاع مسلح       

ها عدم االلتـزام بـبعض      قتضا اليت جيوز مب   ٤ مبوجب املادة    تطبيق العهد، إالّ  دون  حد ذاته   
 موقف اللجنة   اإلمجاعدت حمكمة العدل الدولية ب    وقد أيّ . األحكام يف أوقات الطوارئ العامة    

 يف فتواها بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة               وذلك
، اليت جاء فيها أن العهد يسري       )١٣٦، الفقرة   ٢٠٠٤فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية      (

 وعالوةً. ود إقليمها ألفعال اليت تقوم هبا دولة من الدول أثناء ممارسة واليتها خارج حد           على ا 
على ذلك، ال حيول انطباق نظام القانون اإلنساين الدويل دون مساءلة الدول األطراف عـن               
األفعال اليت تقوم هبا سلطاهتا أو موظفوها خارج حدود أراضيها، مبا يف ذلك يف األراضـي                

د على أن   لذلك، تكرر اللجنة وتشد   .  من العهد  ٢ من املادة    ١ب الفقرة   مبوج، وذلك   احملتلة
 سكان األراضي احملتلة، مبن فيهم سكان قطاع غزة، فيما يتعلـق            صاحلأحكام العهد تسري ل   
 اليت متس التمتع بـاحلقوق      راضي الدولة الطرف يف تلك األ     يموظف وأجبميع أفعال سلطات    

  .وقف الدولة الطرف يف الظروف الراهنة ملاًوذلك خالف، )٤٠ و٢املادتان (املكرسة يف العهد 
لدولة الطرف تطبيق العهد تطبيقاً كامالً يف إسرائيل ويف         اأن تكفل   بغي  ين  

 مبا فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات          ،األراضي احملتلة 
 الصادر عن اللجنة، ينبغي     ٣١ووفقاً للتعليق العام رقم     . اجلوالن السوري احملتل  

لذين متـارس علـيهم واليتـها       للدولة الطرف أن تضمن متتع مجيع األشخاص ا       
  .باحلقوق املكرسة يف العهدمتتعاً كامالً واخلاضعني لسيطرهتا الفعلية 

ج يف عدة تشريعات سارية يف البلد       ومع أن اللجنة تالحظ أن مبدأ عدم التمييز ُمدرَ          )٦
: ساسيتته، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن القانون األ       وأن احملكمة العليا يف الدولة الطرف قد ثبّ       

الساري يف الدولة الطرف، والذي هو مبثابة شرعة حقوق ) ١٩٩٢(الكرامة اإلنسانية واحلرية 
 كذلك  للجنةاومما يثري قلق    . واة وعدم التمييز  إسرائيل، ال يتضمن حكماً عاماً بشأن املسا      يف  

ـ (لبت يف القضايا اليت ُيثار فيها مبدأ عدم التمييز وتطبيقـه            لحاالت التأخر الطويل      ٢واد  امل
  ).٢٦ و١٤و

كي خرى  ا األ لدولة الطرف قوانينها األساسية وتشريعاهت    اأن ُتعدِّل   ينبغي    
يف ادعاءات التمييز املعروضـة     نها مبدأ عدم التمييز وأن تكفل سرعة البت         تضمِّ

  . األحكام املتعلقة هباعلى حماكم البلد وتنفيذ
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 عـن اللجنـة     تدرأن ص سبق   يت من املالحظات اخلتامية ال    ١٢فيما يتعلق بالفقرة      )٧
)CCPR/CO/78/ISR (  من مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير األويل للدولة الطرف  ١١وبالفقرة 
)CCPR/C/79/Add.93(         عملية املدة اليت تستغرقها    ، ُتعرب اللجنة ُمجدداً عن قلقها إزاء طول

ويف  .١٩٤٨ يف عام    االستعراض فيما يتعلق بضرورة اإلبقاء على حالة الطوارئ اليت أُعلنت         
تطبيق ن االستثناءات املتعلقة ب    بشأ ٤ الدولة الطرف مبوجب املادة      ناللجنة إعال  تالحظ   حني

على ، فإهنا تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء استخدام االحتجاز اإلداري بشكل متواتر و         ٩املادة  
 جانب  إىل،  ١٥٩١ل، مبوجب األمر العسكري رقم      ، مبا يف ذلك احتجاز األطفا     نطاق واسع 

فاالحتجاز اإلداري ينتهك حقـوق احملتجـزين يف        ). االحتجاز(قانون صالحيات الطوارئ    
 على وجه السرعة وبالتفصيل وبلغـة       ،حماكمة عادلة، مبا يف ذلك حقهم يف أن حياطوا علماً         

منحوا مهلة كافية من الوقت      بطبيعة وسبب التهم املوجهة إليهم، وحقهم يف أن يُ         ،يفهموهنا
حام مـن اختيـارهم، ويف حماكمتـهم         االتصال مب  مالئمة إلعداد دفاعهم ويف   وتسهيالت  

وا عن أنفسهم شخصياً أو حيصلوا على املساعدة القانونية من حمام من    فعادأن ي حضورياً، ويف   
  ). ٢٤ و١٤ و٤املواد  (اختيارهم

، أن التـدابري الـيت      ٢٩أكدت اللجنة، يف إشارة إىل تعليقها العام رقم           
احلـد  م العهد جيب أن تكون استثنائية ومؤقتة وأن تقتـصر علـى             ختالف أحكا 

  : أنلذلك، ينبغي للدولة الطرف.  تقتضيه الضرورةلذيقصى ااأل
تمم استعراضها للتشريعات اليت حتكم حالة الطوارئ يف أقرب         ت  )أ(  

وينبغي للدولة الطرف، ريثما تفرغ من استعراضها، أن تعيد النظر          . وقت ممكن 
  شروط اليت حتكم متديد حالة الطوارئ؛بعناية يف ال

كف عن استخدام االحتجاز اإلداري، خاصة يف حق األطفال،         ت  )ب(  
  حقوق احملتجزين يف حماكمة عادلة يف مجيع األوقات؛احترام وضمان 
 االتصال على وجه السرعة مبحام      منن احملتجزين اإلداريني    مكُّت  )ج(  

طلعهم ت و ،يفهموهنا بالتهم املوجهة إليهم   مهم على الفور بلغة     عِلُتمن اختيارهم، و  
اكمهم وحتعرضهم على قاضٍ،    تعجل ب على املعلومات الالزمة إلعداد دفاعهم، و     

  . حضورياً أو يف حضور حماميهم
طرف على قطاع غزة    وتالحظ اللجنة بقلق احلصار العسكري الذي تفرضه الدولة ال          )٨

 بأن الدولة الطرف قد     فرمع أن اللجنة تعت   و. ٢٠٠٧يونيه  /ن منذ حزيرا  والذي ال يزال نافذاً   
راً، فإهنا تشعر بـالقلق     على دخول السلع املدنية ب    املفروض   احلصار   يف اآلونة األخرية  خففت  

ثار احلصار على السكان املدنيني يف قطاع غزة، مبا يف ذلك القيود املفروضـة              مع ذلك إزاء آ   
ضى كانوا حباجة إىل رعاية طبية عاجلة،       على حريتهم يف التنقل، اليت أدى بعضها إىل وفاة مر         

 ومرافـق اإلصـحاح    بوالقيود املفروضة على احلصول على ما يكفي من املاء الصاحل للشر          
لة باملعونة اإلنسانية احملمَّلق استخدام القوة عند اقتحام السفن وتالحظ اللجنة أيضاً بق . املناسبة
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تـشري  و. وجرح عدة أشخاص آخرين    أشخاص   ٩جهة إىل قطاع غزة، مما أدى إىل وفاة         تامل
بشأن احلادثة، لكنـها تـشعر      النتائج األولية للتحقيق الذي أجرته الدولة الطرف        اللجنة إىل   

مـن  إزاء عدم استقاللية جلنة التحقيق وإزاء منع تلك اللجنة من استجواب املسؤولني             بالقلق  
  ).١٢ و٦ و١املواد  (ةتلك احلادثالقوات املسلحة يف الدولة الطرف الضالعني يف منسويب 

علـى  الذي تفرضـه    العسكري  حلصار  لدولة الطرف ا  أن ترفع ا  ينبغي    
لدولة الطرف  أن تدعو ا  وينبغي  . قطاع غزة لكونه يلحق الضرر بالسكان املدنيني      

فيها اإلنزال على   جرى  الظروف اليت   لتحديد  بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق      
  .العهد األسطول، مبا يف ذلك مدى توافقه مع

ويف إشارة إىل استنتاجات وتوصيات بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع              )٩
أن القوات املسلحة التابعة للدولة     تالحظ اللجنة   ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥يف غزة املؤرخة    

التحقيقات يف حوادث اشتملت على انتهاكات مزعومة للقـانون         أجرت القليل من    الطرف  
 كانون  ٢٧(قطاع غزة   على  لدويل ولقانون حقوق اإلنسان أثناء اهلجوم العسكري        اإلنساين ا 

وقد  ،")عملية الرصاص املصبوب  "،  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٨ - ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
على أن اللجنـة    . ىل إدانة شخص واحد وتوجيه التهم إىل شخصني       أفضت هذه التحقيقات إ   

جريت استناداً إىل عمليـات سـرية السـتخالص         أُتالحظ بقلق أن أغلب التحقيقات قد       
أن نتائج التحقيقات أدت إىل إعـداد مبـادئ   تالحظ اللجنة ويف حني  . املعلومات العملياتية 

توجيهية وأوامر جديدة بشأن محاية السكان املدنيني واملمتلكات وتعـيني مـسؤولني عـن              
لك لكون الدولة الطرف    الشؤون اإلنسانية يف كل وحدة عسكرية، فإن اللجنة تأسف مع ذ          

قانون حقوق  ت  لطامل جتر حىت اآلن حتقيقات مستقلة وذات مصداقية يف انتهاكات خطرية            
اإلنسان الدويل، كاالستهداف املباشر للمدنيني وللهياكل األساسية املدنية، كمحطات معاجلة    

إجـالء  ، ورفض   "كدروع بشرية "ومرافق الصرف الصحي، واستخدام املدنيني      اآلسنة  ياه  امل
العسكرية واالحتجـاز يف    املناهضة للعملية   اجلرحى، وإطالق الرصاص احلي أثناء املظاهرات       

  ).٧ و٦املادتان (ظروف مهينة 
حتقيقات مستقلة وذات مصداقية    يف إجراء   لدولة الطرف   اأن تبدأ   ينبغي    

 كانتهاكات احلق يف احلياة     ،يف االنتهاكات اخلطرية لقانون حقوق اإلنسان الدويل      
وحظر التعذيب وحق مجيع األشخاص رهن االحتجاز يف معاملة إنسانية واحلق يف            

وينبغي التحقيق مع مجيع .  بالفعل إىل التحقيقات اليت أُجريت   إضافة،  حرية التعبري 
 ومعاقبتهم  ، سواء كانوا مسؤولني عسكريني أو مدنيني ومقاضاهتم       ،ع القرار اصّن

  .عند االقتضاء
 أياالعتبـار ملبـد   أكرب قدر من    كيد الدولة الطرف على إيالء      تشري اللجنة إىل تأ   و  )١٠

بيد . عمليات عسكرية ورداً على هتديدات وهجمات إرهابية      عند تنفيذ   الضرورة والتناسب   
 من مالحظاهتـا  ١٥ عنه يف الفقرة ر اإلعراب عن قلقها، الذي سبق أن عّبرت أن اللجنة تكر  
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ـ       ن القوات ا  ن أ م،  (CCPR/CO/78/ISR)اخلتامية   دفت ـملسلحة للدولة الطـرف قـد استه
، ممـا أدى إىل     ٢٠٠٣ منذ عام    ءاضيف قطاع غزة خارج نطاق الق     شخصاً   ١٨٤وأعدمت  

 شخصاً آخرين، على الرغم من    ١٥٥حدوث وفيات جانبية مل تكن مقصودة ذهب ضحيتها         
عيار تطبيق م  الذي جيب مبقتضاه     ٢٠٠٦يف عام   الصادر  لدولة الطرف   يف ا قرار احملكمة العليا    

واحترام ضمانات أخرى عند استهداف مدنيني بسبب مشاركتهم يف         التناسب تطبيقاً صارماً    
  ).٦املادة (أنشطة إرهابية 

لدولة الطرف حداً ملمارستها عمليات اإلعدام خـارج        اأن تضع   ينبغي    
أن  وينبغـي  .شتبه يف ضلوعهم يف أنشطة إرهابية أشخاص يُ  يف حق نطاق القضاء   

 مجيع موظفيها ملبدأ التناسب يف التصدي للتهديدات رف احتراملدولة الط اتضمن  
درجات احلـرص   أقصى  إيالء  وينبغي هلا كذلك أن تضمن      . واألنشطة اإلرهابية 

. املدنيون يف قطـاع غـزة      ذلك   مدين يف احلياة، مبن يف    شخص  حق كل   حلماية  
 يف  لدولة الطرف مجيع التدابري للقبض على أي شخص مشتبه        اأن تستنفد   وينبغي  

ـ       ضلوعه يف أنشطة إرهابية واحتجازه قب      . ةل اللجوء إىل استخدام القـوة الفتاك
لدولة الطرف هيئة مستقلة حتقق بشكل سريع وواٍف يف         اأن تنشئ   وينبغي أيضاً   

  .الشكاوى املتعلقة باستخدام القوة غري املتناسب
 مـن   ١دة  تالحظ اللجنة بقلق أن جرمية التعذيب، حسب التعريف الوارد يف املـا             )١١

ج بعـد يف تـشريعات الدولـة        دَر من العهد، مل تُ    ٧اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً للمادة      
حـصل  باألدلة اليت يُ  تشري اللجنة إىل قرار احملكمة العليا الذي يقضي بعدم األخذ           و. الطرف

علـق  تتعليها بطريقة غري قانونية، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ورود ادعاءات متـشاهبة        
 باستخدام التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، خاصة ضد احملتجـزين الفلـسطينيني             

اطؤ لجنة بالقلق كذلك إزاء ادعاءات تو     وتشعر ال . املشتبه يف ضلوعهم يف جرائم تتعلق باألمن      
  إزاء ورود معلومـات    وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً    . العاملني الطبيني مع املستنِطقني أو إذعاهنم هلم      

" الضرورةتقتضيه  دفاع  "ا  ر على أهن  فعلياً أو تربَّ  حدوثها  ر  نكَُيتفيد بأن شكاوى التعذيب إما      
وتالحظ اللجنة أن حظر التعذيب واملعاملـة القاسـية أو   ". قنبلة موقوتةب"شبيهة حاالت  يف  

، ٤ مـن املـادة      ٢  مبوجب الفقـرة   ، حظر مطلق وال جيوز    ٧الالإنسانية أو املهينة يف املادة      
  ).٧ و٤املادتان (ي قيود حىت يف حالة الطوارئ العامة أل تطبيقه إخضاع

 يف تشريعاهتا جرميـة التعـذيب، وفـق       لدولة الطرف    ا أن تدرج ينبغي    
 مـن   ٧ من اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً للمـادة         ١ التعريف الوارد يف املادة   

) CCPR/CO/78/ISR،  ١٨الفقرة  (وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة      . العهد
كتربيـر ممكـن جلرميـة      " الضرورة"لدولة الطرف مفهوم    اأن تلغي   بأنه ينبغي   
يف مجيع ادعـاءات التعـرض      الدولة الطرف   أن تنظر   كذلك  وينبغي  . التعذيب

للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عمالً باملبادئ املتعلقة بالتقصي           
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عالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو           والتوثيق الف 
  ).بروتوكول اسطنبول(الالإنسانية أو املهينة 

اللجنة أن سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني خيضع للمراجعة واملراقبة،         وتالحظ    )١٢
كون القليل فقط مـن     تعرب عن قلقها إزاء مدى استقاللية آليات املراقبة تلك وإزاء           لكنها  

القضايا تفضي إىل حتقيقات وأحكام جنائية على الرغم من االدعاءات العديـدة بـالتعرض              
أما فيما خيص   . الستخدام املفرط للقوة  اللتعذيب وللمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة و       

االستعاضة  ، فإن اللجنة تالحظ   ")حاشام("زارة العدل    و شرطةيف  استقاللية وحدة التحقيق    
 غري أن   ، الوحدة بصورة مؤقتة   يفلكنهم يعملون   الذين توظفهم الشرطة    احملققني  مبدنيني عن   

ويـساور  .  عدد زمالئهم املدنيني   فوقاحملققني ال يزال ي   هؤالء  اللجنة تشعر بالقلق ألن عدد      
مـن  املفتش اخلاص بالشكاوى ضد املستنطقني العاملني يف وكالـة أ         اللجنة القلق أيضاً ألن     

 يف أي شكوى أثناء فترة اإلبـالغ        اًحقق جنائي ُيإسرائيل موظف لدى تلك الوكالة وألنه مل        
ومن أن املدعي العام ومـدعي  هي اجلهة اليت تتوىل اإلشراف على الرغم من أن وزارة العدل    

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء احلكم الوارد يف قـانون          .  يف قرارات املفتش   دقّقانالدولة ي 
 األمن العام الذي يعفي موظفي وكالة أمن إسرائيل من املسؤولية اجلنائية أو املدنية عن               خدمة

وإضافة إىل  . م ضمن نطاق وظائفه   ةمعقولصورة   حبسن نية وب   يصدر عنهم أو تقصري   أي فعل   
االدعاءات املقدمة ضد أفراد يف جيش الـدفاع اإلسـرائيلي          إىل أن   قلق  بذلك، تشري اللجنة    

ركـان  األبل شرطة التحقيق العسكرية، وهي وحدة تابعة لـرئيس          من قِ يها  جيري التحقيق ف  
  ).٧ و٦املادتان (لقوات املسلحة لعامة لا

لدولة الطرف التحقيق الكامـل والـسريع يف مجيـع          اأن تضمن   ينبغي    
ادعاءات التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو االستخدام غـري            

 مبن فيهم أفراد الشرطة     ،بل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     قِ املتناسب للقوة من  
، على أن يكون التحقيق بواسـطة  وأفراد القوات املسلحة أجهزة األمن   وموظفو  

 وأن تضمن معاقبة من تثبت إدانتهم بأحكـام         سلطة مستقلة عن هذه اجلهات،    
  .أو ألسرهمتتناسب مع خطورة اجلرائم املنسوبة إليهم ودفع تعويض للضحايا 

الدولة الطرف تعيد النظر حالياً يف تعريف اإلرهاب ومـسائل          وتشري اللجنة إىل أن       )١٣
وهي تأسف مع ذلك لعدم توفر معلومات بشأن ما إذا كانـت توصـية              . أخرى ذات صلة  

ضعت  قد وُ  (CCPR/CO/78/ISR) من مالحظاهتا اخلتامية السابقة      ١٤اللجنة الواردة يف الفقرة     
أن اللجنة ترحب باحلكم الصادر عن احملكمة العليا يف الدولة الطرف الذي             ومع. يف االعتبار 
 لمبحام يـشكّ  االستعانة  منع حمتجز مشتبه يف ارتكابه جرائم ذات صلة باألمن من           مفاده أن   

ج ادرإ تشعر مع ذلك بقلق شديد إزاء اعتزام الدولـة الطـرف           ا، فإهن إضراراً جسيماً حبقوقه  
تستند إىل قانون اإلجـراءات اجلنائيـة        ل املتعلق مبكافحة اإلرهاب   ملعدَّأحكام يف تشريعها ا   

 كـبري قبـل     ريتـأخ يز حدوث   جتو) حكم مؤقت ) (احملتجز املشتبه يف ارتكابه جرمية أمنية     (
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متديد االحتجاز، يف ظروف اسـتثنائية، يف  اكمة وقبل السماح باالتصال مبحام، كما جتيز     احمل
رر عدم الكـشف    ة أن يق  معّينلى ذلك، جيوز لقاضٍ يف ظروف        ع  وعالوةً .هفيشتبه  امل غياب

وفضالً عن ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء استمرار تطبيق . ب أمنية اسبللمحتجز عن األدلة أل   
 وإعالن احملكمة العليا يف     ٢٠٠٨قانون احتجاز املقاتلني غري الشرعيني بصيغته املعدلة يف عام          

وتأسف اللجنة أيضاً لقلـة املعلومـات عـن         . ة األساسي نيانوتوافقه مع الق   الدولة الطرف 
  ).١٤ و٢املادتان (اإلمكانية املتاحة للمحتجز للطعن يف أي قرار تأجيل 

 التدابري املـراد هبـا      افقوتوصيتها السابقة بأنه ينبغي أن تت     تكرر اللجنة     
جملس ، سواء ارتبط اعتمادها بقرار  توافقاً تاماً مع العهد  مكافحة أعمال اإلرهاب  

وينبغي للدولـة   . جاء يف سياق الرتاع املسلح الدائر     أو  ) ٢٠٠١(١٣٧٣ األمن
  :الطرف أن تضمن ما يلي

م يف قضايا أمنية    فيهأن يكون تعريف اإلرهاب وتعريف املشتبه         )أ(  
يقتصرا على مكافحة اإلرهاب وعلى احملافظة على األمن القومي وأن          أن  دقيقني و 

  هد؛ مع العكونا منسجمني متاماًي
 أن تتقيد مجيع التشريعات واللوائح واألوامر العـسكرية مبتطلبـات        )ب(  

  ة واملساواة والدقة وعدم الرجعية؛اإلتاحالقانونية فيما يتعلق بالصفة مبدأ 
أن تتاح ألي شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بتهمة جنائية، مبـن              )ج(  

إمكانيـة   فيهم األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف جرائم ذات صـلة بـاألمن،           
ميكنـهم  خاصني  على الفور مبحامٍ وذلك عن طريق إنشاء نظام حمامني          االتصال  

 واملثول فوراً   الع على مجيع األدلة، مبا فيها األدلة السرية،       على سبيل املثال االط   
  أمام قاضٍ؛

أن تتاح إمكانية الطعن أمام احملكمة يف قرارات تأجيل االتصال            )د(  
  ؛مبحام أو املثول أمام قاضٍ

ني بصيغته املعدلة يف    شرعي قانون احتجاز املقاتلني غري ال     ىلغأن يُ   )ه(  
  .٢٠٠٨ عام

ام لقوة االحـتالل اإلسـرائيلي لألمـر        قلق، إىل إصدار القائد الع    بوتشري اللجنة،     )١٤
أمر بشأن " ١٦٥٠واألمر العسكري رقم " أمر بشأن األحكام األمنية "١٦٤٩ رقم العسكري

 والذي يوسع نطاق    ١٩٦٩ الصادر يف عام     ٣٢٩ل لألمر العسكري رقم     ، املعدِّ "منع التسلل 
الذي يقوم به أشخاص ال ميلكون رخصة قانونية صادرة عـن           " التسلل غري القانوين  "تعريف  

األوامـر   الضمانات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بـأن تشري اللجنة إىل  و. القائد العسكري 
 على أي شخص حائز علـى       الويمني يف الضفة الغربية      على املق  لة ال تسري  العسكرية املعدَّ 

 املعلومات اليت تفيد بـأن      زاءتشعر بالقلق إ  غري أهنا   ترخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية،      
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إسرائيل مل تنظر يف طلبات جتديد تراخيص زيارة الضفة الغربية ملواطنني أجانب، مبن فـيهم               
، وال يف طلبات احلصول     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ عامي   أزواج املقيمني يف الضفة الغربية، ما عدا يف       

 العديد من املقيمني على املدى الطويل، مبـن فـيهم   رماإلقامة الدائمة، وهو ما حي وضع  على  
القلق أيضاً إزاء معلومات تفيـد بـأن        اللجنة  ويساور  .  تراخيص من احلصول على  أجانب،  

عـادون إىل   يف قطاع غزة ُييٌن عليها عناواألشخاص يف الضفة الغربية احلاملني تراخيص إقامةٍ     
وتـشعر  .  قهراً، مبن فيهم أولئك الذين حيملون تراخيص دخول إىل الضفة الغربيـة            القطاع

، مبوجب أوامر  دون مراجعة قضائيةاللجنة بالقلق كذلك من إمكانية حدوث عمليات ترحيل    
. لـيم دخولـه إىل اإلق    ساعة على    ٧٢ أن تنقضي    لبقل الشخص ق  اعُتإذا  عسكرية معدلة،   

وتالحظ اللجنة إنشاء جلنٍة للنظر يف أوامر الترحيل، لكنها تشعر بـالقلق إزاء عـدم               
استقاللية هذه اللجنة وعدم متتعها بسلطة قضائية وإزاء عدم إلزامية مراجعة أمر الترحيل 

  ).٢٣ و١٢ و٧املواد (
مجيع املقـيمني   يف حالة لدولة الطرف النظر بشكل شامل  اأن تعيد   ينبغي    

مد طويل يف الضفة الغربية وأن تضمن حصوهلم علـى تـرخيص صـاحل              أمنذ  
لدولة الطرف عن طرد املقـيمني      اأن تكف   وينبغي  . ومسجل يف سجل السكان   

منذ أمد طويل يف الضفة الغربية إىل قطاع غزة استناداً إىل عناوينهم الـسابقة يف               
للجنة بأن  ، توصي ا  ٧ويف ضوء التزامات الدولة الطرف مبوجب املادة        . قطاعال

 واألمر العسكري   ١٦٤٩دولة الطرف النظر يف األمر العسكري رقم        ـتعيد ال 
وكفالة أي شخص خيضع ألمر ترحيل      إىل   لضمان استماع احملكمة     ١٦٥٠رقم  

  .الطعن يف األمر لدى سلطة قضائية مستقلة
يـة   من توصـياهتا اخلتام    ٢١ر اللجنة بتوصيتها السابقة الواردة يف الفقرة        وإذ تذكّ   )١٥

إزاء اسـتمرار سـريان   ، فإهنا تكرر اإلعراب عن قلقها    (CCPR/CO/78/ISR)الصادرة سابقاً   
 ٢٠٠٥ ي، بـصيغته املعدلـة يف عـام       )حكم مؤقت (قانون اجلنسية والدخول إىل إسرائيل      

فالقانون ألغـى   . دستورإزاء إعالن احملكمة العليا أن هذا القانون ال يتناىف مع ال          ، و ٢٠٠٧و
ل األسر بني مواطن إسرائيلي وشخص يقطن يف الضفة الغربية أو القدس الشرقية  مشإمكانية ملّ

سـر   حبياة العديد مـن األُ     قد أضر بذلك  ، إال يف حاالت استثنائية نادرة، وهو        أو قطاع غزة  
  .)٢٤ و٢٣ و١٧املواد (

 قانون اجلنسية والدخول إىل إسرائيل      اءلغإ ينبغي   هتكرر اللجنة القول إن     
 لدولة الطرف النظر يف سياسـتها تـسهيالً       اأن تعيد   نه ينبغي   وإ) حكم مؤقت (
  . مشل أسر مجيع املواطنني واملقيمني الدائمني دومنا متييزعادة ملِّإل

 من املالحظات اخلتامية السابقة الصادرة عن اللجنة        ١٩وإذ تشري اللجنة إىل الفقرة        )١٦
(CCPR/CO/78/ISR) قرار احملكمة العليا يف الدولـة        إىلفتوى حمكمة العدل الدولية، و    إىل  ، و

تعرب عن قلقها إزاء القيود على حرية التنقل املفروضة         فإهنا  ،  ٢٠٠٥الطرف الصادر يف عام     
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بني اجلـدار وإسـرائيل،     " منطقة التماس " ال سيما األشخاص املقيمني يف       ،على الفلسطينيني 
اجلانب اآلخـر مـن     لدخول األراضي الواقعة على     تواتر رفض منح تراخيص زراعية      وإزاء  

 وعـالوة علـى     .فتح البوابات الزراعية  ساعات  عدم انتظام   اجلدار أو لزيارة األقرباء، وإزاء      
ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد السكان املستوطنني على الـرغم مـن               

رتفعـات   وم جتميد الدولة الطرف مؤقتاً لبناء املستوطنات يف الضفة الغربية والقدس الشرقية          
  ).٢٣ و١٢ و١املواد  (اجلوالن السوري احملتل

لدولة الطرف باملالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنـة  اأن تتقيد  ينبغي    
منطقة "اء  إنشسابقاً وأن تضع يف االعتبار فتوى حمكمة العدل الدولية وأن توقف            

ـ        على حنو   عوق  يجدار  بناء  ب" متاس . ريةخطري احلق يف حرية التنقل ويف حياة أس
  .لدولة الطرف أي بناء للمستوطنات يف األراضي احملتلةاأن توقف وينبغي 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الدولة الطرف يف ممارستها هدم ممتلكات وبيـوت               )١٧
األسر اليت يكون أفرادها ضالعني يف أنشطة إرهابية أو يشتبه يف ضلوعهم فيها دون النظر يف                

ل تنكيالً وذلك على الرغم من توصية اللجنة السابقة الواردة يف الفقـرة  اختاذ تدابري أخرى أق  
وقد بلغت هذه املمارسة حداً مفرطاً أثناء       . (CCPR/CO/78/ISR) من مالحظاهتا اخلتامية     ١٦

، ممـا أدى إىل     ")عملية الرصاص املصبوب  ("تدخل الدولة الطرف العسكري يف قطاع غزة        
ة كاملستشفيات واملدارس واملزارع وحمطات معاجلة املياه       تدمري مساكن وهياكل أساسية مدني    

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواتر هدم املمتلكات واملنازل واملدارس            . وغريها
بناء الـيت   اليف الضفة الغربية والقدس الشرقية بأمر إداري بسبب عدم احلصول على تراخيص             

القلـق إزاء أنظمـة     اللجنـة   وفضالً عن ذلك، يساور     . ها للفلسطينيني منحكثرياً ما ُيرفض    
من الضفة الغربية والقدس الشرقية، اليت      " املنطقة جيم "التخطيط البلدي التمييزية، ال سيما يف       

  ).٢٦ و٢٣ و١٧ و٧املواد (تعطي األفضلية لسكان هذه املناطق اليهود بشكل غري متناسب 
الطرف عن ممارسة عمليات     لدولةأن تكف ا  تكرر اللجنة قوهلا إنه ينبغي        

لدولة الطرف كـذلك    اأن تعيد   وينبغي  . دم املنازل واملمتلكات كعقاب مجاعي    ه
النظر يف سياستها اإلسكانية ويف إصدار تراخيص البناء بغية إعمال مبدأ عـدم             

سيما الفلسطينيني، وبغية زيـادة عمليـات البنـاء          التمييز يف حق األقليات، ال    
وينبغي هلا أيضاً أن    . يات يف الضفة الغربية والقدس الشرقية     القانونية لفائدة األقل  

  .ةمتييزي أنظمة التخطيط البلديكون تتضمن أال 
الناجم عن منع بناء وصيانة اهلياكل األساسـية         تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص املياه       )١٨

الفلسطينيني ضر بالسكان   ه ووسائل اإلصحاح، إىل جانب منع حفر اآلبار، مما ي         للتزويد بامليا 
ـ القلق كذلك إزاء ادعـاءات تلو     اللجنة   يساور و .يف الضفة الغربية بشكل غري متناسب      ث ي

  ).٢٦ و٦املادتان (األراضي الفلسطينية مبياه الصرف، مبا فيها املياه اآلتية من املستوطنات 
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جلميع السكان يف الضفة الغربية املساواة      لدولة الطرف   اأن تضمن   ينبغي    
هتا منظمـة الـصحة   ملعايري النوعية والكمية اليت حّدد  ى املاء وفقاً    يف احلصول عل  

لدولة الطرف ببناء اهلياكل األساسية للتزويد بامليـاه        اأن تسمح   وينبغي  . العاملية
لدولة الطرف  اأن تعاجل   وفضالً عن ذلك، ينبغي     . ر اآلبا حفررافق اإلصحاح و  مبو

  . إىل األراضي احملتلةرائيلاآلتية من إساآلسنة مشكلة مياه الصرف واملياه 
تالحظ اللجنة منح بعض اإلعفاءات من اخلدمـة العـسكرية اإلجباريـة بـسبب           )١٩

 جلنة منح اإلعفاءات من خدمة    "ويساور اللجنة القلق بشأن استقاللية      . االستنكاف الضمريي 
عدا أعضائها مسؤولون يف القوات املسلحة ما       ، إذ إن مجيع     "الدفاع ألسباب تتعلق بالضمري   

وتالحظ اللجنة أن األشخاص الذين ال تقبل اللجنة استنكافهم الضمريي قد يتعرضون            . مدنياً واحداً 
  ).١٨ و١٤املادتان (للحبس بصورة متكررة بسبب رفضهم اخلدمة يف القوات املسلحة 

جلنة منح اإلعفاءات من خدمة الدفاع ألسباب تتعلـق         "أن تتمتع   ينبغي    
م وينبغي االستماع إىل األشخاص الذين يقدمون طلبات        باالستقالل التا " بالضمري

ألسباب تتعلق باالستنكاف الضمريي وأن يكون هلم احلق يف الطعـن يف قـرار              
انتهاكاً وقد يشكل تكرار احلبس بسبب رفض اخلدمة يف القوات املسلحة . اللجنة

  .هملبدأ عدم جواز احملاكمة على اجلرمية ذاهتا مرتني، ولذلك ينبغي الكف عن
 ألمنية، لكنها تشعر بـالقلق    اللجنة حجة الدولة الطرف املتعلقة بالشواغل ا      تالحظ    )٢٠

 على الوصول إىل أماكن العبادة اخلاصـة بغـري          ة متواتر صورةإزاء فرض قيود غري متناسبة ب     
ن قائمة باملواقع املقدسة ال ترد فيهـا        قلق أن اللوائح اليت تتضمّ    بوهي تالحظ كذلك    . اليهود

  ).٢٦ و١٨ و١٢املواد ( املقدسة اليهودية ماكنسوى األ
دولة الطرف مزيداً من اجلهود حلماية حقوق األقليات        الأن تبذل   ينبغي    

. الدينية وأن تضمن الوصول إىل أماكن العبادة على قدم املـساواة ودون متييـز   
 متـها  املتعلقة بتضمني قائ   لدولة الطرف خطتها  اأن تنفذ   وفضالً عن ذلك، ينبغي     

  .الدينية قع املقدسة لدى األقلياتااملو
لـسجناء  قي ا لتتالحظ اللجنة بقلق أن احملكمة العليا يف الدولة الطرف أّيدت حظر              )٢١

ويساورها القلق أيضاً ألنه .  األطفال ذلك، مبن يف زيارات من أُسرهم الفلسطينيني يف إسرائيل  
من بالبقاء على اتصال بأُسرهم     ال ُيسمح للمحتجزين املشتبه يف ضلوعهم يف جرائم تتعلق باأل         

  .)٢٤ و٢٣املادتان (ياً هاتف
لدولة الطرف العمل بربنامج الزيارات اُألسرية املـدعوم        أن تعيد ا  بغي  ني  

وينبغي هلا أن   . من اللجنة الدولية للصليب األمحر لفائدة السجناء من قطاع غزة         
يف البقاء علـى    يف جرائم متعلقة باألمن     يف ضلوعهم   تعّزز حق السجناء املشتبه     

  .اهلاتف اتصال بأُسرهم جبميع الوسائل مبا فيها
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جب مبونظام قضاء األحداث بني االختالفات من القلق أيضاً إزاء عدد اللجنة يساور   )٢٢
فبموجب . مبوجب األوامر العسكرية يف الضفة الغربية     حداث  التشريعات اإلسرائيلية ونظام األ   

بوصفهم راشدين حىت لـو      سنة   ١٦من العمر   ن  و البالغ األوامر العسكرية، ُيحاكَم األطفالُ   
وجيري استنطاق األطفال يف الضفة     . كانت اجلرمية قد ارُتكبت عندما كانوا دون تلك السن        

ل االستنطاقات بالـصوت  سجَّالغربية يف غياب والديهم أو أقربائهم املقربني أو حماميهم وال تُ      
الدعاءات اليت تفيد بأن األطفـال احملتجـزين        وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ا     . والصورة

، على الـُتهم املوجهـة    بلغة يفهموهنا و على وجه السرعة     ،وامبوجب أوامر عسكرية ال يطلع    
. قد تبلغ مثانية أيام قبل عرضهم على قاضٍ عـسكري         قد يستمر ملدة     احتجازهم   إليهم وبأن 

احنني للتعذيب أو للمعاملة القاسية     عاءات تعّرض اجل   إزاء ادّ  الشديدبالقلق   وتشعر اللجنة أيضاً  
  ).٢٤ و١٤ و٧املواد (أو الالإنسانية أو املهينة 

  :ينبغي للدولة الطرف أن  
  ضمن عدم حماكمة األطفال كما لو كانوا راشدين؛ت  )أ(  
إجراءات جنائيـة ضـد أطفـال يف احملـاكم          ختاذ  جم عن ا  حت  )ب(  

 اختـاذ مجيـع التـدابري       ضمن عدم احتجاز األطفال إال بعد تعذر      تالعسكرية، و 
بالصوت والـصورة   سجيل  ضمن إجراء ت  ت وألقصر مدة زمنية ممكنة، و     األخرى

راء احملاكمات على حنو سريع ونزيـه،       ـ وإج املتعلقة بأطفال، ميع اإلجراءات   جل
  يتماشى مع معايري احملاكمة العادلة؛مبا 

تَجـز  طر الوالدين أو األقرباء املقربني مبكان وجود الطفل احمل        خت  )ج(  
ية جمانية ومستقلة عن طريق حمـامٍ       ئاضومتكينه من احلصول فوراً على مساعدة ق      

  من اختياره؛
التحقيق على الفور يف ما يـرد مـن          هيئة مستقلة  تويلضمن  ت  )د(  

انية ال إنس القاسية أو   المعاملة  للتعذيب أو   تعرض األطفال احملتجزين لل   تقارير عن   
  .أو املهينة

ظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتيسري حصول األقلية العربية    مع أن اللجنة تالح     )٢٣
فيها على خدمات اإلدارة العامة، فإهنا ُتعرب عن قلقها إزاء استمرار استخدام سلطات الدولة    

حمدود، مبا يف ذلك عدم توفري ترمجات للقضايا البارزة اليت نظرت           بشكل  للغة العربية    الطرف
ـ  نقالوتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عملية       . للغة العربية فيها حمكمتها العليا إىل ا      يفرل احل

 باللغة العربيـة  وضع عالمات الطرق   لعالمات الطرقية من العربية إىل العربية إىل جانب عدم        ل
ة املفروضـة  اللجنة بالقلق إزاء القيود الصارم    وعالوة على ذلك، تشعر     . يف كثري من األحيان   

، "دول معاديـة  "ايف مع جمتمعات عربية أخرى بسبب حظر الـسفر إىل           على احلق يف التواصل الثق    
  ).٢٧ و٢٦املادتان (وأغلبها دول عربية 
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خـدمات  مجيع   الطرف جهودها من أجل إتاحة       ةلدولاأن تواصل   ينبغي    
 مبا  ،جلميع األقليات اللغوية وضمان إتاحتها جبميع اللغات الرمسية       ة العامة   داراإل

لدولة الطرف أمر ترمجة القضايا اليت      اأن تدرس   نبغي أيضاً   وي. فيها اللغة العربية  
وينبغي باإلضافة إىل ذلك أن تـضمن       . تبت فيها حمكمتها العليا إىل اللغة العربية      

مجيع العالمات الطرقية باللغة العربية وأن تعيـد النظـر يف       وضع  الدولة الطرف   
الً عن ذلك، ينبغي أن     وفض .من العربية إىل العربية   للكلمات   يفرل احل النقعملية  

تبذل الدولة الطرف مزيداً من اجلهود لضمان حق األقليات يف التمتع بثقافتـها،        
  .السفر إىل اخلارجمبا يف ذلك عن طرق 

 قـد   دت وأن وفيات الرضع   تالحظ اللجنة أن معدالت التسجيل يف املدارس قد زا          )٢٤
ق إزاء ادعاءات تنفيذ عمليـات  لجنة تشعر بالقلإال أن ال. تراجعت يف صفوف السكان البدو 

إخالء املتعدين على   (لسكان البدو استناداً إىل قانون األرض العامة        اإلخالء القسري يف حق ا    
، وإزاء ادعاءات عدم إيـالء     ٢٠٠٥ بصيغته املعدلة يف عام      ١٩٨١الصادر يف عام    ) األراضي
الدولة الطرف  هود اليت تبذهلا    يف إطار اجل  الحتياجات التقليدية للسكان    الالزم لتلبية ا  االعتبار  

 من سبل عيش السكان البدو    سبيل  صحراء النقب، ال سيما أن الزراعة       يف جمال ختطيط تنمية     
لسكان ااستفادة  أيضاً إزاء الصعوبات اليت تعترض      ويساور اللجنة القلق    . همتقاليدجزء من   و

املرافق الصحية والتعليم   ن  البدو الذين يعيشون يف املدن والذين مل تعترف هبم الدولة الطرف م           
  ).٢٧ و٢٦املادتان ( والكهرباء ءاملاومن احلصول على 
الدولة الطرف يف منطقة النقـب، أن       بذهلا  هود التخطيط اليت ت   ينبغي جل   

 أسـلوب حتترم حق السكان البدو يف أرضهم اليت ورثوها عن أجـدادهم ويف             
لدولة الطرف أيـضاً    اأن تضمن   وينبغي  . ى الزراعة  املعتمد عل  عيشهم التقليدي 

احلصول علـى املـاء     التعليم ومن   استفادة السكان البدو من املرافق الصحية و      
  . مكان وجودهم داخل إقليم الدولة الطرفنوالكهرباء، بصرف النظر ع

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثالث والردود على قائمة           )٢٥
على نطاق واسع لعموم اجلمهور وللسلطات      تتيحها  تامية، وأن   املسائل وهذه املالحظات اخل   
 التقريـر   تـيح وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كذلك أن ت       . القضائية والتشريعية واإلدارية  

الدوري الثالث والردود على قائمة املسائل وهذه املالحظات اخلتاميـة للمجتمـع املـدين              
وتوصي اللجنة بترمجة التقرير والـردود      . ة الطرف وللمنظمات غري احلكومية العاملة يف الدول     

على قائمة املسائل واملالحظات اخلتامية إىل اللغة العربية وغريها من لغات األقليات املنطـوق   
  .هبا يف إسرائيل، باإلضافة إىل اللغة العربية

لدولـة  اأن تقـدم     من النظام الداخلي للجنة، ينبغي       ٧١ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٦
 ١١ و٨بشأن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقـرات       مفيدة  الطرف يف غضون سنة معلومات      

  . أعاله٢٤ و٢٢و



A/65/40 (Vol. I) 

GE.10-45146 114 

، الذي سيحل   بعارف أن تقدم يف تقريرها الدوري الر      وتطلب اللجنة إىل الدولة الط      )٢٧
، معلومات دقيقـة وحديثـة بـشأن        ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣٠موعد أقصاه   موعد تقدميه يف    

وبشأن تنفيذ العهد ككـل يف إقلـيم        اليت قُدِّمت   خذة لتنفيذ مجيع التوصيات     اإلجراءات املت 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كذلك      . الدولة الطرف بأسره، مبا يف ذلك األراضي احملتلة       

  . املدين العاملة فيهاأن ُتِعد التقرير الدوري الرابع بالتشاور مع منظمات اجملتمع
  كولومبيا  -٧٦
نة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف التقريـر الـدوري الـسادس لكولومبيـا               نظرت اللج   )١
)CCPR/C/COL/6 (   ٢٠١٠يوليـه /  متوز ١٦ و ١٥ املعقودتني يومي    ٢٧٢٢ و ٢٧٢١يف جلستيها 
)CCPR/C/SR.2721 ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢٨ املعقودة يف    ٢٧٣٩واعتمدت يف جلستها    ). 2722 و 

  .املالحظات اخلتامية التالية
  مقدمة  -ألف 
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، الذي يورد معلومات             )٢

عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، وإن كانت تالحـظ أن التقريـر                
كمـا  . يتناول أساساً التطورات التشريعية دون أن يقّيم درجة إعمال احلقوق علـى أرض الواقـع              

) CCPR/C/COL/Q/6/Add.1(حلوار مع الوفد، وبالردود التفصيلية املكتوبـة         اللجنة با  ترحب
املقدمة رداً على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة، وباملعلومات اإلضافية والتوضيحات املقدمة            

  .وتتقدم اللجنة بالشكر إىل الدولة الطرف على ترمجة ردودها على قائمة املسائل املقدمة. شفوياً
  وانب اإلجيابيةاجل  - باء
ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اتُّخذت منـذ النظـر يف                )٣

  :التقرير الدوري السابق للدولة الطرف
، بشأن التوعية فيما يتعلق بأعمال      ٢٠٠٨ لعام   ١٢٥٧اعتماد القانون رقم      )أ(  

ويعّدل هذا القانون أيـضاً القـانون       . االعنف والتمييز ضد املرأة والوقاية منها واملعاقبة عليه       
  ، ويتضمن أحكاماً جديدة؛١٩٩٦ لعام ٢٩٤اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون رقم 

، الذي صدرت مبوجبـه املدونـة    ٢٠٠٦ لعام   ١٠٩٨اعتماد القانون رقم      )ب(  
  .املتعلقة باألطفال واملراهقني

رف مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية       وترحب اللجنة باستمرار تعاون الدولة الط       )٤
  .١٩٩٧حلقوق اإلنسان منذ إنشاء مكتب هلا يف البلد يف عام 

كما تعترب اللجنة أمرا إجيابيا تعاون الدولة الطرف مع املقررين اخلاصني واملمـثلني               )٥
  .اخلاصني واألفرقة العاملة التابعة ملنظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
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ة بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية وإحاالهتا الوافية إىل املعايري         وترحب اللجن   )٦
  .الدولية حلقوق اإلنسان وتطبيقها هلذه املعايري

وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، أثناء الفترة اليت بدأت منذ نظـر اللجنـة يف                 )٧
  :، بالتصديق على الصكوك التالية٢٠٠٤التقرير الدوري اخلامس يف عام 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            )أ(  
  ؛)٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣املصدق عليه يف (

شراك األطفـال يف    إالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب        )ب(  
  ؛)٢٠٠٥مايو / أيار٢٥املصدق عليه يف (الرتاعات املسلحة 

املصدق عليها  (ة البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص        اتفاقي  )ج(  
  ؛)٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢يف 

اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال              )د(  
  ).٢٠٠٥ يناير / كانون الثاين٢٨املصدق عليها يف ) (١٨٢رقم (واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 

  عي القلق الرئيسية والتوصياتدوا  - جيم
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز تقدم ذي شأن يف تنفيذ توصياهتا السابقة، مبـا                 )٨

فيها التوصيات املتعلقة باملزايا القانونية املتاحة لألشخاص املسرَّحني من اجلماعات املـسلحة            
رية، وعدم التحقيـق يف     غري املشروعة، والتواطؤ بني القوات املسلحة واجلماعات شبه العسك        

وتعرب . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالعتداءات على املدافعني عن حقوق اإلنسان 
  ). من العهد٢املادة (اللجنة عن أسفها الستمرار العديد من دواعي القلق 

لدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة مـن أجـل تنفيـذ     أن تتخذ ا  ينبغي    
  . كامالً اللجنة تنفيذاًالتوصيات اليت اعتمدهتا

قانون العدل   (٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء القانون رقم           )٩
أن )  من التقرير وردودهـا الـشفوية      ٤٩الفقرة  (ألنه رغم ادعاء الدولة الطرف      ) والسالم

علق بالعديـد  القانون ال جييز العفو عن تلك اجلرائم، فإن هناك إفالتا فعليا من العقاب فيما يت  
ومل تستفد األغلبية العظمى من أفراد اجلماعـات        . من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان    

، ٩٧٥ شخص من القانون رقـم       ٣٠ ٠٠٠شبه العسكرية املسرَّحني الذين يتجاوز عددهم       
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن شخـصني       . وما زال الغموض الشديد يكتنف وضعهم القانوين      

 اآلن ومل ُيجر إال عدد قليل من التحقيقات بالرغم من العنف املنهجي الـذي               فقط أدينا حىت  
كمـا تالحـظ    . تربزه البيانات الطوعية اليت يقدمها أفراد اجلماعات شبه العسكرية املدانون         

اللجنة بقلق معلومات مفادها أن األفعال اليت ترتكبها اجلماعات اجلديدة الـيت ظهـرت يف               
 الشروع يف عملية التسريح تنسجم مع أساليب عمل تلك اجلماعات           خمتلف أحناء البلد عقب   

 ٢٠٠٩يوليـه   / املؤرخ متوز  ١٣١٢وتشري اللجنة إىل أن اعتماد القانون رقم        . شبه العسكرية 
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بشأن تطبيق مبدأ السلطة التقديرية للمالحقة يؤدي إىل اإلفالت من العقاب عندما ُتـسقَط              
قوق اإلنسان، وميثـل انتـهاكاً حلـق الـضحية يف           الدعوى القضائية دون مراعاة معايري ح     

 ٣١ لتعليقهـا العـام رقـم        وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، وفقاً     . االنتصاف الكامل 
)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13  ،االلتزام العام بالتحقيق يف ادعاءات االنتهاكات      "، إىل   )٢٠٠٤

مشكلة إفالت مرتكيب   ] أنإىل  و [...بسرعة ومشولية وفعالية بواسطة هيئات مستقلة ونزيهة        
هذه االنتهاكات من العقاب، وهي مسألة موضع قلق متواصل لـدى اللجنـة، ُيـرجَّح أن                

  ).٧ و٦ و٢ املواد" (عنصراً هاماً يسهم يف تكرار االنتهاكات] يكون[
جيب على الدولة الطرف أن متتثل اللتزاماهتا مبوجـب العهـد وسـائر               

ظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، وأن        الصكوك الدولية، مبا فيها ن    
حتقق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وتعاقب          

  .عليها جبزاءات مناسبة تأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية
 من الـضحايا    ٢٨٠ ٤٢٠، كان هناك    ٢٠٠٩ حبلول هناية عام     هوتالحظ اللجنة أن    )١٠

، وتعرب عن قلقهـا ألن جـرب الـضرر          ٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥وجب القانون رقم    مسجلني مب 
وتالحظ اللجنة استحداث   . للضحايا بالسبل القضائية مل يشمل حىت اآلن سوى حالة واحدة         

وم ـاملرس(ة  ـوتنفيذ برنامج على حنو تدرجيي يتعلق مبنح تعويضات فردية عرب قنوات إداري           
قلقة، إذ رغم اإلشارات إىل مـسؤولية الدولـة         غري أن اللجنة    ). ٢٠٠٨ لعام   ١٢٩٠رقم  

الثانوية أو التكميلية، فإن هذا الربنامج يقوم على مبدأ التضامن وال يعترف صراحة مبسؤولية              
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين احلاصل بني األحكام الشارعة . الدولة عن ضمان احلقوق

ة ـدة اإلنـساني  ـرر إىل اختاذ شكل املساع    وعلى صعيد املمارسة، ينحو جرب الض     . وإنفاذها
 ١٢٩٠م  ـوم رق ـوتعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألن املرس      . وال يقّدم حىت اآلن تعويضاً تاماً     

وتأسف اللجنة لعدم اختاذ أي تدابري      . ال يعترف بضحايا األفعال اليت يرتكبها موظفو الدولة       
  ).٢املادة (حىت اآلن للتعويض اجلماعي 

لدولة الطرف اعتماد التـشريعات الالزمـة وتنفـذ         افل  أن تك ينبغي    
سياسات تضمن على حنو كامل احلق يف سبل انتصاف فعالة واحلـصول علـى              

وجيب العمل على تنفيذ هذا القانون مع مراعاة املبادئ األساسية          . التعويض التام 
ة واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيم         

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الـدويل          
)A/RES/60/147  ،رد : ومراعاة العناصر اخلمسة يف ذلك احلق وهـي       ) ٢٠٠٦

وينبغـي  . احلقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار        
فـال، والكولـومبيني    إيالء اهتمام خاص لقضايا اجلنسني، والضحايا مـن األط        

وينبغي ختصيص املـوارد    . من أصل أفريقي أو أبناء الشعوب األصلية      املنحدرين  
  .بصورة حمددة لتوفري خدمات الرعاية النفسية واالجتماعية وإعادة التأهيل
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ويساور اللجنة القلق ألن تسليم قادة اجلماعات شـبه العـسكرية إىل الواليـات                )١١
لتنفيذية، ملواجهة اهتامات باالجتار يف املخدرات، أدى إىل وضـع          املتحدة، بأمر من السلطة ا    

ولذلك فإن . يعرقل التحقيقات يف مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان
التسليم يف هذه الظروف يعوق ممارسة الضحايا حلقوقهم يف الوصول إىل العدالة واحلقيقـة              

فيما يتعلق بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنـسان        وسبل االنتصاف، وخيل مبسؤولية الدولة      
  ).٧ و٦ و٢املواد (واملقاضاة بشأهنا واملعاقبة عليها 

لدولة الطرف أال تؤدي عمليات تسليم اجملـرمني إىل       أن تضمن ا  ينبغي    
عرقلة اجلهود الالزمة للتحقيق يف االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان            

لدولة الطرف تدابري لضمان    أن تتخذ ا  وينبغي  . واملقاضاة بشأهنا واملعاقبة عليها   
من املسؤولية فيما يتعلق بالتحقيقـات الـيت        مسلَّمني  عدم تنصل األشخاص الُ   

أن كما ينبغـي    . جترى يف كولومبيا بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان       
لدولة الطرف احترام عمليات التسليم يف املستقبل إلطار قانوين يقـر           تضمن ا 
  .زامات اليت يفرضها العهدبااللت

ة عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان،          ـرب اللجن ـوتع  )١٢
مبا يف ذلك حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري والتعذيب واالغتـصاب             

حـصاءات  وتربز اللجنة النقص الشديد يف اإل. وجتنيد األطفال الستخدامهم يف الرتاع املسلح 
وتشري اللجنـة إىل    . واملعلومات املوجزة عن عدد حاالت التعذيب والتحقيقات ذات الصلة        

الضعف اخلاص الذي تعاين منه فئات معينة، من قبيل النساء واألطفال واألقليـات العرقيـة               
وتشعر .  واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية      ثلياتواملشردين واملسجونني وامل  

لجنة بالقلق إزاء قلة التحقيقات اجلنائية وبطء تقدم ما هو قائم منها، إذ ال يزال العديد منها            ال
يف املرحلة السابقة للتحقيق، مما يسهم يف استمرار اإلفالت من العقاب علـى االنتـهاكات               

  ).٢٦ و٢٤ و٧ و٦ و٣ و٢املواد (اخلطرية حلقوق اإلنسان 
السلطات املختصة حتقيقات سريعة    ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء         

.  تتناسـب وخطورهتـا    بأحكام على انتهاكات حقوق اإلنسان      ةبقعاونزيهة، وامل 
وينبغي أن توفر الدولة لوحدة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل مـوارد            

وتشدد اللجنة على أمهية تكليف تلك الوحدة       . إضافية بغية تسريع وترية عملها    
 أن تعزز التدابري األمنية اخلاصة      وجيب على الدولة أيضاً   . يا املعنية بالنظر يف القضا  

  مركزياً وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً     . بالقضاة ومجيع الشهود والضحايا   
ميكّن من حتديد مجيع االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، ورصد التحقيق فيهـا   

  .على وجه السرعة
هود اليت بذلتها الدولة الطرف مـن أجـل منـع حـدوث      وتقر اللجنة بإجيابية اجل     )١٣

انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من خالل تطبيق نظام اإلنذار املبكر التابع ألمني املظـامل،              
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كما حتيط اللجنة علما    . الذي صمم ملنع التشريد وسائر االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان        
غري أن اللجنة تشعر بالقلق     . ثر تعرضاً للخطر  بوجود مدافعني جمتمعيني للفئات السكانية األك     

إزاء تزايد عدد تقارير نظام اإلنذار املبكر عن املخاطر اليت ال حتوهلا جلنـة اإلنـذار املبكـر                  
املشتركة بني املؤسسات إىل إنذارات مبكرة، وتالحظ عدم االستجابة أو اختاذ تدابري وقائية             

  ).٢املادة (أحيانا إىل تشريد مجاعي واسع النطاق فعلية، يف بعض احلاالت، مما ال يزال يؤدي 
جيب على الدولة الطرف أن تعزز نظام اإلنذار املبكر، مع ضمان اختـاذ               

التدابري الوقائية ومشاركة السلطات املدنية، على مستويي املقاطعات والبلديات         
وجيب على الدولـة الطـرف أن       . واملستويات األخرى يف تنسيق تلك التدابري     

لتها أو مل حتوهلا جلنـة   وتتابع مجيع التقارير الصادرة عن املخاطر، سواء حوّ     ترصد
وجيب على الـدول    . اإلنذار املبكر املشتركة بني املؤسسات إىل إنذارات مبكرة       

الطرف، باملثل، أن تعزز وجود أمني املظامل يف املناطق اليت يـشتد فيهـا خطـر                
  .دافعني اجملتمعينيع نطاق برنامج املالتعرض النتهاكات وأن توّس

وتشعر اللجنة بقلق شديد من انتشار منط إعدام املدنيني خارج نطاق القضاء، وقيام               )١٤
وتعـرب اللجنـة عـن      . القوات األمنية بوصف ذلك فيما بعد باخلسائر املترتبة على القتال         

 وتـدفع   انشغاهلا إزاء كثرة الشكاوى اليت تفيد بأن توجيهات وزارة الدفاع اليت متنح حوافز            
وتالحـظ  . مكافآت دون رقابة أو إشراف داخليني قد أسهمت يف حاالت إعدام مـدنيني            

اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل وقف حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء؛ 
.  قضية ومل ُيوجَّه إال عدد حمدود مـن اإلدانـات          ١ ٢٠٠غري أهنا قلقة ألن هناك أكثر من        

جنة بقلق أن نظام القضاء العسكري ما زال ميارس واليته يف قضايا اإلعدام خارج وتالحظ الل
  ).٧ و٦املادتان (نطاق القضاء اليت ُيزعم أن مرتكبيها هم من أفراد قوات األمن 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لوقف أي توجيه مـن وزارة               
قوق اإلنسان، مثل حـاالت     الدفاع من شأنه أن يفضي إىل انتهاكات خطرية حل        

اإلعدام خارج نطاق القضاء، وأن متتثل امتثاال تاما اللتزامها بكفالة إجراء نظام            
القضاء العادي حتقيقات نزيهة يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، ومعاقبـة           

وتشدد اللجنة على مسؤولية اجمللس األعلى للقضاء فيمـا يتعلـق           . املسؤولني
كما تشدد اللجنة على أمهية كفالة بقاء تلك        . نازع االختصاص بتسوية حاالت ت  

  .اجلرائم بصورة واضحة وفعلية خارج نطاق والية احملاكم العسكرية
  .وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أمن الشهود وأقارهبم يف تلك القضايا  
وجيب على الدول الطرف أن تنفذ التوصيات الصادرة عن املقرر اخلاص             

 عقب زيارته   ت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        املعين حباال 
  .)A/HRC/14/24/Add.2( ٢٠٠٩لكولومبيا يف عام 
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت االختفاء القسري وعدد اجلثـث               )١٥
 .٢٠٠٩ جثـة يف هنايـة عـام         ٢ ٩٠١املستخرجة من املقابر اجلماعية، اليت بلغ جمموعها        

وتالحظ اللجنة أن املقابر اكُتشفت أساساً استناداً إىل بيانات أدىل هبا أفراد اجلماعات شـبه               
وتالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من أجل تنفيذ اخلطة الوطنية للبحـث           . العسكرية املسّرحون 

عن األشخاص املختفني، بيد أهنا تأسف لبطء وترية التنفيذ وعدم التنـسيق بـني خمتلـف                
  ).٦ و٢املادتان (ت ومع أقارب الضحايا املؤسسا

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لتخصيص موارد كافية لتنفيذ             
اخلطة الوطنية للبحث عن األشخاص املختفني، مع ضمان التنـسيق املؤسـسي            

وينبغي أن تكفل الدولـة إشـراك أسـر         . املناسب بني مجيع السلطات املختصة    
مع املدين بصورة مناسبة يف إعداد تلك اخلطة بغية ضمان          الضحايا ومنظمات اجملت  

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل     . التعرف املبكر على اجلثث يف املقابر اجلماعية      
  .التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 عـدد مـن املـديرين    وتالحظ اللجنة أن موظفني شىت يف اخلدمة املدنية، مبن فيهم   )١٦
السابقني إلدارة تنظيم شؤون األمن، وهي وكالة االسـتخبارات التابعـة ملكتـب رئـيس         
اجلمهورية خيضعون حالياً للتحقيق معهم بشأن أنشطة مراقبة غري قانونية اضطلعوا هبا بصورة             

 ضد منظمات دولية وإقليمية ومـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان     ٢٠٠٣منهجية منذ عام   
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء املراقبة والتهديدات اليت تعرض هلا قـضاة            . قضاةوصحفيني و 

وتالحظ اللجنة أن الرئيس قد أمر بإغالق إدارة        . احملكمة العليا على يد عناصر االستخبارات     
  ).١٩املادة (تنظيم شؤون األمن وإنشاء وكالة جديدة لالستخبارات 

رقابـة صـارمة لـدائرة      لدولة الطرف ضوابط ونظم     أن تضع ا  ينبغي    
، وذلك بالتشاور   االستخباراتاالستخبارات وتنشئ آلية وطنية لتطهري ملفات       

وينبغـي  . مع الضحايا واملنظمات ذات الصلة وبالتنسيق مع مكتب املدعي العام         
أن حتقق الدولة مع األشخاص املسؤولني عن تلك اجلرائم وتقاضيهم وتعاقبـهم            

  .باجلزاءات املناسبة
 اللجنة بالقلق من كثرة التهديدات وعمليات التحرش الـيت يتعـرض هلـا              وتشعر  )١٧

وتالحظ اللجنـة املـوارد     . املدافعون عن حقوق اإلنسان والنقابيون والصحفيون أثناء أداء عملهم        
 لربنامج احلماية التابع لوزارة الداخلية، بيد أهنا ترى أن الدولة الطرف مل متتثل متاماً               املخصصة

  ).٢٢ و١٩ و١٧ و٧ و٦املواد (لق بضمان أمن وسالمة الشهود والضحايا لواجبها املتع
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لضمان أمن املدافعني             

وينبغي أن تواصل الدولـة الطـرف      . عن حقوق اإلنسان والنقابيني والصحفيني    
إضافية، وكفالـة   تعزيز برنامج احلماية التابع لوزارة الداخلية، وختصيص موارد         

 االستخباراتتنسيق تدابري احلماية املتخذة مع املستفيدين وعدم مشاركة عناصر          
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وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إىل اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل           . يف الربنامج 
معلومات مفصلة عن مجيع اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بتهديد املدافعني عن حقوق 

  .ني والصحفيني واالعتداء عليهم وقتلهماإلنسان والنقابي
وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التقارير املتعلقة باالنتشار املقلق للعنف اجلنسي              )١٨

واللجنة منشغلة إزاء عدد تلك االنتهاكات اليت تعزى إىل أفراد القوات           . ضد النساء والفتيات  
عات املسلحة غري املشروعة اليت انبثقت من  اجليش الشعيب واجلما–املسلحة الثورية لكولومبيا 

وتعرب اللجنة كذلك عن بالغ قلقها إزاء حاالت، يتعلـق          . تسريح املنظمات شبه العسكرية   
وتأسف اللجنـة  . معظمها بشابات، ُيزعم أن مرتكيب االنتهاكات فيها هم أفراد قوات األمن      

لتحقيقات املتعلقة بقضايا العنف    لعدم اختاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل إحراز تقدم يف ا          
كمـا أن  .  قضية١٨٣ وعدد اجلنسي اليت أحالتها احملكمة الدستورية إىل مكتب املدعي العام        

 للجرائم اليت ٢٠٠٥ لعام ٩٧٥ون رقم ـاللجنة قلقة إزاء إغفال اآلليات املنشأة مبوجب القان     
  ).٢٦ و٢٤ و٧ و٣املواد (تنطوي على عنف جنسي 

لدولة الطرف تدابري فعالة للتحقيق يف مجيع قضايا العنف         اأن تتخذ   ينبغي    
 اجلنسي اليت حتيلها احملكمة الدستورية إىل مكتب املدعي العام، وأن تنشئ نظاماً           

  .ُيعوَّل عليه يف توثيق حاالت أي نوع من العنف اجلنسي أو اجلنساين
 من  وينبغي التحقيق يف أعمال العنف اجلنسي اليت ُيزعم أن مرتكبيها هم            

أفراد قوات األمن، وحماكمة املرتكبني ومعاقبتهم بشدة، وينبغي لوزارة الدفاع أن  
ل ـتنفذ سياسة عدم التسامح على اإلطالق إزاء تلك االنتهاكات، اليت تـشم           

  .إقالة املرتكبني
وينبغي أن تزيد الدولة الطرف املوارد املخصصة للتعايف البدين والنفسي            

عنف اجلنسي، وتضمن عدم تعرضهن لـألذى مـرة         للنساء والفتيات ضحايا ال   
  .أخرى لدى السعي إىل الوصول إىل العدالة

وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على ما أحرزته من تقدم يف تنفيذ التوصية السابقة اليت                )١٩
من خالل حكم احملكمـة     ) ١٣، الفقرة   CCPR/CO/80/COL (٢٠٠٤قدمتها اللجنة يف عام     

: ، الذي يلغي جترمي اإلجهاض يف ظـروف معينـة         ٢٠٠٦ يف عام     الصادر C-355الدستورية  
عندما تكون املرأة ضحية االغتصاب أو سفاح احملارم، وعندما يشكل احلمل خطراً شـديداً              
على حياهتا أو صحتها، وعندما تبدو على اجلنني عالمات تشوه خطري جيعل حياته خـارج               

قدمي اخلدمات الصحية يرفضون، رغـم      غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن م      . الرحم مستحيلة 
، إجراء عمليات إجهاض قانونية، وال يدعم       ٢٠٠٦ لعام   ٤٤٤٤مرسوم وزارة الصحة رقم     

وتعرب اللجنة، باملثل، عـن     . مكتب املدعي العام إنفاذ حكم احملكمة الدستورية ذي الصلة        
ة عن سبل الوصول إىل     انشغاهلا ألن قلة التثقيف اجلنسي يف املناهج الدراسية واملعلومات العام         
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اإلجهاض القانوين ما زالت تسبب وفيات يف صفوف النساء الـاليت جلـأن إىل عمليـات                
  ).٢٦ و٦ و٣املواد (إجهاض غري مأمونة 

جيب على الدولة الطرف أن تضمن أداء مقدمي اخلـدمات الـصحية              
 عمليـات والعاملني يف اجملال الطيب مهامهم وفقا حلكم احملكمة وعدم رفضهم القيـام ب            

لدولة الطرف تـدابري    اأن تتخذ   وعالوة على ذلك، ينبغي     . اإلجهاض القانونية 
ملساعدة النساء على تفادي حاالت احلمل غري املرغوب فيه حىت ال يضطررن إىل             

. اللجوء إىل اإلجهاض غري القانوين أو غري اآلمن الذي قد يعرض حياهتن للخطر            
ى املعلومات العامـة عـن سـبل        وينبغي للدولة الطرف أن تسهل احلصول عل      

  .الوصول إىل عمليات اإلجهاض القانونية
معدالت حاالت االعتقال التعسفي، وخباصة جلوء      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع        )٢٠

الشرطة إىل استخدام تدابري االحتجاز اإلداري الوقائي، وقيام سلطات الـشرطة واجلـيش             
جنة أن أوامر االعتقال كثريا ما تكون غري معـززة          وتالحظ الل . بعمليات االحتجاز اجلماعي  

 كوسيلة لوصم مجاعات معينـة كقيـادات        ستخدمباألدلة الكافية، وأن عمليات االعتقال ت     
ـ              نيـاجملتمع والشباب وأبناء الشعوب أصلية والكولومبيني املنحدرين من أصول أفريقيـة واملزارع

  ).٢٦ و٢٤ و٩املواد (
لة الطرف تدابري للقضاء علـى عمليـات        توصي اللجنة بأن تتخذ الدو      

االحتجاز اإلداري الوقائي وعمليات االحتجاز اجلماعي، وأن تنفذ التوصـيات          
اليت قدمها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عقب الزيارة اليت قام هبا إىل             

  ).A/HRC/10/21/Add.3 (٢٠٠٨كولومبيا يف عام 
دالت االكتظاظ والشكاوى من التعذيب وغريه من       وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع مع      )٢١

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف السجون وأمـاكن االحتجـاز    
وتشعر اللجنة بالقلق من استخدام فترات احلبس االنفرادي املطولة كـشكل مـن             . املؤقت

 املتهمني عـن األشـخاص      كما أن اللجنة قلقة من عدم فصل األشخاص       . أشكال العقاب 
ورغم أن اللجنة تعتـرب     . املدانني ونقص خدمات الصحة البدنية والعقلية املقدمة للمسجونني       

مبادرة إنشاء جلان معنية حبقوق اإلنسان يف السجون تطوراً إجيابياً، فهـي قلقـة ألن هـذه     
وقائيـة  اآلليات تشرف عليها الوكالة الوطنية لإلصالحيات والسجون، وال تشكل آليـات            

  ).١٠ و٧املادتان (مستقلة 
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لتحسني األوضاع املاديـة يف              

السجون، واحلد من االكتظاظ احلايل، وتلبية االحتياجـات األساسـية جلميـع            
وجيب إعادة النظـر يف اسـتخدام احلـبس         . األشخاص احملرومني من حريتهم   

وينبغي إجراء حتقيق فوري ونزيه يف الشكاوى     . داماالنفرادي وتقييد هذا االستخ   
املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            
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املهينة يف السجون وأماكن االحتجاز املؤقت، ورفع دعاوى بشأهنا أمام احملـاكم            
كول االختياري  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على الربوتو       . اجلنائية

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              
الالإنسانية أو املهينة يف أقرب وقت ممكن، من أجل حتـسني إجـراءات منـع               

  .انتهاكات احلق يف سالمة الشخص
، ٢٠٠٩ الصادر يف عـام      C-728وتالحظ اللجنة بارتياح حكم احملكمة الدستورية         )٢٢
ن اخلدمة العسكرية،   مـي حث جملس الشيوخ على تنظيم مسألة االستنكاف الضمريي          الذ

 ،CCPR/CO/80/COL (٢٠٠٤مما يشكل تقدماً يف تنفيذ التوصية السابقة اليت قدمتها اللجنة يف عام             
غري أن اللجنة ال تزال قلقة من عدم إحراز تقدم يف اعتماد التعديالت التشريعية              ). ١٧الفقرة  

كوسيلة " محالت املدامهة " لالعتراف مبسألة االستنكاف الضمريي، ومن استخدام        الضرورية
  ).١٨املادة (للتحقق من األشخاص الذين أدوا اخلدمة العسكرية 

 فاكتنس يعترف باال  لدولة الطرف، دون تأخري، تشريعاً    اأن تعتمد   ينبغي    
اتباع ب على    وينظمه من أجل إتاحة خيار اخلدمة البديلة، دون أن تترت          يالضمري

  ".محالت املدامهة"  هذا اخليار آثار عقابية، وينبغي أن تعيد النظر يف املمارسة املتعلقة ب
أكثر (وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االرتفاع الشديد يف عدد حاالت التشريد القسري              )٢٣
ري وإزاء عدم اختاذ تداب   )  وفقا للدولة الطرف   ٢٠٠٩ ماليني شخص حبلول هناية عام       ٣,٣من  

وتالحظ اللجنة بقلق أن االهتمام باحتياجات املشردين ما زال غـري           . فعالة للوقاية والرعاية  
كاف ويعاين من نقص املوارد املخصصة له وانعدام تدابري شاملة لتوفري رعاية خاصة للنـساء   

 ٢٤ و ١٢املواد  (واألطفال والكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب األصلية          
  ).٢٧ و٢٦و

لدولة الطرف وضع وتنفيذ سياسة شـاملة للـسكان         اأن تضمن   ينبغي    
املشردين توفر رعاية خمتلفة باختالف الفئات املعنية، مع التركيز علـى النـساء             

. الـشعوب األصـلية  من أصل أفريقي وأبناء واألطفال والكولومبيني املنحدرين   
اسـترجاع املـشردين    وينبغي أن تعزز الدولة الطرف آليات لضمان إمكانيـة          

 بالتشاور مع    منتظماً لدولة الطرف التقدم احملرز تقييماً    اأن تقّيم   وينبغي  . أراضيهم
كما جيب على الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الصادرة         . السكان املستفيدين 

 عقـب زيارتـه     عن ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً         
  ).A/HRC/4/38/Add.3 (٢٠٠٦لكولومبيا يف عام 

ويساور اللجنة القلق إزاء جتنيد األطفال على يد اجلماعات املسلحة غري املشروعة،              )٢٤
ـ  ـ اجليش الشعيب وجيش التحري    -ال سيما القوات املسلحة الثورية لكولومبيا        . ينـر الوط

ية كما تشعر اللجنة بالقلق ألن قوات األمن ما زالت تستخدم األطفال يف أعمـال عـسكر               
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وألن األطفال ُيستجوبون للحصول منـهم علـى        " جندي ليوم واحد  "مدنية، مثل برنامج    
  ).٢٤ و٨ و٧ و٢املواد (معلومات استخبارية 

لدولة الطرف مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفـال         اأن تعزز   ينبغي    
، بأي شـكل مـن      أال تشرك على يد اجلماعات املسلحة غري املشروعة، وينبغي        

كال، األطفال يف أنشطة املخابرات أو األعمال العسكرية املدنية اليت هتدف           األش
  .إىل إقحام السكان املدنيني يف األعمال العسكرية

وتشعر اللجنة بالقلق ألن فئيت الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي وأبنـاء الـشعوب                )٢٥
 ورغـم . نف الرتاعـات املـسلحة    األصلية ما زالتا تعانيان من التمييز وتتعرضان بشكل خاص لع         

االعتراف القانوين حبقهما يف امللكية اجلماعية لألراضي، تواجه الفئتان على صعيد املمارسـة             
 لعدم إحراز أي تقدم     وتأسف اللجنة أيضاً  . عقبات مجة يف التحكم يف أراضيهما وأقاليمهما      

بإجراء مشاورات مـسبقة  يف اعتماد تشريع جيرم التمييز العنصري أو يف اعتماد تشريع يتعلق        
  ).٢٧ و٢٦ و٢املواد (وضمان املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية ألفراد اجلماعة املعنية 

 جيب على الدولة الطرف أن تعزز التدابري اخلاصة لفائدة الكولـومبيني            
 بغية ضمان متتعهم حبقوقهم،     املنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب األصلية      

أن وينبغي  . ، حسب االقتضاء   حتكمهم يف أراضيهم وإعادهتا إليهم     ةال سيما لكفال  
لدولة الطرف تشريعا جيرم التمييز العنصري وتعتمد التشريع الـالزم إلجـراء            تعتمد ا 

  . مسبقة هبدف ضمان املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية ألفراد اجلماعةمشاورات
 الـسادس نص تقريرها الـدوري     لدولة الطرف على نطاق واسع      اأن تنشر   وينبغي    )٢٦

والردود املكتوبة اليت قدمتها على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة وهذه املالحظات اخلتاميـة     
يف أوساط السلطات القضائية والتشريعية واإلدارية، واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية،           

. رئيسية للـشعوب األصـلية    ، وتضمن توافرها باللغات ال    وكذلك يف أوساط عامة اجلمهور    
وينبغي توزيع نسخ من هذه الوثائق على اجلامعات واملكتبات العامة ومكتبة الربملان واهليئات             

  .األخرى املعنية
لدولـة  أن تقـدم ا  من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ٧١ من املادة ٥وعمالً بالفقرة    )٢٧

توصيات اللجنة الـواردة يف      تطبيق   ذات صلة عن  الطرف، يف غضون عام واحد، معلومات       
  .١٦ و١٤ و٩ الفقرات

، الـذي حيـل     بعوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمَِّن تقريرها الدوري السا           )٢٨
ة عن مجيع توصياهتا    ث، معلومات حمددة وحمدَّ   ٢٠١٤ مايو/ أيار ١موعد تقدميه يف أجل أقصاه      
ف بأن تتشاور، يف إعداد تقريرهـا       وتوصي اللجنة الدولة الطر   . وعن تطبيق العهد يف جممله    

  .، مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلدبعالدوري السا



A/65/40 (Vol. I) 

GE.10-45146 124 

  الكامريون  -٧٧
 الكامريوناملقدَّم من  الرابع  الدوري   ريرـنظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التق        )١

(CCPR/C/CMR/4)    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠ و ١٩ املعقودتني يف  ٢٧٢٦و ٢٧٢٥ يف جلستيها 
)CCPR/C/SR.2725 ٢٨ يف   تنيودـاملعق ٢٧٤٠ و ٢٧٣٩ها  ي واعتمدت يف جلست   ).2726 و 
  .اخلتامية التالية اتـ املالحظ)2740 وCCPR/C/SR.2739(٢٠١٠يوليه / متوز٢٩و

  مقدمة  -ألف 
ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف، رغم بعض التأخري، تقريرها الدوري الرابـع،              )٢

 (CCPR/C/CMR/Q/4/Add.1)وُتقدِّر اللجنة أيضا الـردود اخلطيـة        . وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة   
 واملعلومات اليت أتاحها وفد الدولة      املقدمة من الدولة الطرف قبل النظر يف التقرير وكذلك الردود         

 .الطرف أثناء احلوار الذي أجراه مع اللجنة

م املنظمـات غـري احلكوميـة يف الكـامريون يف      وُتعرب اللجنة عن امتناهنا إلسها      )٣
 ملـوظفي مجيـع     يةقوق اإلنسان احلمداوالهتا وتذكِّر الدولة الطرف بالتزامها باحترام ومحاية        

  .منظمات حقوق اإلنسان العاملني يف إقليمها
  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
ير، على عدد من    ترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، أثناء الفترة املشمولة بالتقر          )٤

  :الصكوك الدولية اليت تتصل حبقوق اإلنسان اليت حيميها العهد، ال سيما
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            )أ(  

  ؛٢٠٠٤لعام 
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ب(  

كول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّالن          واملعاقبة عليه، وبروتو  
  .٢٠٠٦التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة َعرب الوطنية، لعام 

  :وترحِّب اللجنة كذلك بأن الدولة الطرف  )٥
 ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٢ الصادر يف    ٢٠٠٤/٠١٦اعتمدت القانون رقم      )أ(  

   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات؛لتعزيز استقالل
اختذت تدابري لتعزيز اإلطار القانوين للحماية من االجتار بالبشر والرق عـن       )ب(  

 ملكافحـة  ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٩ الصادر يف    ٢٠٠٥/١٥طريق القانون رقم    
  استرقاق األطفال واالجتار هبم؛

ن املتصلة بإقامة العدل، مبا يف ذلـك        بذلت جهودا لتعزيز محاية حقوق اإلنسا       )ج(  
 ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ١اعتماد أحكام يف إطار قانون اإلجراءات اجلنائية اليت بدأ نفاذها يف            
  .واليت هتدف إىل معاجلة قضايا اإليقاف أو االحتجاز غري القانونيني
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم 
تأخري يف كفالة سُبل االنتصاف الفعالة ومـنح التعويـضات          يساور اللجنة القلق إزاء ال      )٦

املناسبة عن انتهاك احلقوق اليت يتضمنها العهد وفقاً لـآلراء الـيت اعتمـدهتا اللجنـة بـشأن                  
 ١٣٥٣/٢٠٠٥، و ) دينكـا  -غورجي  ( ١١٣٤/٢٠٠٢، و )موكونغو( ٤٥٨/١٩٩١ البالغات

  .)٢املادة  ()تيتاهونغو( ١١٨٦/٢٠٠٣، و)ْنجارو(
لدولة الطرف التدابري الالزمة لتنفيذ آراء اللجنة بصورة        أن تتخذ ا  ينبغي    

كاملة ووضع آليات تيسِّر ذلك، بغية كفالة احلق يف سبل انتصاف فعالة، كمـا              
  . من العهد٢ من املادة ٣تقضي بذلك الفقرة 

ل وفيما يتعلق باجلهود اجلديرة بالثناء اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تعزيز استقال              )٧
واحلريات، ترى اللجنة أنه باإلمكان اختاذ تدابري إضافية تكفل          اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   

كما حتـيط اللجنـة    .عمل هذه اللجنة بصورة فعالة يف إطار االستقالل الكامل عن احلكومة          
علما بالشواغل اليت أثارهتا منظمات اجملتمع املدين بشأن عدم تيسري إتاحة تقـارير اللجنـة               

  .)٢املادة  (واحلريات وطنية حلقوق اإلنسانال
لدولة الطرف ضمان استقالل اللجنة الوطنيـة حلقـوق      أن ُتعزِّز ا  ينبغي    

. اإلنسان واحلريات بتمكينها من املوارد املناسبة ألداء واليتها بـصورة فعالـة           
وفضالً عن ذلك، ينبغي أن ُتعمَّم على نطاق واسع التقارير الصادرة عن هـذه              

  .وأن تتاح بُيسراللجنة 
وبالرغم من حظر التمييز الذي يتضمنه دستور الكامريون، تشعر اللجنة بـالقلق إزاء               )٨

 من القانون املدين بشأن حق الزوجـات يف         ١٤٢٨ و ١٤٢١التمييز ضد املرأة يف إطار املادتني       
 ٣٦١املـادة    من القانون املدين املنظم للطالق، و      ١٢٩إدارة األمالك املشتركة، ويف إطار املادة       

.  النساء تنطوي على تفضيل للرجال على     اليت ُتعرِّف جرمية الزنا بعبارات       ،من قانون العقوبات  
اللجنة بالقلق كذلك من تعرض املرأة للتمييز يف إطار القوانني العرفية، رغـم أن هـذه                 وتشعر

، يساور اللجنـة    وبصورة عامة . القانون ال تطبق مبدئياً إال عندما تتسق مع القوانني التشريعية         
القلق إزاء انتشار قوالب منطية وعادات يف الكامريون تتعارض مع مبدأ املساواة يف احلقوق بني               

  .)٢٦ و٣ و٢املواد (الرجال والنساء وتعيق تنفيذ العهد بصورة فعالة 
لدولة الطرف على اتساق تشريعها مع العهـد وذلـك    أن تعمل ا  ينبغي    

لدولة الطـرف   أن ُتعزِّز ا  وينبغي  . مبوجب القانون بكفالة عدم التمييز ضد املرأة      
أيضاً التدابري اليت تكفل عدم تعرُّض املرأة للمعاملة التمييزية عند تطبيق القوانني            

كفالة اتساق اجملموعة الواسـعة مـن   ) أ: (يلي العرفية، مبا يف ذلك عن طريق ما   
توعيـة النـساء   ) ب(القوانني العرفية يف البلد مع القوانني التشريعية والعهـد؛     

كفالـة الوصـول بُيـسر إىل        )ج(حبقوقهن مبوجب القوانني التشريعية والعهد؛      
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إجراءات تقدمي الشكاوى املتعلقة باملمارسات التمييزية اليت يعاِقب عليها القانون          
لدولة الطرف كذلك جهودها الرامية إىل التـصدي        أن تواصل ا  وينبغي  . العريف

ويف . عن طريق محالت التثقيف والتوعية    وأن تعززها   ة  للعادات والتقاليد التمييزي  
تعليق اللجنـة العـام رقـم       إىل  هذا الصدد، توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف        

  .بشأن املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء) ٢٠٠٠(٢٨
ـ       )٩ ة وُتكرِّر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار وجود نظام تعدُّد الزوجات يف الدول

 ١٢كما يساور اللجنة القلق إزاء حاالت ُمبلَّغ عنها لزواج فتيات ال تتجاوز أعمارهن           . الطرف
 الزواج بني النـساء     مسألة اختالف سن  عاماً وتأسف لعدم اختاذ الدولة الطرف تدابري ملعاجلة         

الطرف وال تقبل اللجنة التربير الذي اقترحته الدولة        .  على التوايل  سنة ١٨ و ١٥والرجال، ومها   
 أكثر من الفتيان إىل إدارة احلياة العائلية يف مرحلة          ميلنومفاده أن البنات ينضجن بوترية أسرع و      

  .)٢٦ و٢٣ و٢املواد (أبكر من حياهتن 
لدولة الطرف تشريعها مبا يتسق مع العهد وذلك حبظر         اأن ُتعدِّل   ينبغي    

الفتيات لُيعاِدل سن   ممارسة تعدُّد الزوجات وبالزيادة يف احلد األدىن لسن زواج          
وينبغي هلا أن تتخذ تدابري مناسبة، تشمل تنظيم محالت توعية، من أجل            . الفتيان

  .محاية الفتيات من الزواج املبكر
وبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة هذه املمارسة، ال يزال القلق               )١٠

 لإلناث يف بعض مناطق البلد وإزاء عدم        يساور اللجنة إزاء حاالت تشويه األعضاء التناسلية      
  .)٧ و٣املادتان (وجود حظر قانوين واضح لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

لدولة الطرف تشريعاً حمدداً حيظر تـشويه األعـضاء         أن تعتمد ا  ينبغي    
وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضاعف جهودها الرامية إىل         . التناسلية لإلناث 
  .وضع حد هلذه املمارسةالتوعية بضرورة 

ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستويات العنف املرتيل ضـد املـرأة يف الدولـة                 -١١
وبينما تالحظ اللجنة أن . الطرف وإزاء ضعف احلماية من هذا العنف، مبا يف ذلك االغتصاب

 املبلَّغ عنها واليت    القانون ُيجرِّم االغتصاب، فإن القلق يساورها إزاء النسبة القليلة من احلاالت          
ُيحقَّق فيها نتيجة االعتقاد الواسع االنتشار أن العنف املرتيل هو مسألة تدخل يف إطار احليـاة     

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أنه ميكن، مبوجب قانون العقوبات، إعفـاء            . اخلاصة البحتة 
بِلَت ذلـك   مرتكب عملية اغتصاب من العقاب إن هو عرض على الضحية الزواج منها وقَ            

  .)٧ و٣املادتان (
الدولة الطرف باعتماد تشريع حمدد يتعلق بالعنف ضـد         أن ُتعجِّل   ينبغي    
أجل تعزيز اإلطار القانوين للحماية من العنـف املـرتيل؛ والتحـرش             املرأة من 

اجلنسي؛ واالغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي؛ وغريه من أشكال العنف           
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صول املرأة الفارة من شريك     ح وينبغي اختاذ تدابري لكفالة      .اليت ُتعاين منها املرأة   
إمكانية اللجوء إىل املراكز النسائية ملواجهـة       إتاحة   املساعدة و  علىمؤٍذ  أو زوج   
لدولة الطرف املادة اليت أن ُتلغي ا  وفيما يتعلق جبرمية االغتصاب، ينبغي      . األزمات

  .ا تزوَّج اجلاين الضحيةتقضي باإلعفاء من املعاقبة على جرمية االغتصاب إذ
ال يزال القلق يساور اللجنة إزاء جترمي ممارسة اجلنس بني شخصني بالغني راضيني من   )١٢

نفس اجلنس واملعاقبة عليها بعقوبة بالسجن تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات مبوجـب              
 حبقـوق   وكما شدَّدت على ذلك اللجنة املعنيـة      .  من قانون العقوبات   )مكرراً( ٣٤٧املادة  

اإلنسان وآليات حقوق اإلنسان الدولية األخرى، فإن هذا التجرمي ينتهك احلـق يف احليـاة               
ومل ختفف املعلومات اليت    . اخلاصة واحلق يف عدم التعرض للتمييز املنصوص عليهما يف العهد         

ذي ، ال )مكرراً (٣٤٧قدمتها الدولة الطرف من قلق اللجنة إزاء الطابع التعسفي لتنفيذ املادة            
أشار إليه أيضاً الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي التابع لألمم املتحدة يف الـرأي               

، وبشأن احلاالت املبلغ عنها من املعاملة       (A/HRC/4/40/Add.1)) الكامريون (٢٢/٢٠٠٦رقم  
. الالإنسانية واملهينة لألشخاص احملتجزين بتهم ممارسة اجلنس مع شخص من نفس اجلـنس            

ممارسة اجلنس بني شخصني بالغني راضيني من نفس        شعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن جترمي        وت
 حيول دون تنفيذ برنامج التثقيف على حنو فعال بالوقاية من فريوس نقـص املناعـة                اجلنس
 .)٢٦ و١٧ و٩ و٧ و٢املواد (اإليدز /البشرية

ميـة عـن    لدولة الطرف تدابري فورية إلزالة صفة اجلر      اأن تتخذ   ينبغي    
، هبدف جعل قوانينها    من نفس اجلنس  راضيني   بالغني    شخصني ممارسة اجلنس بني  

لدولة الطرف أيضاً التدابري املناسبة للتصدي      اأن تتخذ   وينبغي  . تتسق مع العهد  
للضرر والوصم االجتماعيني للمثلية اجلنسية وأن تبني صراحة أهنا ال تسمح بأي            

لعنف املوجه ضد األفراد بـسبب ميلـهم        شكل من أشكال املضايقة والتمييز وا     
وينبغي لربامج الصحة العامة اهلادفة إىل مكافحة فريوس نقص املناعـة           . اجلنسي
الـربامج  اإليدز أن تعمَّم على اجلميع وتكفل االستفادة الشاملة مـن           /البشرية

وتقدمي العـالج والرعايـة     اإليدز  /منع فريوس نقص املناعة البشرية    الرامية إىل   
  .إىل األشخاص املصابنيوالدعم 

وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بالتعاون مع شركاء دوليني،              )١٣
من أجل حتسني االستفادة من خدمات الصحة اإلجنابية، فإن القلق ال يزال يـساورها مـن                

إىل للجـوء   ارتفاع نسبة وفيات األمهات وإزاء قوانني اإلجهاض اليت قد تدفع بـاملرأة إىل ا             
عمليات إجهاض غري مأمونة وغري قانونية، إىل جانب التعّرض للمخاطر احملفوفة هبا والـيت               

وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم إتاحة اإلجهاض عملياً حـىت يف            . هتدد حياهتا وصحتها  
  .)٦املادة (احلاالت اليت جييزها القانون، مثل احلمل الناتج عن االغتصاب 

لدولة الطرف جهودها الرامية إىل احلد من وفيـات         ااعف  أن تض ينبغي    
األمهات، مبا يف ذلك عن طريق كفالة استفادة املرأة مـن خـدمات الـصحة               
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لدولة الطرف، يف هذا الصدد، تشريعها علـى حنـو          اأن تعّدل   وينبغي  . اإلجنابية
يكفل مساعدة املرأة بصورة فعالة على تفادي حاالت احلمل غري املرغوب فيـه             

ايتها من اللجوء إىل عمليات اإلجهاض غري القانوين اليت ميكـن أن تعـرض              ومح
  .حياهتا للخطر

، بيد أن احملاكم ال تـزال  ١٩٩٧وتالحظ اللجنة أن عقوبة اإلعدام مل تنفذ منذ عام     )١٤
  .)٦املادة (تفرضها، وفقاً لقانون العقوبات 

 علـى األقـل     لدولة الطرف يف إلغاء عقوبة اإلعدام أو      أن تنظر ا  ينبغي    
وتشجع . إضفاء الصبغة الرمسية على الوقف االختياري احلايل لتنفيذ هذه العقوبة         

   .اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد
وال تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عمليات إعدام خـارج                 )١٥

وبالرغم من املعلومات اليت أتاحها وفـد الدولـة         . قضاء على أيدي موظفي إنفاذ القانون     نطاق ال 
الطرف بأن اجلناة ُيقدَّمون بصورة متسقة إىل العدالة، فإن القلق يساور اللجنة إزاء تقـارير عـن                 
ادعاءات تفيد بأنه مل جير أحيانا التحقيق بصورة فعالة يف بعض عمليات اإلعدام خـارج نطـاق                 

 وتأسف لعدم متكّن الدولة الطرف من تقدمي إحصاءات عن عدد هذه العمليـات املبلـغ        ،ضاءالق
  .)٦املادة (عنها اليت نفذها كلّ من قوات اجليش وقوات األمن املدين وموظفي إنفاذ القانون 

لدولة الطرف عن كثب ادعاءات عمليـات اإلعـدام         أن ترصد ا   ينبغي  
 يف مجيع هذه االدعاءات بصورة فوريـة        خارج نطاق القضاء وأن تكفل التحقيق     

وفعالة من أجل استئصال هذه اجلرائم، وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وتوفري سـبل             
أن تـضع  وبغية ضمان إجراء حتقيق فعال وحمايد، ينبغي      . انتصاف فعالة للضحايا  

لدولة الطرف آلية مستقلة خاصة تتوىل التحقيق يف عمليات اإلعدام املزعومـة            ا
  .طاق القضاء على أيدي قوات األمن وموظفي إنفاذ القانونخارج ن

ضد أشخاص يشتبه يف ارتكاهبم     ‘ القصاص األهلي ‘وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال        )١٦
جرائم أدت حسب بعض التقارير إىل عدة عمليات إعدام أثناء الفترة املشمولة بالتقرير وإزاء              

  .)٦املادة (ندرة حاالت مقاضاة اجلناة 
لدولة الطرف تدابري فعالة للتصدي الستمرار انتـشار        أن تتخذ ا  بغي  ين  

وضمان التحقيق يف هذه األفعال وتقدمي املسؤولني عن ذلك         ‘ القصاص األهلي ‘
  .إىل العدالة

وتالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالقضاء على التعذيب، مبا يف ذلك عن طريـق                )١٧
بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق      . ة دوائر أنشطة الشرطة    ملراقب ٢٠٠٥إنشاء دائرة خاصة يف عام      

وعند اسـتعراض اللجنـة     . إزاء استمرار انتشار التعذيب على نطاق واسع يف الدولة الطرف         
املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن العقوبات التأديبية املتخذة ضد موظفي إنفاذ القانون             

ا من أن العقوبات املفروضة يف هذه احلـاالت تكـاد           يف حاالت التعذيب، فإن القلق يساوره     
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تذكر مقارنة بالضرر الذي حلق بالضحايا وهي أضعف من العقوبات الـيت يـنص عليهـا                 ال
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك مـن أن ضـحايا         . اجلنائي عند ارتكاب جرمية التعذيب     القانون

يقدرون على   عض احلاالت ال  التعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون يف ب         
يزال  اإلبالغ عن هذه االنتهاكات وأن االعترافات اليت جيري احلصول عليها نتيجة للتعذيب ال            

ُيستشهد هبا يف جلسات احملاكم، رغم احلكم الصريح بعدم قبول االعترافات اليت يتم احلصول              
  .)١٠ و٧املادتان (عليها نتيجة التعذيب مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية 

ب، ـاستفادة ضحايا التعذي  ) أ: (لدولة الطرف ما يلي   أن تكفل ا  ينبغي    
) ب(ال سيما احملتجزون، بصورة ميسورة من آليات اإلبالغ عن االنتـهاكات؛            

القيام بتحقيقات حمايدة ومستقلة ملعاجلة االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وباملعاملـة          
وينبغـي أن تكـون     . ة على النحو املناسب   معاقبة اجلنا  )ج(الالإنسانية واملهينة؛   

  .العقوبة والتعويض املقدم إىل الضحايا متناسبني مع خطورة اجلرمية املرتكبة
وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حاالت انتهاك حقوق اإلنسان املبلغ عنـها، والـيت                )١٨

عن ارتفـاع   ، والناجتة   ٢٠٠٨فرباير  /شباطتتصل بأعمال الشغب االجتماعية اليت حدثت يف        
 شـخص لقـوا   ١٠٠أن ما يربو علـى  أفادت التقارير بأسعار النفط واملواد الغذائية، واليت  

وتأسف اللجنة من أنه بعد مرور عامني       .  شخص أوقفوا  ١ ٥٠٠وأن أكثر من    فيها  حتفهم  
ونصف من وقوع هذه األحداث، ال تزال التحقيقات جارية ومل تتمكن الدولة الطرف مـن          

وإن التفسري الذي قدمه وفد الدولة الطرف بأن قـوات          .  تفصيالً لألحداث  تقدمي سرد أكثر  
األمن قامت بإطالق عيارات نارية حتذيرية وأن اجلمع داس املشاغبني حىت هلكـوا عنـدما               
كانوا يسعون للفرار يتعارض مع تقارير املنظمات غري احلكومية اليت تفيد بأن عدد القتلـى               

وتشعر اللجنة بالقلق من أن وفد الدولة       . ألمن إىل القوة املفرطة   ُيعزى أساساً إىل جلوء قوات ا     
الطرف أنكر ادعاءات املنظمات غري احلكومية بوقوع حاالت تعـذيب وإسـاءة معاملـة              
أشخاص احتجزوا أثناء أعمال الشغب وتنظيم حماكمات بإجراءات موجزة تتعـارض مـع             

  .)١٤ و٩ و٧ و٦املواد (لعهد الضمانات الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ويف ا
لدولة الطرف إجراء التحقيق املناسـب يف ادعـاءات         أن تكفل ا  ينبغي    

االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان ذات الصلة بأعمال الشغب االجتماعيـة يف       
، مبا فيها ادعاءات استخدام قوات األمن للقوة املفرطة، والتعذيب،          ٢٠٠٨عام  

جزين، واحملاكمة بإجراءات موجزة، وأن تكفـل       وإساءة معاملة األشخاص احملت   
  .تقدمي اجلناة إىل العدالة

تشعر اللجنة بالقلق من أن الضمانات اخلاصة باإليقاف غري القانوين والتعسفي اليت              )١٩
ينص عليها قانون اإلجراءات اجلنائية كثرياً ما ال تنفذ عملياً، مبا يف ذلك فتـرة االحتجـاز                 

كما . طة، ومن أن املتهمني كثرياً ما ال ُيبلغون حبقوقهم بصورة مناسبة          القانوين يف خمافر الشر   
 من قانون اإلجراءات ٢٣٧يساور اللجنة القلق من أن اللجنة املنصوص على إنشائها يف املادة     
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اجلنائية للتمكني من اختاذ إجراءات بشأن دفع التعويضات يف حاالت االحتجاز غري القانوين             
  .)١٤ و٩ملادتان ا(مل تبدأ عملها بعد 
لدولة الطرف التدابري املناسبة، مبا يف ذلـك تـدريب          اأن تتخذ   ينبغي    

القانون، من أجل كفالة تنفيـذ الـضمانات الـواردة يف قـانون              موظفي إنفاذ 
اإلجراءات اجلنائية بصورة فعالة ومتكني األشخاص الذين يتعرضون لالحتجـاز          

النتهاكات واالستفادة مـن سـبل   غري القانوين والتعسفي من اإلبالغ عن هذه ا     
لدولـة  اأن تكفـل    وينبغي  . االنتصاف القضائية الفعالة ومن تلقّي التعويضات     

 مـن قـانون     ٢٣٧الطرف قيام اللجنة املكلفة بالشكاوى املنشأة مبوجب املادة         
  .اإلجراءات اجلنائية مبهامها، دون إبطاء

حملاكمة اليت تتجـاوز    قبل ا طويلة  ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء فترات االحتجاز ال         )٢٠
 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة وإزاء       ٢٢١ يف املادة    اأحياناً حدود االحتجاز املنصوص عليه    

 يف املائة من جمموع     ٦١ارتفاع عدد األشخاص احملتجزين قبل احملاكمة، والذين تبلغ نسبتهم          
  ).٩املادة ( ٢٠٠٩وفقاً إلحصاءات عام سجيناً  ٢٣ ١٩٦ البالغ عددهم السجناء

تدابري فعالة لضمان االمتثال بصورة فعالة      الطرف  لدولة   ا أن تتخذ ينبغي    
  . لقانون اإلجراءات اجلنائية واحلد من فترة االحتجاز قبل احملاكمة

وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتـسني اهلياكـل                )٢١
برنامج حتـسني أوضـاع     "يق بناء سجون جديدة، و    األساسية للسجون، مبا يف ذلك عن طر      

 بالتعاون مع شـركاء دولـيني،       ٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة  " االحتجاز واحترام حقوق اإلنسان   
يزال القلق يساورها إزاء استمرار مشكلة االكتظاظ الشديد واألوضاع غري املناسبة بصورة     ال

 الصحية، وعدم كفاية    وإضافة إىل شواغل بشأن عدم مالءمة الظروف      . صارخة يف السجون  
الوجبات الغذائية ونوعيتها، وعدم مناسبة االستفادة من الرعاية الصحية، تالحظ اللجنة أنـه             
كثرياً ما ال ُتكفل حقوق النساء يف فصلهن عن الرجال وحقوق القاصرين يف فصلهم عـن                

اللجنـة  وتـرى  . البالغني، وحقوق األشخاص احملتجزين قبل احملاكمة يف فصلهم عن املدانني 
  .)١٠ و٧املادتان (لزوم تعزيز مراقبة األوضاع داخل السجون ومعاملة السجناء 

لدولة الطرف معاملة مجيع األشخاص احملـرومني مـن         أن تكفل ا  ينبغي    
حريتهم بإنسانية وباحترام من أجل صون كرامة اإلنسان وأن تسهر على توافق            

ذجية الدنيا ملعاملة السجناء أوضاع االحتجاز مع أحكام العهد ومع القواعد النمو
لدولة الطرف، بـصورة خاصـة،      أن تتخذ ا  وينبغي  . اليت وضعتها األمم املتحدة   

تدابري لتحسني كمية األغذية ونوعيتها واالستفادة مـن الرعايـة الـصحية يف             
السجون وأن تكفل فصل النساء عن الرجال والقاصرين عن البالغني واألشخاص 

لدولة الطرف  أن تضمن ا  وينبغي  . ن املدانني يف السجون   احملتجزين قبل احملاكمة ع   
أيضاً انفتاح أماكن االحتجاز على عمليات التفتيش املستقلة الوطنية والدوليـة،           
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 من موارد   واحلرياتمبا يف ذلك عن طريق متكني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           
  . كافية لرصد األوضاع داخل السجون

 بشأن اللجوء والالجئني، الذي اعُتمـد يف        ٢٠٠٥/٠٠٦ن  وتشري اللجنة إىل القانو     )٢٢
 هبدف تعزيز محاية ملتمسي اللجوء والالجئني وفقاً للمعايري الدولية، مبا يف ذلك             ٢٠٠٥ عام

ما يتعلق منها بعدم اإلبعاد، وإىل أن القانون سيبدأ نفاذه ما أن يتم اعتماد مرسوم تنفيـذي                 
  .)١٣ و٧املادتان (

 ٢٠٠٥دولة الطرف املرسوم التنفيذي لقانون عـام        لاأن تعتمد   ينبغي    
) تكلّفان بتحديد مركز الالجئ وبـالطعون     (أن الالجئني وأن تنشئ جلنتني      ـبش

  .كما يقضي بذلك القانون
وفضالً عـن   . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفالة استقالل القضاء بصورة كاملة           )٢٣

قانون اإلجراءات اجلنائية تسمح بتدخل وزير       من   ٦٤ذلك، يساور اللجنة القلق من أن املادة        
  .)١٤املادة (العدل أو املدعي العام لوقف اإلجراءات اجلنائية يف بعض احلاالت 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية     ٦٤لدولة الطرف املادة    أن حتذف ا  ينبغي    
  . وأن تتخذ التدابري املناسبة لكفالة ومحاية استقالل القضاء وحياده

 اللجنة القلق إزاء اختصاص احملاكم العسكرية القضائي يف حماكمة املـدنيني            ويساور  )٢٤
  .)٢٦ و١٤املادتان (

لدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان أن تكـون         أن تتخذ ا  ينبغي    
حماكمات املدنيني من جانب حماكم عسكرية عملية استثنائية، وأن جتـري هـذه       

ـ  ـاملة الضمانات اليت تن   احملاكمات يف إطار ظروف توفر بصورة ك       ا ـص عليه
  .  من العهد١٤املادة 

وبالرغم من املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت مفادها أن حرية الصحافة مطلقة               )٢٥
وأنه ال يوجد أي صحفي حمتجز حالياً يف الكامريون، ال تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء تلقّـي                  

ية ترصد حرية الصحافة وتبلغ عـن حـاالت مـضايقة           تقارير متسقة من منظمات وطنية ودول     
وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء جترمي مواد        . املسؤولني العامني الصحفيني أو وسائط اإلعالم     

قانون العقوبات لنشر معلومات كاذبة وإزاء مقاضاة صحفيني يف العديد من احلاالت بسبب هذه              
  .)١٩املادة (لقذف، نتيجة ما نشروه من تقارير اجلرائم أو جرائم تتصل هبا، مثل جرمية ا

لدولة الطرف النظر يف تشريعها وممارساهتا لكفالة عـدم         أن تعيد ا  ينبغي    
تعرض الصحفيني ووسائط اإلعالم للمضايقة واملقاضاة نتيجة اإلعراب عن آراء          
نقدية وينبغي أن يتسق أي تقييد ألنشطة الصحافة ووسائط اإلعالم اتساقاً كامالً            

  . من العهد١٩ من املادة ٣مع أحكام الفقرة 
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ويساور اللجنة القلق من أن عدد املنظمات غري احلكومية املؤهلة صغري جداً بالنسبة               )٢٦
إىل بلد يف حجم الكامريون، ومن أن املنظمات غري احلكومية املعترف هبـا ال تـشمل أي                 

  .)٢٢املادة (منظمات حلقوق اإلنسان 
 الطرف التدابري الالزمة لضمان أن تكون أي قيود         لدولةأن تتخذ ا  ينبغي    

 ٢٢ادة  ـُتفرض على حرية تكوين اجلمعيات متوافقة توافقاً كامالً مع أحكام امل          
  . من العهد

وبالرغم من أن اللجنة تالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لتوعيـة القـضاة        )٢٧
وموظفي السلطة القضائية بالعهد وبانطباقه بصورة مباشرة يف القانون احمللي، فإهنا تعرب عن             

  .)٢املادة (أسفها ألن احملاكم احمللية مل حتتج إال يف حاالت قليلة بأحكام العهد 
 ولة الطرف جهودها الرامية إىل توعية القضاة ومـوظفي        دأن تواصل ال  ينبغي    

  .وأن تعزز هذه اجلهود لياخالسلطة القضائية بالعهد وبانطباقه يف القانون الد
لدولة الطرف على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع والردود          اأن تنشر   وينبغي    )٢٨

  .للجنة وهذه املالحظات اخلتاميةاخلطية اليت قدمتها رداً على قائمة املسائل اليت أعدهتا ا
لدولـة  أن تقـدم ا  من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ٧١ من املادة ٥وعمالً بالفقرة    )٢٩

تقييم الوضع وتنفيذ توصيات اللجنـة الـواردة يف         عن  الطرف، يف غضون سنة، معلومات      
  . أعاله١٨ و١٧ و٨الفقرات 

تقريرها املقبل، الذي جيب عليها تقدميه      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن          )٣٠
، معلومات عن تنفيذ التوصيات األخرى وعن تطبيـق         ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣٠يف أجل أقصاه    
  . العهد مبجمله
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  يالنظر يف البالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختيار  -اً خامس
 املنصوص عليها   حيق لألفراد الذين يّدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم            -٧٨

يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذين استنفدوا مجيع ُسـبل االنتـصاف      
املتاحة حملياً أن يوجِّهوا بالغات مكتوبة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لكي تنظـر فيهـا                

لـة طـرف يف   وال ميكن النظر يف أي بالغٍ ما مل يتعلق بدو . مبوجب الربوتوكول االختياري  
 ١١٣وقد قَبِلـت    . العهد اعترفت باختصاص اللجنة بانضمامها إىل الربوتوكول االختياري       

 صّدقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت َخلَفاً فيه، اختـصاص             ١٦٦ أصل   دولة من 
انظر (اللجنة املتعلق بالنظر يف شكاوى األفراد، وذلك بانضمامها إىل الربوتوكول االختياري            

  ). األول، الفرع باءاملرفق
ختضع لواجب  وُينظَر يف البالغات مبوجب الربوتوكول االختياري يف جلسات مغلقة            -٧٩

 من النظام   ١٠٢ومبوجب املادة   ).  من الربوتوكول االختياري   ٥ من املادة    ٣الفقرة  (الكتمان  
بيد أنه  . الداخلي للجنة، تكون مجيع وثائق عمل اللجنة سرية ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك             

ميكن لصاحب البالغ والدولة الطرف املعنية الكشف عـن أي بيانـات أو مالحظـات أو                
أمـا نـصوص   . معلومات تتعلق باإلجراءات، ما مل تطلب اللجنة من الطرفني احترام السرية         

اآلراء، وقرارات عدم مقبولية البالغات، وقرارات وقف النظـر يف          (القرارات النهائية للجنة    
فُتنَشر وُيكَشف عن أمساء أصحاب البالغات، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك         ) أحد البالغات 
  .بطلب منهم

ويتوىل جتهيز البالغات املوّجهة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فريق االلتماسـات              -٨٠
كما يتوىل هذا الفريـق اإلجـراءات       . التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب    ٢٢ بالبالغات املقدمة مبوجب املادة      املتعلقة
 مـن  ١٤املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والبالغات املقدمة مبوجب املادة   

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والربوتوكول االختياري التفاقية           
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وا

  العملسري   -ألف   
متارس اللجنة االختصاصات اليت منحها إياها الربوتوكول االختياري منذ دورهتا الثانية             -٨١

 كي   دولةً طرفاً  ٨٤ بشأن    بالغاً ١ ٩٦٠وُسجِّل منذ ذلك احلني     . ١٩٧٧اليت ُعِقدت يف عام     
وفيما يلي بيان حبالة    .  بالغاً ُسجِّل خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير       ٧٢تنظر فيها اللجنة، منها     

  : املسجَّلة كي تنظر فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان١ ٩٦٠ل البالغات ا
 من  ٥ من املادة    ٤البالغات اليت انتهى النظر فيها باعتماد آراء مبوجب الفقرة            )أ(  

   بالغاً ثبت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛٥٨٩ بالغاً منها ٧١٣: وكول االختياريالربوت
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   بالغاً؛٥٥٧: البالغات اليت أُعِلن عدم قبوهلا  )ب(  
   بالغاً؛٢٧٤: البالغات اليت أُوِقف النظر فيها أو ُسِحبت  )ج(  
  . بالغات٣٩٨: البالغات اليت مل ينتِه النظر فيها بعد  )د(  

ك، تلقّى فريق االلتماسات آالف البالغات اليت أُخِطر أصحاهبا بأنـه           وإضافة إىل ذل    -٨٢
وأُخبِـر آالف مـن     . لن يتسّنى تسجيلها ألغراض النظر فيها ما مل يقدموا معلومات إضافية          

  بالغاهتم ال تـدخل    سبـاب منها مثالً أن   أصحاب الرسائل بأن حاالهتم لن ُتعَرض على اللجنة، أل        
وحتتفظ األمانة بـسجل هلـذه      . هد أو الربوتوكول االختياري   ضمن نطاق تطبيق أحكام الع    

  .املراسالت، وهي ُمدرجة يف قاعدة بياناهتا
واعتمدت اللجنة، يف دوراهتا السابعة والتـسعني والثامنـة والتـسعني والتاسـعة               -٨٣

  ). اجمللد الثاين (اخلامسويرد نص هذه اآلراء يف املرفق . قضية ٥٠والتسعني، آراًء بشأن 
ويرد نص هـذه    . قضية قررت عدم مقبوليتها    ٢٤كما فرغت اللجنة من النظر يف         -٨٤

  ).اجمللد الثاين (سادسالقرارات يف املرفق ال
وتفصل اللجنة من حيث املبدأ، مبوجب نظامها الداخلي، يف أمر مقبوليـة الـبالغ                -٨٥

لة إال يف ظـروف  وال تتطرق اللجنة إىل مقبولية البالغ بصورة منفص . وأسسه املوضوعية معاً  
وجيوز للدولة الطرف اليت ُيطلب منها تقدمي معلومات بشأن املقبوليـة واألسـس             . استثنائية

 املوضوعية أن تعترض يف غضون شهرين على مقبولية البالغ وأن تطلب النظر يف املقبوليـة              
ولكن هذا الطلب ال يعفي الدولة الطرف من االلتزام بتقـدمي معلومـات             . على حنو منفصل  

شأن األسس املوضوعية للبالغ يف غضون ستة أشهر ما مل تقرر اللجنة أو فريقهـا العامـل          ب
املعين بالبالغات أو املقرر اخلاص الذي تعينه متديد أجل تقدمي تلك املعلومات إىل ما بعد اختاذ        

  .اللجنة قراراً بشأن مقبولية البالغ
من جانـب   سحبها  ا  ألسباب منه قضايا   ١٠وقررت اللجنـة إغـالق ملفـات       -٨٦

رد من صاحب البالغ أو حماميه بالرغم من توجيـه عـدة            تلقي  بسبب  أو   صاحب البالغ 
 أو ألن أصحاب البالغات، ممن كانت قد صدرت يف حقهم أوامـر             رسائل تذكريية إليهما  
   .قاء يف البلدان املعنيةبطرد، قد ُسمح هلم بال

قيد االستعراض، الحظت اللجنـة أن       قضايا نظرت فيها اللجنة يف الفترة        مخسةويف    -٨٧
والدول املعنية هـي    . اتب البالغ اصحأ مل تتعاون يف دراسة ادعاءات       ة الطرف املعني  ةالدول

عـن   اللجنـة    عربتوأ. سري النكا وطاجيكستان وقريغيزستان   اجلماهريية العربية الليبية و   
ن ترسـل الـدول     أعلى  اً  ي ضمن نص بأن الربوتوكول االختياري ي    مذكرةهلذا الوضع   أسفها  

وعند عدم وجود رد، ينبغي إيالء االعتبـار     . األطراف إىل اللجنة كل ما لديها من معلومات       
  . الواجب ملزاعم أصحاب البالغات، يف حدود ما حتظى به من أدلة مناسبة
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  عدد البالغات املقدَّمة إىل اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياريتزايد   -باء   
 يف تقاريرها السابقة، أدى ارتفاع عدد الدول األطـراف يف           حسبما ذكرت اللجنة    -٨٨

. الربوتوكول االختياري وتنامي وعي اجلمهور بإجراءاهتا إىل تزايد عدد البالغات املقدَّمة إليها
ويبّين اجلدول الوارد أدناه منط العمل الذي أجنزته اللجنة فيما يتعلق بالبالغات على مـدى               

وقد ُسجل منـذ التقريـر      . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١  السنوات الثماين املاضية حىت   
  . بالغا٦٨ًالسنوي األخري 

  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٢البالغات اليت ُنظر فيها خالل الفترة من     

 )أ(القضايا اليت انتهى البت فيها البالغات اجلديدة املسجَّلة السنة
القضايا اليت مل ُيبت فيها حىت 

 ديسمرب/ كانون األول٣١

٤٣١ ٧٦ ٦٨ ٢٠٠٩ 

٤٣٩ ٨٨ ٨٧ ٢٠٠٨ 

٤٥٥ ٤٧ ٢٠٦ ٢٠٠٧ 

٢٩٦ ١٠٩ ٩٦ ٢٠٠٦ 

٣٠٩ ٩٦ ١٠٦ ٢٠٠٥ 

٢٩٩ ٧٨ ١٠٠ ٢٠٠٤ 

٢٧٧ ٨٩ ٨٨ ٢٠٠٣ 

٢٧٨ ٥١ ١٠٧ ٢٠٠٢ 

باعتماد اآلراء واختاذ قرارات بعدم املقبوليـة       (العدد اإلمجايل للقضايا اليت صدرت قرارات بشأهنا          )أ(  
  ).وقرارات بوقف النظر

  ج املتبعة يف النظر يف البالغات املقدَّمة مبوجب الربوتوكول االختياريالُنُه  -جيم   

  املقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة  -١  
، أن تعّين   ١٩٨٩مارس  /قررت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة والثالثني املعقودة يف آذار          -٨٩

ويف .  بني دورات اللجنة   ل البالغات اجلديدة لدى ورودها تباعاً، أي فيما       وانمقرراً خاصاً لت  
، ُعّينت السيدة كريستني شانيه مقررة      ٢٠٠٨يوليه  /الدورة الثالثة والتسعني املعقودة يف متوز     

 من النظام   ٩٧ويف الفترة املشمولة هبذا التقرير، أحالت املقررة اخلاصة، وفقاً للمادة           . خاصة
طالبةً منها تقدمي معلومـات أو      بالغاً جديداً إىل الدول األطراف املعنية        ٧٢الداخلي للجنة،   

وأصدرت املقررة اخلاصة طلبـات يف      . مالحظات بشأن مسأليت املقبولية واألسس املوضوعية     
ويرد .  من النظام الداخلي للجنة٩٢قضية، الختاذ تدابري مؤقتة للحماية عمالً باملادة  ١٦حالة 
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ص من صالحية تقدمي طلبات     شرح ملا يتمتع به املقرر اخلا      )١٥(١٩٩٧يف التقرير السنوي لعام     
  . من النظام الداخلي٩٢اختاذ تدابري مؤقتة، وعند االقتضاء سحبها مبوجب املادة 

  اختصاص الفريق العامل املعين بالبالغات  -٢  
، أن تأذن   ١٩٨٩يوليه  /قررت اللجنة، يف دورهتا السادسة والثالثني املعقودة يف متوز          -٩٠

عتماد قرارات بشأن مقبولية البالغات عندما يتفق على ذلك         للفريق العامل املعين بالبالغات با    
ويرجع الفريق  . وإذا تعذَّر ذلك االتفاق، ُيحيل الفريق العامل املسألة إىل اللجنة         . مجيع أعضائه 

املـشمولة  وخالل الفتـرة  . إىل اللجنة أيضاً إذا استصوب أن تبت بنفسها يف مسألة املقبولية       
  .تبالغامثانية امل مقبولية ، أعلن الفريق العباالستعراض

 توصيات إىل اللجنة فيما يتعلق بعـدم مقبوليـة بعـض            ويقدم الفريق العامل أيضاً     -٩١
وأذنت اللجنة للفريق العامل، يف دورهتا الثالثة والثمانني، أن يقرر عدم مقبوليـة             . البالغات

ابعة والثمانني الفقرة  اللجنة يف دورهتا الر  أضافتو. البالغات إذا اتفق مجيع أعضائه على ذلك      
ـ      : " من نظامها الداخلي   ٩٣ىل املادة   إ التالية   ٣اجلديدة   ب ـجيوز لفريق عامل منـشأ مبوج
 من هذا النظام الداخلي أن يقرر عدم مقبولية بالغ ما إذا كان الفريق              ٩٥ من املادة    ١الفقرة  

لجنـة بكامـل    وُيحال القرار إىل ال   . يتألف من مخسة أعضاء على األقل وأمجعوا على ذلك        
وتقوم اللجنة بالنظر يف البالغ والبـت فيـه، إذا          . هيئتها لتأكيده واعتماده من دون مناقشة     

  ".طلب أحد األعضاء إجراء مناقشة يف جلسة عامة

  اآلراء الفردية  -دال   
تسعى اللجنة يف ما تقوم به من عمل مبوجب الربوتوكول االختيـاري إىل اختـاذ                 -٩٢

 من نظامها الـداخلي، أن      ١٠٤غري أنه جيوز ألعضائها، عمالً باملادة       . ءقراراهتا بتوافق اآلرا  
كما جيوز لألعضاء، مبوجب املادة نفسها، أن       . يضيفوا إىل آرائها آراءهم الفردية أو املعارِضة      

  .ُيذّيلوا قرارات اللجنة اليت ُتعلن فيها مقبولية أو عدم مقبولية البالغات بآرائهم الفردية
بـآراء فرديـة يف     وقراراهتا  ، ذُيلت آراء اللجنة     املشمولة باالستعراض رة  وخالل الفت   -٩٣

 ١٢٨٤/٢٠٠٤ و ،)ضد مجهوريـة غيانـا    مونيوس  س  لغونسا( ١٢٤٦/٢٠٠٤ رقم   القضايا
 )ضـد إسـبانيا   مـارتينس   غايوسـو   ( ١٣٦٣/٢٠٠٥و)  ضد أوزبكـستان   كوريدوف(
 )كستانكريبو ضد طاجي  ( ١٤٠١/٢٠٠٥ و )لوكيانشيك ضد بيالروس  ( ١٣٩٢/٢٠٠٥و
 ١٥٨٨/٢٠٠٧و) دميون ضد كنـدا   ( ١٤٦٧/٢٠٠٦ و )كابا ضد كندا  ( ١٤٦٥/٢٠٠٦و
 ،)زافريـل ضـد اجلمهوريـة التـشيكية        (١٦١٥/٢٠٠٧، و )بن عزيزة ضـد اجلزائـر     (
، )تيلمـان ضـد أسـتراليا     ( ١٦٣٥/٢٠٠٧ و )فاردون ضد أسـتراليا   ( ١٦٢٩/٢٠٠٧و

__________ 

  .٤٦٧، اجمللد األول، الفقرة )(A/52/40 ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  ) ١٥(
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 ١٧٩٣/٢٠٠٨ و ،)نيـا  ضد أملا  ثلو (١٧٥٤/٢٠٠٨و،  )العباين ضد ليبيا   (١٦٤٠/٢٠٠٧و
جورجوبولوس ( ١٧٩٩/٢٠٠٨، و )مينني ضد هولندا   (١٧٩٧/٢٠٠٨و،  )مارين ضد فرنسا  (

  ).ضد اليونان

  املسائل اليت نظرت فيها اللجنة  -هاء   
استعراض األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة مبوجب الربوتوكـول         االطالع على   ميكن    -٩٤

 إىل دورهتا السادسة والتسعني املعقـودة يف  ١٩٧٧ام  االختياري من دورهتا الثانية املعقودة يف ع      
 إىل عـام    ١٩٨٤ بالرجوع إىل التقارير السنوية للجنة الصادرة مـن عـام            ٢٠٠٩يوليه  /متوز

، واليت تتضمن ملخصات للمسائل اإلجرائية واملوضوعية اليت نظـرت فيهـا اللجنـة              ٢٠٠٩
قارير السنوية اليت تقـدمها اللجنـة إىل        وترد يف مرفقات الت   . والقرارات اليت اختذهتا هبذا الشأن    

اجلمعية العامة النصوص الكاملة لآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة والقرارات اليت أعلنت فيهـا عـدم         
كما ميكن االطالع علـى نـصوص اآلراء        . مقبولية البالغات مبوجب الربوتوكول االختياري    

الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق     والقرارات يف قاعدة بيانات هيئات املعاهدات على املوقع         
  ).www.ohchr.org(اإلنسان 

جمموعة خمتارة من القرارات اليت اختذهتا اللجنـة        "وقد ُنشرت تسعة جملدات تتضمن        -٩٥
تتناول الفترات املمتدة مـن الـدورة    " املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري     

، ومن الدورة السابعة عشرة إىل الدورة       )١٩٨٢-١٩٧٧(لثانية إىل الدورة السادسة عشرة      ا
، ومن الدورة الثالثة والثالثني إىل الدورة التاسعة والثالثني         )١٩٨٨-١٩٨٢(الثانية والثالثني   

، )١٩٩٢-١٩٩٠(، ومن الدورة األربعني إىل الدورة السادسة واألربعني         )١٩٩٠-١٩٨٨(
، ومـن   )١٩٩٥-١٩٩٣(سابعة واألربعني إىل الدورة اخلامسة واخلمـسني        ومن الدورة ال  

 إىل  ١٩٩٦مـارس   /مـن آذار  (الدورة السادسة واخلمسني إىل الدورة اخلامسة والـستني         
مـن  (، ومن الدورة السادسة والستني إىل الدورة الرابعة والـسبعني           )١٩٩٩أبريل  /نيسان
دورة اخلامسة والسبعني إىل الدورة الرابعة ، ومن ال)٢٠٠٢مارس  / إىل آذار  ١٩٩٩يوليه  /متوز

، ومن الدورة اخلامسة والثمانني إىل      )٢٠٠٥يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٢يوليه  /من متوز (والثمانني  
 ).٢٠٠٧أكتـوبر   / إىل تـشرين األول    ٢٠٠٥أكتوبر  /من تشرين األول  (الدورة احلادية والتسعني    

أمـا اجمللـدات    .  والروسية واإلسبانية  وبعض اجمللدات متاحة باللغات اإلنكليزية والفرنسية     
. األحدث عهداً فهي متاحة يف الوقت احلاضر بلغة أو لغتني فقط، وهو أمر مؤسف للغايـة               

ومبا أن احملاكم احمللية تطبق املعايري الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية              
تاحة يف مجيع أرجاء العـامل يف جملـد         بصورة متزايدة، فال بد من أن تكون قرارات اللجنة م         

  . جممَّع ومفهرس بشكل مناسب ومتاح جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية
ويرد فيما يلي ملخص ملا استجد من تطورات بشأن املسائل اليت ُنظر فيها خـالل                 -٩٦

  . الفترة املشمولة هبذا التقرير
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  املسائل اإلجرائية  -١  

  )من الربوتوكول االختياري ١املادة  (ة الضحيةعدم املقبولية لغياب صف  )أ(  
، ادعت صـاحبة الـبالغ أن       )أندريرسن ضد الدامنرك   (١٨٦٨/٢٠٠٩يف القضية     -٩٧

بعض التصرحيات العلنية اليت يديل هبا زعماء حزب سياسي متثل تروجياً لكراهية املسلمني وأهنا     
وملا كانـت صـاحبة   . العهد من ٢٧، واملادة ٢٠ من املادة ٢تنتهك، بصفة خاصة، الفقرة     

واعتربت اللجنة أنه   . البالغ مسلمة، فإن تلك البيانات تؤثر على حياهتا اليومية يف الدامنـرك          
ال جيوز ألي شخص أن يعترض على أساس نظري أو دفاعاً عن الصاحل العام، على قانون أو                 

قوقـه الـيت    فكل شخص يدعي أنه ضحية النتهاك حق من ح        . ممارسة يعتربها خمالفة للعهد   
يكفلها العهد عليه أن يقدم الدليل على أن الدولة الطرف قد أضرت بالفعل مبمارسته حلقـه                
من خالل تصرف أو تقصري منها، أو على أن هذا اإلضرار وشيك احلـدوث، مـستنداً يف                 

ويف هذه القضية،   . حجته، مثالً، إىل تشريع سار أو إىل قرار قضائي أو إداري أو إىل ممارسة             
بت صاحبة البالغ أن البيانات موضوع بالغها تنطوي على آثار حمددة متسها هي أو أن               مل تث 

واسـتنتجت  . اآلثار احملددة اليت تنطوي عليها البيانات وشيكة الوقوع وقد متسها شخـصياً           
اللجنة بالتايل أن صاحبة البالغ مل تقدم الدليل على أهنا ضحية من منظور العهد، وأعلنت أن                

  .  من الربوتوكول االختياري١مقبول مبوجب املادة االدعاء غري 

  ) من الربوتوكول االختياري٢املادة (االدعاءات غري املثبتة   )ب(  
لألفراد الذين يدعون أن أي حق      " من الربوتوكول االختياري على أن       ٢تنص املادة     -٩٨

ق التظلم احمللية   من حقوقهم املذكورة يف العهد انُتهك، والذين يكونون قد استنفدوا مجيع طر           
حيتـاج يف    ورغم أن صاحب البالغ ال    ". املتاحة، تقدمي رسالة كتابية إىل اللجنة لتنظر فيها       

مرحلة البت يف مقبولية بالغه إىل إثبات االنتهاك الذي يدَّعي أنه ضحية لـه، فإن عليـه أن                 
ست جمرَّد ادعاء   لي" الشكوى"وعليه، فإن   . يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته ألغراض املقبولية      

ويف احلاالت اليت ترى فيها اللجنة أن صاحب البالغ مل          . بل هي ادعاء مدعَّم بعدد من األدلة      
) ب(يدعم ادعاءه بأدلة كافية ألغراض املقبولية، ُتعلن أن البالغ غري مقبول مبوجب الفقـرة             

  . من نظامها الداخلي٩٦من املادة 
 يدعي  ،)ضد إسبانيا دومينغس وآخرون    رودريغيس( ١٤٧١/٢٠٠٦يف القضية رقم      -٩٩
 من االتفاقية   ١٤ من املادة    ٥مبوجب الفقرة    مكفول هلم    ا من حق  وب البالغ أهنم حرم   اصحأ

إعادة النظر يف اإلدانة واحلكم الصادرين عن احملكمة العليا ألن انتصاف النقض يف             وهو حق   
ومع ذلك . ليت استند إليها احلكمإسبانيا ليس إجراء استئنافياً وال يسمح بإعادة فحص األدلة ا     

الحظت اللجنة أن قراءة احلكم الصادر عن احملكمة العليا يشري بوضـوح إىل أن احملكمـة                
ب البالغ يف تقدمي االستئناف، مبـا يف ذلـك          اصحأفحصت مجيع األسس اليت استند إليها       

وبالتايل . لعامةالصحة ا متس ب األسس املتصلة بوصف الوقائع باعتبارها حماولة ارتكاب جرمية         
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 مـن  ٢قبوليته مبوجب املادة م بدرجة كافية وأعلنت عدم  ثبتاعتربت اللجنة أن االدعاء مل ي     
  .الربوتوكول االختياري

علن عدم مقبولية ادعاءات أخرى لعدم تـوفر األدلـة اإلثباتيـة يف القـضايا               وأُ  -١٠٠
ضـد  مينبويـف   ( ١١٧٤/٢٠٠٣، و )وآخرون ضد أوزبكـستان   . أ( ١٠٧٩/٢٠٠٢ رقم

 ١٢٣٢/٢٠٠٣ و ،)ضـد أوزبكـستان   . أ. و س . م. ت( ١٢٠٦/٢٠٠٣، و )طاجيكستان
، )وس ضد مجهورية غيانا   يس مون لغونزا( ١٢٤٦/٢٠٠٤، و )بوستفالوف ضد االحتاد الروسي   (
كالــداروف ضــد ( ١٣٣٨/٢٠٠٥و، )لطيفــولني ضــد قريغيزســتان( ٣١١٢/٢٠٠٤و

كاتسورا ضد   (١٣٧٧/٢٠٠٥، و )كولوف ضد قريغيزستان  ( ١٣٦٩/٢٠٠٥، و )قريغيزستان
مارز ضد االحتاد   ( ١٤٢٥/٢٠٠٥، و )كريبو ضد طاجيكستان  ( ١٤٠١/٢٠٠٥، و )بيالروس
ضـد  . ت. ن (١٥٢٢/٢٠٠٦، و )مارينيش ضـد بـيالروس    ( ١٥٠٢/٢٠٠٦، و )الروسي

غرياشـينكو  ( ١٥٣٧/٢٠٠٦، و )تياغاراجا ضد سري النكا   ( ١٥٢٣/٢٠٠٦، و )قريغيزستان
ضد راموين  سويلس  ( ١٥٥٥/٢٠٠٧، و )ضد كندا محيدة  ( ١٥٤٤/٢٠٠٧، و )ضد بيالروس 

أوساييف ضد االحتاد   ( ١٥٧٧/٢٠٠٧، و )هريناندس ضد الفلبني  ( ١٥٥٩/٢٠٠٧، و )إسبانيا
بريـشتا ضـد    ( ١٦١٨/٢٠٠٧، و )مانسانو ضـد كولومبيـا    ( ١٦١٦/٢٠٠٧، و )الروسي

نوفوتين ضد  ( ١٧٧٨/٢٠٠٨، و )ضد الفلبني  بستانيو( ١٦١٩/٢٠٠٧، و )اجلمهورية التشيكية 
  .)سان خوان ضد إسبانيا( ١٨٦٩/٢٠٠٩، و)جلمهورية التشيكيةا

  ) من الربوتوكول االختياري٢املادة (اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع واألدلة   )ج(  
تكشف القضايا عن شكل خاص من عدم اإلثبات حينما يدعو صاحب الـبالغ               -١٠١

وقد ذكَّرت اللجنة تكراراً    . ت فيها احملاكم احمللية   اللجنة إىل إعادة تقييم الوقائع واألدلة اليت بتّ       
ذي مفاده أن آراءها ال ميكن أن حتل حمل احلكم الصادر عن احملاكم احمللية              ـادها ال ـباجته

حرماناً  مثلتفيما يتعلق بتقييم الوقائع واألدلة يف قضية حمددة، ما مل يكن التقييم تعسفياً أو               
 إىل استنتاج معقـول خبـصوص     قد خلصت   ية أو حمكمة    ت هيئة قضائ  كانفإذا  . من العدالة 

ال ميكن اعتبـار أن     فمسألة حمددة من املسائل املتعلقة بالوقائع يف ضوء األدلة املتوفرة لديها،            
لذلك، اعتربت اللجنة الطلبـات     .  من العدالة  اًحرمانميثل   أو أنه    واضح التعسف قرارها كان   

.  من الربوتوكول االختياري   ٢ري مقبولة مبوجب املادة     املتعلقة بإعادة تقييم الوقائع واألدلة غ     
، )منبويف ضد طاجيكستان  ( ١١٧٤/٢٠٠٣رقم  وينطبق ذلك بوجه التحديد على القضايا       

، )كوديروف ضد أوزبكـستان   ( ١٢٨٤/٢٠٠٤، و )ضد طاجيكستان . أ. س( ١٢٤٠/٢٠٠٤و
، )يزستان ضد قريغ  كالداروف( ١٣٣٨/٢٠٠٥، و )يفولني ضد قريغيزستان  طل( ١٣١٢/٢٠٠٤و
، )موامبا ضد زامبيا  ( ١٥٢٠/٢٠٠٦، و )دميكوفيتش ضد االحتاد الروسي   ( ١٣٤٣/٢٠٠٥و
، )مانسانو ضد كولومبيا  ( ١٦١٦/٢٠٠٧، و )تياغاراجا ضد سري النكا   ( ١٥٢٣/٢٠٠٦و
و وبرينـايب   ـباريونويف( ١٧٩٤/٢٠٠٨، و )سيتو مارتينس ضد إسبانيا   ( ١٦٢٤/٢٠٠٧و
  .)د إسبانياـض
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  )٣الربوتوكول االختياري، املادة ( بسبب عدم التوافق مع أحكام العهد عدم املقبولية  )د(  
 ادعـى صـاحب     ،)مارز ضد االحتاد الروسي   ( ١٤٢٥/٢٠٠٥يف القضية رقم      -١٠٢

 من العهد ألن احلكم الذي صدر مل يوضح بدايـة           ٩ من املادة    ٥ و ١البالغ انتهاك الفقرتني    
، وهو مـا   ية اليت كان ينبغي أن يودع فيها      مدة قضاء العقوبة ونوع ونظام املؤسسة اإلصالح      

والحظت اللجنة أن مقتضيات التشريع احمللي بشأن نوع        . خالف قانون اإلجراءات اجلنائية   ُي
ولذلك اعتـربت أن هـذا      . املعلومات اليت ينبغي أن يتضمنها احلكم خترج عن نطاق العهد         

 ٣ غري مقبول مبوجب املادة      االدعاء غري متوافق من حيث املوضوع مع أحكام العهد وبالتايل         
  . من الربوتوكول االختياري

بشأن إلغاء الـشهادة  ) ماثيوداكس ضد اليونان( ١٥٧٢/٢٠٠٧ويف القضية رقم    -١٠٣
اجلامعية لصاحب البالغ من خالل إجراء إداري، أشارت اللجنة إىل سوابقها القانونية الـيت              

 من العهد ال ينطبـق إال علـى         ١٤ة   من املاد  ٢تنص على أن افتراض الرباءة مبوجب الفقرة        
يشكل جزءاً    ال تنطبق على أي إجراء آخر ال       ١٤ من املادة    ٥اإلجراءات اجلنائية وأن الفقرة     

ولذلك اعتربت أن ادعاء صاحب البالغ بشأن اإلجراءات اإلدارية غـري           . من عملية جنائية  
  . متفق مع أحكام العهد

، ادعى صاحب البالغ أن ترحيله      )هولنداتشني ضد   ( ١٦٠٩/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٠٤
لكن اللجنـة   .  من العهد  ٢٤ بالتزام الدولة الطرف مبوجب املادة        الصني سيكون إخالالً   إىل

 وقت نظرها يف القضية، وبالتايل فكل عملية نقل         استنتجت أن صاحب البالغ مل يعد قاصراً      
وبناء عليه، أعلنت اللجنـة   . تلك املادة تكفله   بأي حق     لن تكون مساساً   يتعرض هلا مستقبالً  

  . من الربوتوكول االختياري٣أن هذا االدعاء غري مقبول من حيث املوضوع مبوجب املادة 
 املتعلقة بادعاء وقـوع     )سيتو مارتينس ضد إسبانيا   ( ١٦٢٤/٢٠٠٧ويف القضية     -١٠٥

 من العهد عن طريق إصدار حكم بالسجن بسبب عـدم دفـع النفقـة،               ١١ انتهاك للمادة 
 ملا تنص عليه ت اللجنة أن القضية ال تتعلق بعدم الوفاء بالتزام تعاقدي وإمنا قانوين، وفقاًالحظ
وااللتزام بدفع النفقة جزء من القـانون اإلسـباين         .  من القانون اجلنائي اإلسباين    ٢٢٧ املادة
. يقوم على اتفاق بني صاحب البالغ وزوجته السابقة بـشأن الطـالق أو االنفـصال               وال

 من العهد،  ١١ مع أحكام املادة     من حيث املوضوع  ال يتوافق   ، رأت اللجنة أن البالغ      وبالتايل
  . من الربوتوكول االختياري٣وأنه لذلك غري مقبول مبوجب املادة 

  ) من االختياري٣املادة (عدم املقبولية على أساس إساءة استعمال احلق يف تقدمي البالغات   )ه(  
 من الربوتوكول االختياري، أن ُتعلن عدم مقبولية أي         ٣ جيوز للجنة، وفقاً للمادة     -١٠٦

وخالل الفترة املـشمولة هبـذا   . بالغ ترى أنه مبثابة إساءة استعمال احلق يف تقدمي البالغات         
التقرير، أُثريت مسألة إساءة استعمال احلق يف تقدمي البالغات يف إطار عدد مـن القـضايا                

د سبل االنتصاف احمللية وتاريخ تقدمي الـبالغ إىل  انقضت فيها سنوات عدة بني تاريخ استنفا 
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 وأشارت اللجنة إىل أن الربوتوكول االختياري ال يضع حداً زمنياً لتقدمي البالغـات              .اللجنة
  .استثناء، إساءة استخدام حلق تقدمي البالغإال حد ذاته، يف وأن مرور الوقت ال يشكل 

 أحاطـت  ،)مهورية التـشيكية بريشتا ضد اجل( ١٦١٨/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٠٧
 إساءة اسـتخدام احلـق يف       ثلأن تقدمي البالغ مي   ومؤداها  اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف      

التقدمي نظراً ألن صاحب الشكوى انتظر قرابة تسع سنوات منذ القرار األخري الذي اختذتـه               
لي األخري قبل    سنوات ونصف على القرار احمل     ١٠اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان وأكثر من       

رار اللجنة األوروبية   ـلقتبعاً  واحتج صاحب البالغ بأنه حاول،      . أن يقدم شكواه إىل اللجنة    
، تقدمي استئناف أمام احملكمة     ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٨بشأن عدم املقبولية املؤرخ يف      
ار عـدم    بأن قر  ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يوم  أُبلغ   هاألوروبية حلقوق اإلنسان ولكن   

احلسبان  ووضعت اللجنة هذه الظروف اخلاصة يف. املقبولية كان قراراً هنائياً وغري قابل للطعن    
واعتربت أن التأخر ملدة تسع سنوات بعد قرار عدم املقبولية الذي اختذته املفوضية األوروبية              

  .ق تقدمي الشكاوىحل إساءة استخدام ثلمي

 هيئة أخرى من هيئات التحقيق الـدويل أو         قد ُعرضت على  ا  كون املسألة ذاهت  عدم املقبولية ل    )و(  
  ) من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) أ(٢الفقرة  (التسوية الدولية

 من الربوتوكول االختياري، على اللجنة أن تتأكد        ٥من املادة   ) أ(٢عمالً بالفقرة     -١٠٨
 ات التحقيـق الـدويل أو     من كون املسألة ذاهتا ليست حمل دراسة أمام هيئة أخرى من هيئ           

وحسب السوابق القانونية للجنة جيب أن تفهم عبارة املسألة ذاهتا بأهنا تعين            . التسوية الدولية 
وقد أبـدت بعـض     . الصلة بنفس صاحب البالغ، ونفس الوقائع ونفس احلقوق اجلوهرية        

نـة إذا  الدول، لدى انضمامها إىل الربوتوكول االختياري، حتفظاً يقضي بعدم اختصاص اللج 
  . كانت املسألة ذاهتا قد ُنِظر فيها فعالً أمام هيئة أخرى

وأعلن عدم مقبولية املطالبات املتعلقة بالقضايا املعلقة أمام احملكمـة األوروبيـة              -١٠٩
 يف حني   )سروب ضد اجلمهورية التشيكية   ( ١٥٧٣/٢٠٠٧حلقوق اإلنسان يف القضية رقم      
ماران ( ١٧٩٣/٢٠٠٨ و )لوث ضد أملانيا  ( ١٧٥٤/٢٠٠٨اعتربت اللجنة يف القضيتني رقم      

من املادة  ) أ(٢ أن التحفظ الذي أصدرته أملانيا وفرنسا على التوايل بشأن الفقرة            )ضد فرنسا 
  . من الربوتوكول االختياري حيول بينها وبني فحص هذا البالغ٥

  )توكول االختياري من الربو٥من املادة ) ب(٢الفقرة (اقتضاء استنفاد سبل االنتصاف احمللية   )ز(  
أي   من الربوتوكول االختياري، ال تنظر اللجنة يف       ٥من املادة   ) ب(٢عمالً بالفقرة     -١١٠

غري أنه وفقاً   . ا مل تتأكد من أن صاحبه استنفد مجيع سبل االنتصاف املتاحة حملياً           ـالغ م ـب
ل االنتصاف احمللية   ملا استقرت عليه اللجنة يف اجتهاداهتا السابقة، ال تنطبق قاعدة استنفاد سب           

وجيب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفّصلة        . إال إذا كانت تلك السبل فّعالة ومتاحة      
قضيته وأن  عن سبل االنتصاف اليت كان ميكن لصاحب البالغ، يف رأيها، أن يستفيد منها يف           

لى ذلـك،   وعالوة ع . تثبت أنه كان من املتوقع أن تكون تلك السبل فّعالة على حنو معقول            
أصحاب البالغات جمربون على توخي احلرص الواجب يف البحث عن سبل           رأت اللجنة أن    
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وجمرد الشكوك أو االفتراضات فيما يتصل مبدى فعالية سبل االنتـصاف           . االنتصاف املتاحة 
  .احمللية ال حتل أصحاب البالغات من االلتزام باستنفادها

 ١٥٥٥/٢٠٠٧ و ) ضد إسـبانيا   رودريغس( ١٤٧١/٢٠٠٦  رقم ويف القضيتني   -١١١
 أشارت اللجنة إىل سوابقها القانونية اليت تفيد بأنه مـن الـضروري             )سويلس ضد إسبانيا  (

. استنفاد وسائل االنتصاف اليت تنطوي على احتماالت جناح معقولة دون غريها من الوسائل            
فإن اللجنـة    مل يقدم ) أمبارو(ورغم إعالن الدولة الطرف أنه طلب إنفاذ احلقوق الدستورية          

 ٥تعترب أن هذا الطلب مل تتوفر له أي فرصة يف النجاح فيما يتعلق باالنتهاك املزعوم للفقـرة           
  . قد استنفدت أن سبل االنتصاف احملليةت من العهد وبالتايل اعترب١٤من املادة 

 الحظت اللجنة أن الدولـة      ،)بستانيو ضد الفلبني  ( ١٦١٩/٢٠٠٧ويف القضية     -١١٢
منذ تاريخ وقوع اجلرمية، يكون هدفه النهائي ضمان        قد أجري   أي حتقيق    أن   بنيالطرف مل ت  

ة اليت أودت حبياه ابن صـاحب       مرتكيب جرمية القتل املزعوم   /املقاضاة الفعالة ومعاقبة مرتكب   
 عاماً على تـاريخ وقـوع اجلرميـة         ١٥ ويف ظل هذه الظروف، ونظراً ملرور قرابة         .البالغ

بل االنتصاف الداخلية قد امتدت بصورة غري معقولة وخلـصت          املزعومة، ترى اللجنة أن س    
  . من الربوتوكول االختياري ال تثنيها عن النظر يف الشكوى٥من املادة ) ب(٢اللجنة إىل أن الفقرة 

 املتعلقة بتعـذيب    )كوديروف ضد أوزبكستان  ( ١٢٨٤/٢٠٠٤ويف القضية رقم      -١١٣
ومؤداها  على سوابقها القانونية  للجنة التأكيد    ا  أعادت ،ابن صاحبة البالغ واغتصابه وترهيبه    

ميكن أن يقع على عاتق صاحب البالغ وحده، خصوصاً أنه ال ميلـك              أن عبء اإلثبات ال   
نفس السبل املتاحة للدولة الطرف للحصول على األدلة، وأن املعلومات ذات الصلة تكـون              

من الربوتوكول االختيـاري     ٤ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . غالباً لدى الدولة الطرف وحدها    
ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق حبسن نية يف مجيع ادعاءات انتهاك العهد املقدمة 

ويف احلاالت الـيت تثبـت فيهـا        . ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة باملعلومات اليت لديها       
ت إضـافية علـى     االدعاءات بأدلة موثوقة يقدمها صاحب البالغ وتتوقف فيها أية إيضاحا         

معلومات تكون لدى الدولة الطرف وحدها، جيوز للجنة أن تعترب هذه االدعاءات مثبتة مبـا               
وفيما يتعلق بالقضية   . الطرف بتقدمي أدلة وتفسريات مقنعة     فيه الكفاية ما مل تدحضها الدولة     

تفند ادعاء  موضع النظر، تأخذ اللجنة يف االعتبار أن الدولة الطرف مل تقدم أية وثائق مدعمة               
صاحبة البالغ أن ابنها أثار أمام احملاكم احمللية مزاعمه بشأن ما تعرض لـه مـن اغتـصاب               

، ورغم أن الفرصة كانت متاحة فيه الكفاية صاحبة البالغ مباوتعذيب، وهي ادعاءات عللتها 
 مبوجـب  اللجنة أنه ليس هناك ما مينع النظر يف البالغ         ومن مث، رأت  . للقيام بذلك للدولة الطرف   

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة )ب(٢الفقرة 
 املتعلقـة بـرفض   )لوكيانتشيك ضد بيالروس  ( ١٣٩٢/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١١٤

إىل ترشيح صاحب البالغ لوظيفة نائب يف جملـس النـواب،           أفراد بادرت   تسجيل جمموعة   
احمللية نظراً ألنه مل يقـدم  ادعت الدولة الطرف أن صاحب البالغ مل يستنفد سبل االنتصاف         

 الغواحتج صاحب الب  . استئنافاً ضد قرار احملكمة العليا من خالل إجراءات املراجعة القضائية         
بأن قرار احملكمة العليا أصبح واجب التنفيذ يف نفس يوم صدوره، وبذلك ُمنع مـن               من جهته   
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 صاحب البالغ بعدم فعالية     والحظت اللجنة أن ادعاء   . املشاركة يف احلملة االنتخابية اجلارية    
إجراءات املراجعة القضائية يف قضيته يستند أساساً إىل طبيعة عملية االنتخابات احملددة بإطار             

والحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف ذكرت فقط أن صاحب البالغ مل يـستأنف          . زمين
تطرق إىل ادعائه بـشأن     قرار احملكمة العليا باالستعانة بإجراءات املراجعة القضائية دون أن ت         

طبيعة عملية االنتخابات احملددة بإطار زمين ودون أن تثبت كيف ميكن هلذا اإلجراء أن يتيح               
ويف ظل هذه الظروف، ويف غيـاب أي معلومـات          . سبيل انتصاف فعاالً لصاحب البالغ    

 إضافية مقدمة من الدولة الطرف فقد قبلت اللجنة دفع صاحب البالغ ومفاده أن إجـراءات     
 مـن   ٥مـن املـادة     ) ب(٢املراجعة القضائية غري فعالة يف قضيته ورأت أن أحكام الفقرة           

  . القضيةيف نظر الالربوتوكول االختياري ال حتول دون 
 احتجت الدولـة    ،)غرياشينكو ضد بيالروس  ( ١٥٣٧/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١١٥

جب إجـراءات النظـر     الطرف بأن صاحبة البالغ مل تستأنف أمام مكتب املدعي العام مبو          
واعترضـت صـاحبة    .  من قانون اإلجراءات املدنية    ٤٣٦اإلشرايف املنصوص عليها يف املادة      

وأشارت اللجنـة إىل سـوابقها      . البالغ على هذه احلجة قائلة إن هذا االستئناف اختياري        
نفيـذ  لقرارات احملاكم اليت دخلت حيز الت     املراجعة اإلشرافية   إجراءات  ومؤداها أن   القانونية  

وإذا . تشكل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو املدعي العام           
ما أجريت إعادة النظر هذه فإهنا تقتصر على املسائل القانونية وال جتيز إعادة النظر يف الوقائع                

كمـة  ويف هذه الظروف، ومع مالحظة أن صاحبة البالغ استأنفت القرار أمام احمل           . واألدلة
 ال متنعها   ٥من املادة   ) ب(٢العليا اليت ردت استئنافها، رأت اللجنة يف هذه القضية أن الفقرة            

  . من فحص البالغ ألغراض املقبولية
 ، أحاطت اللجنـة علمـاً     )تشني ضد هولندا  ( ١٦٠٩/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١١٦

ب عدم قدرته على    بادعاء صاحب البالغ أنه يف حال ترحيله إىل الصني فسوف يواجه، بسب           
ملعاملة أو العقوبـة    ضروب من ا  إثبات هويته للسلطات الصينية، خطر التعرض للتعذيب أو ل        

وردت الدولة الطرف   .  من العهد  ٧القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، األمر الذي حتظره املادة          
يعتـرض  بأن صاحب البالغ مل يستنفد مجيع سبل االنتصاف الداخلية يف هذا الـصدد، ومل               

والحظت اللجنة أن طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب البالغ          . صاحب البالغ على ذلك   
يستند يف شقه املتعلق باختصاص الدولة الطرف إىل أنه قد يتعرض خلطر االضطهاد من جانب 

  الـذي  -وإذ تشري اللجنة إىل أن شرط استنفاد سبل االنتصاف الداخلية           . أفراد زعم أهنم اختطفوه   
 -دولة الطرف إنصاف من يزعم تعرضه النتهاك قبل أن تعرض القضية على اللجنـة               يتيح لل 

احملاكم الداخلية مواضيع القضايا اليت يعرضوهنا علـى  أمام ُيلزم أصحاب البالغات بأن يثريوا      
  .اللجنة، فهي تعلن أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول

 الحظت اللجنـة    ،)انضد طاجيكست . أ. س( ١٢٤٠/٢٠٠٤ويف القضية رقم      -١١٧
ادعاء صاحب البالغ بأن احملققني أرغموا ابنه على االعتراف بذنبه يف جرمية قتل، وهو مـا                



A/65/40 (Vol. I) 

GE.10-45146 144 

وقد أنكرت الدولة الطرف هذه االدعاءات باعتبارها بدون        .  من العهد  ٧ميثل انتهاكاً للمادة    
راب عن أي   أساس وأشارت إىل أنه مل حيدث قط أن قام ابن صاحب البالغ أو حمامياه باإلع              

ونظراً ألن ملف القضية خيلو من      . ادعاءات من هذا القبيل أثناء التحقيق األويل أو يف احملكمة         
معاملـة أو   ما أُدعي أنه إسـاءة      أي معلومات ذات صلة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك وصف            

 ها، أو أي تقارير طبية يف هذا      وارتكبأهنم  تعذيب أو أي معلومات تتعلق باألشخاص املدعى        
الصدد، ويف غياب أي تفسري من صاحب البالغ لعدم إثارة هذه االدعاءات أمام الـسلطات         

بأدلة كافية   فإن اللجنة ختلص إىل أن هذا اجلزء من البالغ غري مدعوم             ،املختصة يف ذلك احلني   
.  االختيـاري   من الربوتوكـول   ٥من املادة   ) ب(٢ والفقرة   ٢وأعلنت عدم مقبوليته مبوجب املادة      

فس القضية ادعى صاحب البالغ أيضاً أن افتراض براءة ابنه تعرضت لالنتهاك نظـراً              ويف ن 
والحظت اللجنة أنه ال يوجد يف ملف القضية ما يشري . لتصويره بصفته متهماً بالسرقة والقتل

إىل أن هذا االدعاء أثري على اإلطالق أمام احملكمة وبالتايل أعلنت أن هذا االدعاء غري مقبول                
  . من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢ والفقرة ٢ملادة مبوجب ا
 املتعلقة بتمثيل األشخاص ذوي     )بيبو ضد كندا  ( ١٧٤٧/٢٠٠٨ويف القضية رقم      -١١٨

 أنه يـتعني علـى     اومؤداهآرائها السابقة   اإلعاقة يف اإلجراءات القانونية، أشارت اللجنة إىل        
دارية والقضائية العادية، إضافة إىل مجيع سبل       أصحاب البالغات استنفاد سبل االنتصاف اإل     

االنتصاف القانونية األخرى، مبا يف ذلك سبل االنتصاف الدستورية، بقدر ما تبـدو سـبل               
والحظـت  . االنتصاف هذه فّعالة يف القضية موضوع النظر ومتاحة بالفعل ألصحاب البالغ       

كام القانونية املعنية، مع مراعـاة      أن صاحبة البالغ مل تعتّد بإمكانية الطعن يف دستورية األح         
وكان ميكـن لـسبيل االنتـصاف       . جرائية املنصوص عليها يف القانون الداخلي     إلالقواعد ا 

الدستوري هذا أن يكون وسيلة مناسبة يف هذه القضية لتسليط الضوء علـى أوجـه عـدم            
صاحبة الـبالغ   االتساق احملتملة يف القانون أو عدم تطابقه مع املبادئ األساسية اليت كانت             

 يسفر  قدوال ميكن للجنة أن تستبق النتائج اليت        . تدافع عنها من أجلها هي ومن أجل زوجها       
توجـد   عنها هذا اإلجراء الدستوري، نظراً ألنه، وفقاً للمعلومات املقدمة من األطراف، ال           

لبالغ ة اـة إىل أن صاحب  ـوبالتايل، خلصت اللجنِ  . أحكام دستورية مماثلة بشأن هذه القضية     
  . مل تستنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة

ر مـن   ـوخالل الفترة املشمولة باالستعراض، أعلنت اللجنة عدم قبول عدد آخ           -١١٩
البالغات أو ادعاءات حمددة لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، ومنـها القـضايا رقـم               

وب ضـد اجلمهوريـة     سـر ( ١٥٧٣/٢٠٠٧ و ،)لوكا ضد كولومبيا  غافرييا  ( ١٥٤١/٢٠٠٧
. د. ج. د (١٨٧٢/٢٠٠٩، و )غويرا دي ال إسربييال ضد كولومبيا     ( ١٦٢٣/٢٠٠٧ و ،)التشيكية

  .)وآخرون ضد كندا. غ
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  عبء اإلثبات  )ح(  
 يف سياق الربوتوكـول االختيـاري إىل مجيـع           املقدمة ستند اللجنة يف آرائها   ت  -١٢٠

ك أنه إذا مل تقدم الدولة الطرف رداً على ويعين ذل. حها هلا األطرافتياملعلومات اخلطية اليت ت 
ادعاءات صاحب البالغ، فإن اللجنة تويل املزاعم اليت مل ُيطعن يف صحتها ما تستحقه مـن                

ويف الفترة قيد االستعراض، ذكّرت اللجنة هبذا املبدأ        . اعتبار شريطة أن تكون مدعومة بأدلة     
  .)يكستانكريبو ضد طاج( ١٤٠١/٢٠٠٥يف آرائها بشأن القضية رقم 

   من النظام الداخلي للجنة٩٢التدابري املؤقتة املتخذة مبوجب املادة   )ط(  
 من النظام الداخلي للجنة، أن تطلب إىل الدولـة          ٩٢جيوز للجنة، مبوجب املادة       -١٢١

الطرف، بعد تلقي أي بالغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه، اختاذ تدابري مؤقتة تفادياً لوقوع ضرر               
وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة عنـد        . على ضحية االنتهاكات املزعومة   يتعذر تداركه   

الضرورة، ال سيما يف القضايا اليت حييلها إليها أشخاص، أو من ينوب عن أشخاص، حمكوم               
ونظراً . ينتظرون تنفيذ احلكم فيهم ويدعون أهنم حرموا من احملاكمة العادلة         وعليهم باإلعدام   

كتسيه مثل هذه احلاالت، تطلب اللجنة إىل الدول األطراف املعنية          لطابع االستعجال الذي ت   
وقد جرت املوافقة على وقف تنفيـذ       . عدم تنفيذ أحكام اإلعدام أثناء النظر يف تلك القضايا        

 يف ظروف أخرى من بينـها       ٩٢كما طُبِّقت املادة    . أحكام اإلعدام يف هذه احلاالت حتديداً     
 حقيقـي    تسليم وشيك يتهدد فيها صاحب البالغ خطرٌ       على سبيل املثال حاالت ترحيل أو     
  .بانتهاك احلقوق املكفولة يف العهد

، طلبت اللجنة إىل الدولة     )ركاهليشو ضد الدامن  ( ١٥٥٤/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٢٢
وعلقـت الدولـة    . الطرف أال تنفذ أمر مغادرة صاحب البالغ البلد ريثما ينظر يف شكواه           

. البالغ البلد يف انتظار نتيجة القضية املعروضة على اللجنـة         الطرف موعد مغادرة صاحب     
 ١٨٧٢/٢٠٠٩م  ـة رق ـواستجابت الدولة الطرف لطلب مماثل قدمته اللجنة بشأن القضي        

  .)وآخرون ضد كندا. غ. د. ج. د(

   املوضوعيةسائلامل  -٢  

  ) من العهد٢ من املادة ٣الفقرة (احلق يف احلصول على سبيل انتصاف فعال   )أ(  
 ٢ من املـادة     ٣خلصت اللجنة يف عدد من القضايا إىل وقوع انتهاكات للفقرة             -١٢٣

، )ضد كندا دميون  ( ١٤٦٧/٢٠٠٦أحكام أخرى من العهد، مبا يف ذلك القضايا رقم          مقترنة ب 
 ويف القـضية    .)هريناندس ضد الفلبني   (١٥٥٩/٢٠٠٧، و )بستانيو ضد الفلبني  ( ١٦١٩/٢٠٠٧و

 أنه ال جيوز للدولة الطرف التملص من مسؤولياهتا مبوجب العهد            أشارت اللجنة إىل   ،األخرية
 أن سبل االنتصاف اليت تعـول       حبجة أن احملاكم الداخلية بصدد النظر يف هذه القضية، علماً         
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لذا استنتجت اللجنة أن الدولة الطرف قـد        .  الدولة الطرف طالت إىل حد غري معقول       اعليه
  . من العهد٦هد مقترنة باملادة  من الع٢ من املادة ٣انتهكت الفقرة 

  ) من العهد٦املادة (احلق يف احلياة   )ب(  
، اعتربت اللجنة أن    )إشونوف ضد أوزبكستان  ( ١٢٢٥/٢٠٠٣يف القضية رقم      -١٢٤

احلجج اليت أدىل هبا صاحب البالغ تشري إىل أن الدولة الطرف مسؤولة بصورة مباشرة عـن         
أن تلك احلجج كانت تتطلب على أقل تقدير، يف         وفاة ابن صاحب البالغ نتيجة للتعذيب، و      

مجلة أمور، إجراء حتقيق مستقل بشأن احتمال ضلوع أفراد إنفاذ القانون التـابعني للدولـة               
الدولة الطرف، يف مجلـة     تويل  واعتربت اللجنة بالتايل أن عدم      . الطرف يف التعذيب والوفاة   

يم يف ادعاءات صاحب البالغ بشأن      أمور، إخراج جثة الضحية من القرب والنظر على حنو سل         
التناقض بني اإلصابات اليت حتملها اجلثة والتفسريات اليت قدمتها السلطات، جييـز اسـتنتاج             

 ٢ أو مقترنة باملـادة  ة من العهد مستقل  ٧ واملادة   ٦ من املادة    ١وجود انتهاك ألحكام الفقرة     
  .من العهد

، املتعلقة باحتمال ترحيل    )ياكووك ضد أسترال  ( ١٤٤٢/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٢٥
 ستنتهك عقوبة اإلعدامتكون قد ألغت دولة طرف صاحبة البالغ، أشارت اللجنة إىل أن أي       

يتعرض فيه  إىل بلد    اًشخصأبعدت  ي   إن ه  ٦املادة   من   ١الفقرة  حق الفرد يف احلياة مبوجب      
  تدعوأسباب جوهريةيف هذه احلالة هو ما إذا كانت هناك والسؤال املطروح . معقوبة اإلعدا ل

هذه العقوبـة    البالغ إىل فرض     ةترحيل صاحب يؤدي  ن  أل اًحقيقي اًرالعتقاد أن هناك خط   إىل ا 
والحظت اللجنة أيضاً أن    . إصالحه يتعذر    حقيقي يعرضها لضرر   خطرهل يوجد   أي  عليها،  

لفساد،  تطعن يف أن زوج صاحبة البالغ أُدين وُحِكم عليه باإلعدام بتهمة ا            الدولة الطرف مل  
هـذه  وأن املذكرة الصادرة عن السلطات الصينية بتوقيف صاحبة البالغ تتعلق بتورطها يف             

" سـوف "،  إلثبات أن صاحبة الـبالغ    ال ضرورة    أنه   اللجنة جمدداً أكدت  و. الظروف ذاهتا 
ـ اًخطر"هناك كما طالبت بذلك الدولة الطرف، بل إن     ،ُيحكم عليها باإلعدام   ألن " اً حقيقي

 تقبل اللجنة افتراض الدولة الطرف الذي يفيد على ما يبدو           ومل. ا عقوبة اإلعدام  ُتفرض عليه 
النتهاك حق الفرد يف احلياة يتعني أن يقترن باحلكم عليـه           " خطر حقيقي "بأن إثبات وجود    

اللجنة أنه، من مراجعة األحكام املتاحة هلا، وإن كانت غري مكتملة،           الحظت  كما  . باإلعدام
ية وإجراءات اهلجرة املتعلقة بفهم القضية مل يتبني أنه جـرى االسـتماع             لإلجراءات القضائ 

للحجج القائلة إن من شأن ترحيل صاحبة البالغ إىل الصني أن يعرضـها خلطـر حقيقـي                 
وقـت  يف الف أهنا ال تعتزم تأكيد الدولة الطرمع تسليم اللجنة ب   و.  من العهد  ٦النتهاك املادة   

 الـصني، مـن دون     إىل   إعادهتا قسراً أن   ترىفإهنا  أستراليا،  من  الراهن إبعاد صاحبة البالغ     
عقوبـة    ألغـت  اًطرف أستراليا، بوصفها دولة  جانب   من   انتهاكاًية، ستشكل   ضمانات كاف 

  .د من العه٧ و٦دتني مبوجب املا املكفولة البالغصاحبة قوق حلاإلعدام، 
حب الـبالغ   أُدين صـا  ،  )موامبا ضد زامبيا  ( ١٥٢٠/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٢٦

. حقه حكم إلزامي باإلعـدام    يف  القتل والشروع يف القتل، وعلى هذا األساس صدر         تهميت  ب
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دام تلقائيـاً وإلزاميـاً   ـفرض عقوبة اإلعسوابقها القانونية اليت تعترب أن اللجنة إىل  أشارت  و
وذلك ،   من العهد  ٦ من املادة    ١للفقرة  مما يشكل انتهاكاً    يشكل حرماناً تعسفياً من احلياة،      

يف الظروف اليت ُتفرض فيها عقوبة اإلعدام دون أي إمكانية ملراعاة الظـروف الشخـصية               
حد يف   وتوصلت اللجنة إىل أن فرض عقوبة اإلعدام ميثل          .اجلرمية احملددة مالبسات  للمتهم أو   

  .٦ من املادة ١ذاته يف هذه الظروف انتهاكاً حلق صاحب البالغ يف احلياة مبوجب الفقرة 
اعتربت اللجنة أن قتـل     ،  )بستانيو ضد الفلبني  ( ١٦١٩/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٢٧

ابن صاحيب البالغ على منت سفينة من سفن البحرية التابعة للدولة الطرف كـان يـستحق                
وذكرت . إجراء حتقيق عاجل ومستقل يف احتمال ضلوع سالح البحرية يف ارتكاب اجلرمية           

يد سلطات تابعة للدولة هو أمر خطري للغايـة، وأن مـن   اللجنة بأن احلرمان من احلياة على     
لعهد اليت ُتقدم ضدها أو     ا واجب السلطات إجراء حتقيق بنية حسنة يف مجيع ادعاءات انتهاكاً         

وجمرد القول بعدم وجود مشاركة مباشرة من جانب الدولة الطرف يف انتـهاك             . ضد هيئاهتا 
وعلى الـرغم   . ا االلتزام اإلجيايب مبوجب العهد    حق الضحية يف احلياة ليس كافياً لالمتثال هلذ       

 عاماً على وفاة الضحية، ال يزال صاحبا البالغ جيهالن الظروف اليت أحاطت             ١٥من مرور   
وخلصت اللجنة إىل أنه يتعني . بوفاة ابنهما، ومل تقم الدولة الطرف حىت اآلن بتحقيق مستقل      

ولذلك تعني اعتبـار أن     . من العقاب على الدولة الطرف إجراء حتقيق وضمان عدم اإلفالت         
، فيما يتعلق   ٢  من املادة  ٣الفقرة  ترنة ب  مق ٦الدولة الطرف قد انتهكت التزامها مبوجب املادة        

بإجراء حتقيق حسب األصول يف وفاة ابن صاحيب البالغ ومالحقة مرتكيب الفعل مالحقـة              
  . قضائية وضمان توفر سبل االنتصاف

، اسـتنتجت اللجنـة     )هريناندس ضد الفلبني  ( ١٥٥٩/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٢٨
البالغ، صاحب  إىل املعلومات املعروضة عليها أن الدولة الطرف مسؤولة عن وفاة ابنة استناداً

  .٦ من املادة ١وبالتايل استنتجت وجود انتهاك للفقرة 

 ٧املادة   ة أو املهينة  احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني             )ج(  
  )من العهد

الحظـت  ،  )بوستوفالوف ضد االحتاد الروسي   ( ١٢٣٢/٢٠٠٣القضية رقم   يف    -١٢٩
اللجنة ادعاء صاحب البالغ أنه تعرض للضرب وإساءة املعاملة على أيدي الشرطة خـالل              

وهو يقدم تفاصيل عـن األسـاليب       . االستجواب، وأُجرب، بالتايل، على االعتراف بالذنب     
ستخدمة يف إساءة املعاملة زاعماً أن هذه االدعاءات أثريت يف احملكمـة لكـن احملكمـة                امل

 وبالرسـالة   ١-كما أحاطت اللجنة علماً باملذكرة الطبية الصادرة عـن سـايزو            . جتاهلتها
، وهي رسالة قدمت الدولة الطرف منـها        ١-املوجهة من صاحب البالغ إىل إدارة سايزو        

بآرائها الـسابقة   وتذكّر اللجنة   . كلتامها ادعاءات صاحب البالغ   وتؤكد الوثيقتان   . نسخةً
. أن السلطات املختصة جيب أن حتقق يف شكاوى إساءة املعاملة حتقيقاً سريعاً وحمايداًومؤداها 

ويف غياب أي نفي جوهري آخر من الدولة الطرف، خلصت اللجنة إىل أن املعاملة اليت لقيها          
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 ٧ باملذكرة الطبية والرسالة، تشكل انتهاكاً للمادة        صفه املدعوم  إىل و  صاحب البالغ، استناداً  
  . من العهد١٤من املادة ) ز(٣والفقرة 
صـاحبة  ادعت  ،  )كوديروف ضد أوزبكستان  ( ١٢٨٤/٢٠٠٤ويف القضية رقم      -١٣٠

 واالغتصاب أثناء احتجازه يف مركز الشرطة إلكراهه علـى          للضربالبالغ أن ابنها تعرض     
 ملزاعمها، قدمت صـاحبة     ودعماً. ك بلغ حداً أُدخل على إثره املستشفى      االعتراف، وأن ذل  

ن شهادة طبية صادرة عن رئيس مركز االحتجاز واكتفت الدولة الطـرف            مالبالغ نسخة   
بالتأكيد أن ادعاءات صاحبة البالغ غري مدعومة بأدلة وأنه ال توجد معلومات بشأن عـالج      

والحظت اللجنة مع ذلك أن الدولة الطرف       . معاملتهطيب تلقاه ابنها نتيجة مزاعم عن إساءة        
مل تشرح فيما إذا أجري حتقيق، يف ضوء مزاعم صاحبة البالغ بشأن االغتصاب والتعذيب،              
حول إصابة ابنها املوثقة واليت اقتضت إدخاله املستشفى وظهرت أثناء وجـوده يف مركـز               

ه الظروف أن تعطـي االعتبـار       ويتعني على اللجنة يف هذ    . االحتجاز التابع للدولة الطرف   
 وذكرت اللجنة أن الدولة الطرف مسؤولة عن أمـان أي      .الواجب الدعاءات صاحبة البالغ   

شخص حترمه من حريته، وترى أنه يف حال إصابة شخص حمروم من حريته جبـروح أثنـاء                 
لومات ويف ضوء املع. هاالحتجاز، فإنه من واجب الدولة الطرف أن تقدم أدلة تفند هبا ادعاءات    

اليت قدمتها صاحبة البالغ، خلصت اللجنة إىل أن عدم إجراء حتقيق كاٍف يف ادعاءات إساءة               
  .٢ من العهد، مقترنة باملادة ٧املعاملة يشكل انتهاكاً للمادة 

 اللجنـة   أحاطت،  )كولوف ضد قريغيزستان  ( ١٣٦٩/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٣١
أي مراسالت واتصاالت   تلقي  رة احتجازه من    ادعاء صاحب البالغ أنه ُمنع خالل فت      بعلماً  
 وأشارت.  على هذا االدعاء   ومل تبد الدولة الطرف تعليقاً    . ُعزل عن أي اتصال بالعامل اخلارجي     وأنه  

بشأن حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        ) ١٩٩٢(٢٠اللجنة إىل تعليقها العام رقم      
 فيه توصي الدول األطراف بـأن تـضع أحكامـاً   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و 

  قد ميثل فعالً    تاماً ملكافحة االحتجاز السري، كما أشارت إىل أن عزل حمتجز أو سجني عزالً           
وبناء عليه استنتجت أن صاحب البالغ تعرض ملعاملة قاسية . ٧من األفعال اليت حتظرها املادة 

 .لعهد من ا٧إنسانية ومهينة على حنو ينتهك املادة  وال

أحاطت اللجنة علماً ،  )كريبو ضد طاجيكستان  ( ١٤٠١/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٣٢
 يوماً يف وزارة ١٣بادعاءات صاحبة البالغ اليت تفيد بأن ابنها احُتجز بطريقة غري قانونية ملدة 

وخالل هذه  .  يوماً ١٢األمن، دون أن يتمكن من احلصول على حمامٍ، واالتصال بأقربائه ملدة            
وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بـأن  . رة، ُضرب وُعذِّب وأُجرب على االعتراف بتهمة السرقة  الفت

صاحبة البالغ قدمت وصفاً مفصالً إىل حدٍّ ما للطريقة اليت ُضرب هبا ابنها وأسلوب التعذيب 
وأوضحت صاحبة البالغ أيضاً أن احملاكم مل تؤِد واجبها         ). الصدمات الكهربائية (املسَتخدم  

ثل يف األمر بالتحري فوراً يف ادعاء تعذيب ابنها وإساءة معاملته، وأهنا مل تأبه الدعاءات               املتم
ونظراً لعدم تلقي أي رد من الدولة الطرف، اعتربت اللجنة أنـه            . حمامي ابنها هبذا اخلصوص   

 وأشارت اللجنة إىل أنه وبعد تقدمي شـكوى       . الواجب الدعاءات صاحبة البالغ   االعتبار  جيب إيالء   
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، جيب على الدولة الطرف أن حتقِّق فيها علـى          ٧ بشأن إساءة املعاملة مبا يتعارض مع املادة      
واعتربت اللجنة أنه يف ظل ظروف هذه احلالة، كشفت الوقائع كما عرضـتها             . الفور وبشكل نزيه  

الدولـة الطـرف،     صاحبة البالغ واليت مل ُتنازع فيها الدولة الطرف، عن وقوع انتهاك، من جانب            
  . من العهد١٤من املادة ) ز(٣ والفقرة ٧قوق ابن صاحبة البالغ املقرَّرة مبوجب املادة حل

زعمت صاحبة البالغ وهي    ،  )كابا ضد كندا  ( ١٦٤٥/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٣٣
 األصلي غينيـا يـستتبع خطـر    اأحد طاليب اللجوء يف كندا أن طرد ابنتها القاصر إىل بلدمه 

 اللجنة بأن الدول األطراف ملزمة      توذكّر. أو أفراد األسرة  /ا و تعرضها للختان على يد أبيه    
لقتـل، أو   ل حقيقي بـالتعرض   فيه خطر    يوجدبعدم تسليم أو طرد أو إبعاد شخص إىل بلد          
 للجنة أن تقرر ما إذا كان ينبغيوبالتايل  .املهينة للتعذيب، أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو

 ة صـاحب  بوجود خطر حقيقي بأن تتعرض    العتقاد  إىل ا دعو  كانت هناك أسباب موضوعية ت    
 ٧، كنتيجة حتمية ومتوقعة لترحيلهما إىل غينيا، ملعاملة حمظورة مبوجب املادة            وابنتهاالبالغ  

والسؤال هنا هو ما إذا كانت ابنة صاحبة البالغ كانت تواجه خطـراً حقيقيـاً               . من العهد 
القـوانني  أن والحظت اللجنة . ل عودهتا إىل غينياوشخصياً بالتعرض ملثل هذه املعاملة يف حا  

ـ    ُيومع ذلك، ال    . إلناثل الغينية حتظر تشويه األعضاء التناسلية     . انوينـحترم هذا احلظر الق
 ةواسـع ممارسة عامـة و   تشويه األعضاء التناسلية    حيث إن   : العناصر التالية ال بد من ذكر     و

ية مالينكي؛ وأن مرتكيب هذه املمارسة يفلتـون        من إثن االنتشار يف البلد، ال سيما بني النساء        
األم كانت هي الشخص    يبدو أن    ابنة صاحبة البالغ،     كاباالسيدة  يف حالة   وأنه   من العقاب؛ 

يغلب عليـه   يف سياق جمتمع    ،  ا، على عكس عائلة والده    هذه املمارسة عارض  الوحيد الذي ي  
 الدولة الطرف، تبني هادحضتمل واليت  ، البالغةها صاحبتقدماليت وثائق وأن ال ؛بوياألالطابع 

 وقت اختاذ اللجنـة   فقط عاما١٥ً  كانالفتاةوأن عمر   ؛ارتفاع معدل ختان اإلناث يف غينيا     
اللجنـة  قد رأت   مع التقدم يف السن، ف    تراجع خطر اخلتان    وعلى الرغم من احتمال     . لقرارها

ابنـة صـاحب    عرض  تتن  بأ اً حقيقي اًيف هذه احلالة تظهر خطر    اخلاصة  أن السياق والظروف    
طرد الفتاة   أن   ،اللجنةرأت  وعليه،  . إىل غينيا يف حالة طردها    ،  لتشويه العضو التناسلي   البالغ

  .  من العهد٢٤ من املادة ١ مقترنة بالفقرة ٧  للمادةغينيا يشكل انتهاكاًإىل 
، دفع صاحب البالغ وهو     )محيدة ضد كندا  ( ١٥٤٤/٢٠٠٧ويف القضية رقم      - ١٣٤

تونس يعرضه خلطـر االحتجـاز وخطـر    إىل اللجوء يف كندا، بالقول إن ترحيله  ملتمس  
والحظت اللجنة أن الدولة الطرف نفسها تقول، يف معرض إشـارهتا           . التعذيب أو االختفاء  

ب البالغ ـإىل طائفة من املصادر، إن من املعروف أن التعذيب ُيمارس يف تونس، لكن صاح     
ورأت اللجنة أن صاحب الـبالغ      . ضة ملخاطر هذه املعاملة   ال ينتمي إىل إحدى الفئات املعرّ     

 من  ٧قدَّم أدلّة جوهرية على وجود خماطر حقيقية وشخصية بأن ُيخضع ملعاملة خمالفة للمادة              
العهد، على أساس انشقاقه عن الشرطة التونسية، واعتقاله لدى الشرطة ملدة سـتة أشـهر،               

 الذي صدر مـن وزارة الداخليـة        هن البحث عن  وإخضاعه للمراقبة اإلدارية الصارمة، وإعال    
وأعطت . هذه الوقائع يف  ومل تنازع الدولة الطرف     ". إفالته من املراقبة اإلدارية   "والذي يذكر   

اللجنة قدراً كبرياً من االعتبار ملزاعم صاحب البالغ بشأن الضغوط اليت ُمورَست على أسرته              
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ية، مث تعرَّض للقصاص واعُتقل وأخـِضع       وملا كان هو موظفاً لدى وزارة الداخل      . يف تونس 
ملراقبة صارمة بسبب انشقاقه، ترى اللجنة أن مثة خماطر حقيقية بأن ُيعترب صـاحب الـبالغ                

وزادت هذه املخاطر حدَّة جرَّاء طلب اللجوء       . معارضاً سياسياً وأن ُيخضع بالتايل للتعذيب     
ة أن ُينظر إىل صـاحب الـبالغ        إن ذلك يزيد بدرجة أكرب إمكاني      الذي قدَّمه يف كندا، إذ    
وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن قرار الترحيل الصادر ضّد صاحب           . كمعارض لنظام احلكم  

 . من العهد إذا ما مت إنفاذه٧البالغ يشكِّل انتهاكاً للمادة 

اللجنة أن فرض   استنتجت  ،  )موامبا ضد زامبيا  ( ١٥٢٠/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٣٥
 مـن   ١٤حب البالغ بعد اختتام إجراءات مل تستوف شروط املادة          عقوبة اإلعدام على صا   
  . من العهد٧للمادة مما يشكل انتهاكاً إنسانية،  العهد يعد مبثابة معاملة ال

الحظت اللجنة  ،  )اليشيفيش ضد أوزبكستان  ( ١٥٥٢/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٣٦
تعذيب إىل درجـة أنـه      ادعاءات صاحبة البالغ بأن ابنها أخِضع لضغوط نفسية وبدنية ولل         

بيد أن صاحبة البالغ مل تقدِّم أي معلومات تفصيلية عن طبيعـة التعـذيب              . اعترف باجلرم 
اليت أوكلوا إليهـا تلـك      املزعوم، وأخفقت يف إيضاح ما إذا كانت هي أو ابنها أو احملامية             

. مـة قاموا على وجه اإلطالق بأي حماولة للشكوى بشأن تلك القضايا قبـل احملاك            القضية  
والحظت اللجنة كذلك ادعاء الدولة الطرف بأن السيد لياشكيفيتش اعترف فعلياً ومبحض            

. إرادته بارتكاب اجلرم، وهو ما أكَّده للمحامية وبالتحديد ألحد وكـالء االدعـاء العـام              
وتالحظ أيضاً أن الدولة الطرف أكَّدت بالفعل أن احملاكم نظرت يف تلك املزاعم وخلُـصت         

ويف ظل هذه الظروف، وبناء على املعلومـات املعروضـة          . ساس هلا من الصحة   إىل أنه ال أ   
عليها، استنتجت اللجنة أن الوقائع املعروضة عليها ال تكشف عن انتهاك ميّس حقوق ابـن               

  .العهد ، من١٤ من املادة) ز(٣، والفقرة الفرعية ٧صاحبة البالغ مبوجب املادة 
 املتعلقـة باالختفـاء     ،)يزة ضد اجلزائر  بن عز ( ١٥٨٨/٢٠٠٧يف القضية رقم    و  -١٣٧

ـ        القسري للضحية املزعومة، أحاطت اللجنة علماً      ت ـ بأن جدة صاحبة البالغ، الـيت كان
 سنة يف وقت األحداث، قد اعتقلت حسبما زعم على أيدي ما بـدا              ٦٨غ من العمر    ـتبل

  زيـاً  بساً وبعضهم ال   ومسلحاً  أهنم أفراد من األمن العسكري، معظمهم كان مقنعاً        واضحاً
وقد شاهد الوقائع صاحبة البالغ وأبوها وأعمامهـا        .  مدنياً  زياً  وبعضهم اآلخر البساً   رمسياً

حدوث االعتقال ، فقـد  يف اليوم التايل   ومع أن دوائر األمن العسكري نفت رمسياً      . واجلريان
قسنطينة أقر أفراد عسكريون يف مكتب مّدعي احملكمة العسكرية للمنطقة العسكرية اخلامسة ب           

أهنم اعتقلوها، وذكروا أنه سيطلق سراحها يف وقـت قريـب           بم، حسبما زعم،    همن جهت 
وتـسلم  . والحظت اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم أي توضيح هلذه االدعـاءات           . بعدئذ

اللجنة بدرجة املعاناة اليت تنجم عن التعرض لالحتجاز لوقت غري حمدود وللحرمان مـن أي               
 من العهد، ٧املتعلق باملادة ) ١٩٩٢(٢٠وتشري إىل تعليقها العام رقم . رجياتصال بالعامل اخلا

ويف غياب توضيح   .  ملكافحة االحتجاز السري   وفيه توصي بأن تضع الدول األطراف أحكاماً      
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 مـن   ٧الطرف لقضية االختفاء، تعترب اللجنة أن الوقائع تشكل انتهاكا للمـادة            ُمرض من الدولة    
 مبا تكبده األقارب مـن أمل        أيضاً وأحاطت اللجنة علماً  . ص املختفي  بالشخ العهد فيما يتصل  

 من العهد فيما يتصل ٧وأسى بسبب االختفاء، مستنتجة أن الوقائع تبني وجود انتهاك للمادة 
  .)العباين ضد ليبيا( ١٦٤٠/٢٠٠٧وخلصت اللجنة إىل استنتاج مماثل يف القضية رقم . هبم أيضاً
ـ    فيى اليت استنتجت اللجنة     وتشمل القضايا األخر    -١٣٨  ٧ادة  ـها حدوث انتهاك للم

أوساييف ضد   (١٥٧٧/٢٠٠٧و) غابرييانوف ضد أوزبكستان  ( ١٥٨٩/٢٠٠٧القضية رقم   
 ).االحتاد الروسي

  ) من العهد٩ من املادة ١الفقرة (حق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه   )د(  
، الحظـت اللجنـة     )انكولوف ضد قريغيزست  ( ١٣٦٩/٢٠٠٥يف القضية رقم      -١٣٩

 ومفادها أن قرار احتجازه كان غـري        ٩ من املادة    ١ادعاءات صاحب البالغ مبوجب الفقرة      
. قانوين ألن احملققني مل يكن لديهم دليل على أنه كان يود الفرار أو إعاقة جمرى التحريـات                
ب وأضاف أن احملاكم، عند حساهبا لفترة سجنه، مجعت األحكام بدون وجه حق ومل حتتس             

وأشارت اللجنة إىل آرائهـا الـسابقة ومؤداهـا أن          .  قبل احملاكمة  الفترة اليت قضاها معتقالً   
 االحتجاز مبوجب أمر اعتقال قانوين جيب أال يكون قانونيا فحسب بل أن يكـون معقـوالً         

 يف مجيـع    وعالوة على ذلك، جيب أن يكون االحتجاز ضـرورياً        .  يف مجيع الظروف   أيضاً
ومل .  إىل تفادي اهلروب أو التالعب بالدالئل أو العود إىل  اجلـرم      مثالًالظروف، كأن يرمي    

ويف غياب أية معلومـات     . تبني الدولة الطرف أن هذه العوامل كانت واردة يف هذه القضية          
  . من العهد٩ من املادة ١إضافية، استنتجت اللجنة وجود انتهاك للفقرة 

 ، أحاطت اللجنة علمـاً )يالروسمارينيش ضد ب ( ١٥٠٢/٢٠٠٦يف القضية رقم      -١٤٠
 ومؤداه أن التهم املوجهة واإلجراء اإلكراهي املتخـذ         ٩بادعاء صاحب البالغ مبوجب املادة      

ومل تنطلق الدعوى اجلنائية اليت أدت إىل  . قبل احملاكمة ومواصلة متديد حبسه أمور غري قانونية       
 بادعاء صاحب البالغ أنه   يضاًوأحاطت اللجنة أ  . إدانته إال بعد مخسة أشهر من بدء احتجازه       

بدون أمر صادر عن مكتب املدعي العام أو أي وكالة          ) KGB(أخذ إىل إدارة االستخبارات     
أخرى، وأن أية هتم مل توجه له ملدة مخسة أيام، وأنه منع من احلصول على مساعدة قانونيـة             

تـرة الثمانيـة    وادعى صاحب البالغ أنه خالل ف     . خالل االستجوابات األوىل اليت خضع هلا     
هت له عدة هتم ملفقة  هبـدف        جِّيف سجن إدارة االستخبارات، وُ    اليت قضاها حمتجزاً    أشهر  

واكتفت الدولة الطرف بأن قالت إنه مل حتدث انتهاكات حلقوق املتهم ميكـن             . متديد حبسه 
 "التعـسف " أن ٩ من املادة ١صياغة الفقرة مراحل  ويتأكد من   . أن تؤدي إىل إلغاء احملاكمة    

 ليشمل عناصـر    وضح نطاقاً ، لكنه جيب أن يفسر على حنو أ       "خمالف للقانون  "ل ليس معادالً 
ويعين ذلك يف مجلة ما يعنيه أن االحتجـاز        . تتمثل يف عدم املالءمة والظلم والطابع العشوائي      

.  يف مجيع الظروف    فحسب بل أن يكون معقوالً     املترتب على التوقيف جيب أال يكون قانونياً      
 إىل  ، كأن يرمي مـثالً     احلاالت  يف مجيع  عن ذلك، جيب أن يكون االحتجاز ضرورياً       وفضالً
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ومل تبني الدولـة الطـرف أن هـذه         . تفادي اهلروب أو التالعب باألدلة أو العود إىل اجلرم        
ويف غياب أية معلومات إضافية استنتجت اللجنة       . العوامل كانت واردة يف القضية املطروحة     

  . من العهد٩وجود انتهاك للمادة 
املتعلقـة باالختفـاء    ،  )بن عزيزة ضد اجلزائر   ( ١٥٨٨/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٤١

القسري للضحية املزعومة، يتبني من املعلومات املعروضة على اللجنة أن الضحية قد اعتقلت             
من جانب أفراد األمن العسكري وأن مكتب مدعي احملكمة العسكرية يف املنطقة العـسكرية            

والحظت اللجنـة  . نطينة أكد أن السيدة حمتجزة يف ثكنة توجد بوسط قسنطينة  اخلامسة بقس 
أن الدولة الطرف مل ترد على هذا االدعاء مكتفية بالقول إن مفهوم االختفاءات يف اجلزائـر                

. خالل الفترة موضوع البالغ يشمل ستة سيناريوهات متباينة ال أحد منها ميكن عزوه للدولة       
بة من الدولة الطرف بشأن االدعاء أن االعتقال وما تـاله مـن             ويف غياب توضيحات مناس   

 احتجاز سري كانا تعسفيني وغري قانونيني، استنتجت اللجنة أن الوقائع تـشكل انتـهاكاً             
  .٩للمادة 
املتعلقـة باحتجـاز    ،  )يني فونغ ضد أستراليا   ( ١٤٤٢/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٤٢

ة إىل سوابقها القضائية اليت تقضي بأنـه،      للجناأشارت  . صاحبة البالغ مبوجب قانون اهلجرة    
بعد الفترة الـيت ميكـن       إىل ما    جيب أال يستمر  فإن االحتجاز   ،  اً إلضفاء طابع التعسف   تفادي

 موضـع النظـر، فـإن       احلالةويف  .  أن تقدم مربراً مناسباً لالحتجاز     لدولة الطرف خالهلا ل 
غري قانونية، قد استمر    مقيمة بصورة    صفتها غري مواطنة  ب،   البالغ اإللزامي لصاحبة حتجاز  اال

أن الدولـة الطـرف     ومع  . اجملتمعياالحتجاز  فرِج عنها وُوِضعت قيد     حىت أُ ألربع سنوات   
 الدولة الطرف مل تقـدم      الحظ اللجنة أن  غ، ت  البال ة عامة لتربير احتجاز صاحب    اًقدمت أسباب 

ـ    استمرار احتجا  لتربير   بشأن قضية صاحبة البالغ حتديداً     اًأسباب ومل . ةزها هلذه الفترة الطويل
يف ذاهتا  لتحقيق الغاية    أنه ما من وسائل أقل تدخالً        وجه اخلصوص تثبت الدولة الطرف على     

خالء سبيل صاحبة الـبالغ     ترحب بإ ومع أن اللجنة    .  البالغ ةصاحبالظروف اخلاصة ل  ضوء  
مل يتـسن  حلـل  هذا ا نأتالحظ فإهنا ، ووضعها رهن االحتجاز اجملتمعياف ـيف هناية املط

االحتجاز قيد احلراسة   يف   أربع سنوات  إال بعد أن كانت صاحبة البالغ قد قضت فعالً        التوصل إليه   
  البالغ ملدة تزيد على أربع سـنوات       ةأن احتجاز صاحب  إىل  اللجنة   ختلص   األسباب،وهلذه  . املشددة

  .٩املادة  من ١للفقرة  مبفهومتعسفي  هو احتجاز دون أي فرصة ملراجعة قضائية موضوعية
كان على اللجنـة أن     ،  )فاردون ضد أستراليا  ( ١٦٢٩/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٤٣

يف كويرتالنـد الـيت     ) اجملرمني اجلنسيني (تقرر ما إن كانت أحكام قانون السجناء اخلطرين         
 سنة كانت تعسفية يف     ١٤استمر مبوجبها احتجاز صاحب البالغ بعد هناية فترة سجنه ملدة           

أهنا كانت تعسفية   مؤداه  وتوصلت اللجنة إىل استنتاج     . ا على صاحب البالغ   ظروف تطبيقه 
ا حبـد ذاتـه     ـ من احلق، لعدة أسباب يشكل كل منه       ٩ من املادة    ١وبالتايل تنتهك الفقرة    

 سـنة يف  ١٤أمضى صاحب الـبالغ بالفعـل   ) ١: (وفيما يلي أهم هذه األسباب  . انتهاكاً
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اً للسجن عمالً بقانون يصف استمرار حبـسه يف         السجن ومع ذلك استمر يف الواقع خاضع      
ولكن هذا االحتجاز املزعوم يصل يف جوهره إىل        . ظل نظام السجن نفسه باعتباره احتجازاً     

حالة عـدم   يف  حد عقوبة سجن جديدة وهي، بعكس االحتجاز احلقيقي، غري مسموح هبا            
وال . جن عقوبة بطبيعته  الس) ٢(عقوبة سجن؛   ا على   فيما يتعلق هب  القانون  ينص  وجود إدانة   

. اليت يبت فيها يف القـضية     اكمة  احمليف نفس   وجرمية  ملرتكب  ميكن فرضه إال بناء على إدانة       
ولكن مدة سجن صاحب البالغ األخرى كانت نتيجة أوامر صادرة عن احملكمة بعد قرابـة               

وكان  مستقبالً سنة من إدانته واحلكم عليه، وتتصل هذه األوامر بسلوك إجرامي متوقع             ١٤
هذه العقوبة اجلديدة نتيجـة     كانت  و. أساسه نفس اجلرمية اليت قضى عنها مدة العقوبة فعالً        

تنـدرج يف نطـاق احلظـر    هي  و،"إجراءات مدنية "ب  امسياًتمداوالت جديدة، وإن وصف 
ولذلك اعتربت اللجنة أن االحتجـاز      .  من العهد  ١٥ من املادة    ١املنصوص عليه يف الفقرة     

 من  ١عىن الفقرة   مب هو احتجاز تعسفي بالضرورة      ١٥ات غري متوافقة مع املادة      عمالً بإجراء 
يقرر قانون السجناء اخلطرين إجراء بعينه للحصول علـى أوامـر           ) ٣( من العهد؛    ٩املادة  

دف إىل  ـرف، يه ـوهذا اإلجراء بعينه، كما سلمت بذلك الدولة الط       . احملكمة ذات الصلة  
فإنه ال يفي بطابع ضمانات العملية القانونية املطلوبة مبوجب         ولذلك  . أن يكون مدنياً بطبعه   

صـدر أمـر     )٤( من العهد بإجراء حماكمة عادلة تفرض فيها العقوبة اجلنائيـة؛            ١٤املادة  
مبوجب القانون بسبب التخوف من أنه قد يكون        " سجني"صاحب البالغ بصفة    " احتجاز"

مفهوم اخلشية من اخلطورة على اجملتمـع أو        و. خطراً على اجملتمع يف املستقبل وبغرض تأهيله      
فهـو يـستند    . توقعها، املنطبق يف حالة اجملرمني السابقني، ينطوي يف جوهره على مشاكل          

أساساً إىل رأي، والرأي خيتلف عن القرائن الوقائعية، حىت إذا كانت هذه القرينة تتألف من               
ويتطلب قانون السجناء   . دقيقاًولكن الطب النفسي ليس علماً      . رأي خرباء يف الطب النفسي    

اخلطرين من ناحية أخرى أن تراعي احملكمة رأي خرباء الطب النفسي بشأن اخلطورة املقبلة              
. ولكنه يتطلب من ناحية أخرى أن تتوصل احملكمة إىل استنتاج اخلطورة على أساس الوقائع             

البة بالنظر يف مجيع األدلة   ويف حني أن احملاكم تتمتع حبرية قبول أو رفض آراء اخلرباء وأهنا مط            
األخرى ذات الصلة املتاحة فإن الواقع هو أن احملاكم جيب أن تتوصل إىل استنتاج على أساس           

. الوقائع بشأن السلوك املقبل املشتبه فيه جملرم سابق وهو سلوك قد يتحقق وقـد ال يتحقـق          
كن مـن املمكـن   ولتجنب التعسف يف هذه الظروف ينبغي للدولة الطرف أن تثبت أنه مل ي         

إعادة تأهيل صاحب البالغ بأي وسائل أخرى أقل تشدداً عن اسـتمرار حبـسه أو حـىت                 
 من املادة ٣احتجازه، وخاصة أن الدولة الطرف كانت تتحمل التزاماً مستمراً مبوجب الفقرة       

 من العهد باعتماد تدابري جمدية إلصالح صاحب البالغ، إذا كان ذلك مطلوبـاً فعـالً،       ١٠
االستنتاجات الـسابقة رأت     ويف ضوء . لسنوات األربع عشرة اليت قضاها يف السجن      طوال ا 

  . من العهد٩ من املادة ١اللجنة أن الوقائع املعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 
تلمـان  ( ١٦٣٥/٢٠٠٧وتوصلت اللجنة إىل استنتاج مشابه يف القضية رقـم            -١٤٤
  .)أستراليا ضد
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  ) من العهد٩ من املادة ٢الفقرة (املوجهة له التهم ب وهتوقيف أسبابلَّغ الشخص يف أن ُيبحق   )ه(  
ادعت صاحبة البالغ   ،  )كريبو ضد طاجيكستان  ( ١٤٠١/٢٠٠٥يف القضية رقم      -١٤٥

 واحتجزوه منعـزالً يف     ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧أن مسؤولني من وزارة األمن قد أَوقفوا ابنها يف          
ياً بأسباب احتجازه ودون أن يوفروا له التمثيل القانوين         مبىن وزارة األمن، دون أن ُيبلغوه رمس      

. ، عندما اتُّهم رمسياً   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٠على الرغم من أنه طلب ذلك مرات عديدة، حىت          
كما تدَّعي صاحبة البالغ أنه عندما أثار حمامي ابنها هذه املسألة خالل احملاكمة، مل تقـدم                

لية احتجاز ابنها خالل األيام الثالثة عشر األوىل من مـدة           احملكمة توصيفاً قانونياً لطبيعة عم    
وحىت لو دلَّلت وقائع هذه احلالة كما ُعرضت على أن السلطات لديها من املسوِّغات ما               . احتجازه
ـ  ـ لتوقيف ابن صاحبة البالغ كمشتبٍه فيه، فإن اللجنة تعترب أن واقعة اإلبق            يكفي ه ـاء علي

يق إجراء إلقاء القبض عليه الفعلي بشكل رمسي ودون إبالغـه            يوماً قبل توث   ١٣حمتجزاً ملدة   
  .  من العهد٩ من املادة ٢ و١ املقرَّرة مبوجب الفقرتني هرمسياً بأسبابه تشكل انتهاكاً حلقوق

ادعى صـاحب   ،  )لطيفولني ضد قريغيزستان  ( ١٣١٢/٢٠٠٤ويف القضية رقم      -١٤٦
وتالحظ اللجنة  .  األيام العشرة األوىل من احتجازه     البالغ أنه مل ُيعلَم بالُتهم املوجَّهة له خالل       

أن الدولة الطرف مل تنازع وقائعياً يف هذا االدعاء يف ردها على البالغ، وإمنا اكتفت بالقول                
ويف غيـاب أي    . عموماً إن قضية صاحب البالغ خلت من أي انتهاكات إجرائية ملحوظة          

 مـن   ٢ عن حدوث انتهاك للفقرة      ة إىل أن الوقائع تكشف    ـمعلومات أخرى، ختلص اللجن   
  .  من العهد٩املادة 

  ) من العهد٩ من املادة ٤ و٣الفقرتان (احلق يف املثول أمام قاضٍ   )و(  
ادعت صاحبة البالغ   ،  )كريبو ضد طاجيكستان  ( ١٤٠١/٢٠٠٥يف القضية رقم      -١٤٧

قـدَّم قـط إىل     ، لكنه مل يُ   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٠أن ابنها احُتجز رمسياً على ذمة احملاكمة يف         
 من ٣احملكمة للتحقُّق من قانونية احتجازه وأقرَّ احتجازه مدعٍ عام، مما يشكل انتهاكاً للفقرة  

 من العهد اليت ختوِّل الشخص احملَتجز بتهمة ارتكاب فعل جرمي جنـائي احلـق يف                ٩املادة  
ـ       . الرقابة القضائية على إجراء احتجازه     سها للـسلطة   ومن املالمح املتأصلة يف املمارسـة نف

القضائية أن متارسها سلطة مستقلة، وموضوعية، وحيادية يف ما يتعلق باملسائل اليت تتعامـل              
ويف ظل ظروف هذه احلالة، تعرب اللجنة عن عدم رضاها عن إمكانية وصف املدعي              . معها

ائف مباشرة وظ  أحد املوظفني املخولني  "العام باملوضوعية املؤسسية واحلياد الالزمني العتباره       
واختذت اللجنـة   . ، وختلص إىل وقوع انتهاك هلذا احلكم      ٩ من املادة    ٣مبعىن الفقرة   " قضائية

 ١٣٦٩/٢٠٠٥، و )كالداروف ضـد قريغيزسـتان    ( ١٣٣٨/٢٠٠٥ رقم   اياقراراً مشاهباً يف القض   
  .)غابرييانوف ضد أوزبكستان( ١٥٨٩/٢٠٠٧ و،)كولوف ضد قريغيزستان(

  ) من العهد١٠املادة (املعاملة أثناء االحتجاز   )ز(  
اللجنة أن الدولـة    الحظت  ،  )موامبا ضد زامبيا  ( ١٥٢٠/٢٠٠٦يف القضية رقم      -١٤٨

الطرف مل تعترض على املعلومات اليت قدمها صاحب البالغ بشأن ظروف احتجازه التعيسة             
ه يف مرحلة ما قبل احملاكمة وحالياً يف جناح احملكوم عليهم باإلعدام، مبا يف ذلك ادعاءات أن               
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واألغالل، وُحرم من   قّيد باألصفاد   االحتجاز السري يف البداية، واعُتدي عليه، و      رهن  أودع  
رافق وقذرة ال توجد فيها م    الغذاء واملاء ملدة ثالثة أيام، وهو حالياً مسجون يف زنزانة صغرية            

أن ظروف احتجاز صاحب البالغ، على النحـو املوصـوف،    اللجنةورأت  . صحية مالئمة 
اكاً حلقه يف أن ُيعامل معاملة إنسانية وباحترام للكرامـة املتأصـلة يف شـخص               تشكل انته 

  . ١٠ من املادة ١اإلنسان، وهي بالتايل خمالفة للفقرة 
، أحاطـت اللجنـة     )مارينيش ضد بيالروس  ( ١٥٠٢/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٤٩

  ظـروف ال    من العهد ومؤداه أنه احتجز يف      ١٠ و ٧بادعاء صاحب البالغ مبوجب املادتني      
 يف مركزي االحتجاز    ، مث الحقاً  )KGB(إنسانية وقاسية ومهينة يف سجن إدارة االستخبارات        

إنسانية خالل نقله من السجن       يف مينسك، كما تعرض ملعاملة ال      ١ يف أورشا ورقم     ٨رقم  
وادعى أن هذه الظروف واملعاملة كان هلما أثر سليب على صحته، وأديا إىل . إىل مركز أورشا

ابته جبلطة يف الدماغ عندما كان يف املركز العقايب ألن اإلدارة رفضت مـده باألدويـة                إص
واعترضت الدولة الطرف علـى  .  ملدة أسبوع بعد تعرض للجلطة     الالزمة ومل تقدم له عالجاً    

. جزء من هذه االدعاءات وقالت إن صاحب البالغ خضع لفحص طيب وُوصف له العـالج           
 بعد تقدمي صاحب البالغ شكواه مل يـستنتج وجـود أي            وذكرت أن التحقيق الذي جرى    

، وأن املشتكي نقـل إىل      ٨خمالفة للواجبات املهنية من جانب العاملني الطبيني يف املركز رقم           
لكن الدولة الطرف مل تدل بتعليق على تردي صـحة          .  بسبب حالته الصحية   ١املركز رقم   

واء الالزم والعالج الفـوري بعـد       صاحب البالغ خالل االحتجاز وعلى كونه مل يتلق الد        
وأشارت اللجنة إىل أن الدول األطراف ملزمة بـأن تتقيـد مبعـايري دنيـا          . تعرضه للجلطة 

لالحتجاز، تشمل تقدمي الرعاية الطبية والعالج إىل السجناء املعرضني خلطر صحي، وذلـك             
ن سـرد صـاحب     واتضح م .  من القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء      ٢٢ للمادة   وفقاً

 على احلصول على الـدواء       ومل يكن قادراً   البالغ ومن التقارير الطبية املقدمة أنه كان متأملاً       
وملا كان صاحب البالغ قد مكث      . الالزم وتلقي العالج الطيب املناسب من سلطات السجن       

بالسجن ألكثر من سنة بعد تعرضه للجلطة وملشاكل صحية خطرية، ففي غياب معلومـات              
  . من العهد١٠ من املادة ١ والفقرة ٧ استنتجت اللجنة أنه كان ضحية النتهاك املادة أخرى،

  )١٤ من املادة ١الفقرة (ضمانات احملاكمة العادلة   )ح(  
ادعت صـاحبة   ،  )غونزالس ضد مجهورية غيانا   ( ١٢٤٦/٢٠٠٤يف القضية رقم      -١٥٠

ياين، فضالً عـن عـدم      البالغ أن رفض وزير الداخلية تسجيل السيد غونزالس كمواطن غ         
امتثاله ألمر احملكمة القاضي مبراجعة قضيته يف غضون املوعد النهائي احملدَّد بـشهر واحـد،               

واقعـة  وقالت إن   . لعدالةثل إنكاراً ل  ينتهك حقوقه الدستورية بصفته زوج مواطنة غيانية ومي       
اشرة، يف طلـب  طعنه ليس يف قرار وزير الداخلية الغياين فحسب، بل أيضاً، وبصورة غري مب       

تعتربها السلطات الكوبية   من شأهنا أن جتعل     السفارة الكوبية الداعي إىل حرمانه من اجلنسية،        
وأشارت اللجنة إىل أن مفهوم احملاكمة املنصفة، املكرس        ". الثورةمناهضة  عمالً من أعمال    "

ي  داع الأخري  ، من العهد، يستتبع بالضرورة إقامة العدل دون أي ت         ١٤ من املادة    ١يف الفقرة   
والحظت اللجنة أن األثر املتجمِّع الناتج عن التأخري يف اإلجراءات القضائية، عقب عدم             . له
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قيام الوزير مبراجعة طلب اجلنسية املقدَّم من زوج صاحبة البالغ يف غضون شـهر واحـد،                
أحلـق  ،  ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢حسبما أِمر بذلك يف قرار احملكمة العليا الصادر يف          

وخلـصت  . الضرر باملصلحة املشروعة لصاحبة البالغ وزوجها يف إيضاح وضعه يف غيانـا           
 من العهد  ١٤ من املادة    ١اللجنة إىل أن التأخري املُشار إليه أعاله كان غري معقول وأن الفقرة             

  . قد انُتهِكت
، ادعـى صـاحب     )كولوف ضد قريغيزستان  ( ١٣٦٩/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٥١

 قضيته قد ُعرضت على حمكمة عسكرية يف جلسة مغلقة، وأن التحقيـق أدى إىل               البالغ أن 
 صفحة ٦٣تصنيف ملف القضية كملف سري بدون إعطاء أي تربير، وأن احلكم الصادر يف      
وأضـاف  . قد أُعّد يف ظرف ثالث ساعات، األمر الذي يدعو إىل التساؤل عن حياد القضاة          

وذكّرت اللجنة بآرائها السابقة ومؤداها     . االستقالليةأن احملاكم العسكرية ال تستويف شروط       
أنه جيب على احملكمة أن تقدم تسهيالت مناسبة إلتاحة حضور اجلمهور املهـتم بالقـضية،               

 احتمال اهتمام اجلمهور بالقضية، ومدة املرافعات الشفوية،       ضمن حدود معقولة، مراعية مثالً    
دل الدولة الطرف بأية تعليقـات علـى هـذه          ومل تُ . وتوقيت التنفيذ الرمسي لشرط اإلعالم    

ويف ضوء هذه الظروف، اعتربت اللجنة أن حماكمة صاحب البالغ مل تـستوف             . االدعاءات
  .١٤ من املادة ١الشروط املنصوص عليها يف الفقرة 

أشارت اللجنة إىل   ،  )مارز ضد االحتاد الروسي   ( ١٤٢٥/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٥٢
أن العهد ال يتضمن أي حكم يقضي حبق الفرد يف أن حيـاكم يف              اها  ومؤدسوابقها القانونية   

 هيئة حملفني، وأنه إذا كان التشريع احمللي يعطي هذا احلـق            تضمالقضايا اجلنائية أمام حمكمة     
ومينحه لبعض األفراد املتهمني بارتكاب جرائم، فيجب أن ُيمنح هذا احلق آلخرين ممن هـم               

والحظت اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن         . ةيف وضع مماثل على أساس املساوا     
القانون االحتادي هو الذي حيكم وجود هيئة حملفني، ولكن ال يوجد قانون احتادي بشأن هذا         

وكون الدولة الطرف تتألف من احتاد فيدرايل وأن ذلك يسمح بوجود الفـوارق             . املوضوع
يئة حملفني أمر ال يشكل يف حد ذاته انتـهاكاً          بني الوحدات الفيدرالية فيما يتعلق باحملاكمة هب      

  . من العهد١٤ من املادة ١للفقرة 
رت اللجنة بآرائها ، ذكّ)مارينيش ضد بيالروس( ١٥٠٢/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٥٣

السابقة ومؤداها أنه جيب على احملكمة أن تقدم تسهيالت مناسبة إلتاحة حضور اجلمهـور              
،  اليت يبت فيهـا     اجلمهور بالقضية  م احتمال اهتما  ية مثالً املهتم، ضمن حدود معقولة، مراع    

 أن  والحظت اللجنة أيـضاً   . ومدة املرافعات الشفوية، وتوقيت التنفيذ الرمسي لشرط اإلعالم       
ة دور امراعوالدولة الطرف مل تدل بأية حجج بشأن التدابري املتخذة الستقبال اجلمهور املهتم          

أن ادعاءات صاحب البالغ    بكذلك  علماً  اللجنة  ت  أحاطو. صاحب البالغ كشخصية عامة   
املتعلقة بالبحث عن مسكنه ومسكن أقربائه وبالتحري عن ممتلكاته الشخصية والتنصت على            

ويف غياب تعليقات من جانب الدولة الطـرف        . هاتفه ومراقبة سيارته وحجز ماله ووثائقه     
  املزعومة تـشكل انتـهاكاً     تواجه هبا ادعاءات صاحب البالغ، استنتجت اللجنة أن الوقائع        

  . من العهد١٤ من املادة ١للفقرة 
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ادعـى  ،  )خوستيكويف ضـد طاجكـستان    ( ١٥١٩/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٥٤
 مـن العهـد،     ١٤ من املادة    ١ صاحب البالغ انتهاك الدولة الطرف حلقوقه مبوجب الفقرة       

مح حملاميه بدراسـة    تس وذلك ألن احملكمة كانت متحيزة يف طريقة تعاملها مع الدعوى، ومل          
ويدعي صاحب البالغ كذلك أن ).  أعاله٤-٢انظر الفقرة (ملف الدعوى قبل بدء احملاكمة      

. احملكمة منعت حماميه من املشاركة يف املرحلة األولية للمحاكمة دون أن تقدم تربيراً كافيـاً              
دهـا أن  وإضافة إىل ذلك، ادعى أن رئيس احملكمة أبدى مالحظات عند بدء احملاكمـة، مفا      

ويـدعي  . أحضر رسالة من رئيس اجلمهوريـة  لو هو   صاحب البالغ   احلكم سيكون لصاحل    
يف هـذه الـدعوى     ) احلد الزمين (صاحب البالغ كذلك أن مسألة عدم مراعاة مدة التقادم          

يتطرق هلا املدعي العام وال احملاكم، وأهنم مجيعاً جتاهلوا بكل بساطة اعتراضـات حمـامي               مل
ويدعي صاحب البالغ كذلك أن احملكمة رفضت السماح له         . هذا الصدد صاحب البالغ يف    

واعتربت اللجنة أن الوقائع بالطريقة اليت ُعرضت هبا ومل تفندها . بتقدمي أدلة إضافية ذات صلة
الدولة الطرف تنحو صوب تبيان أن حماكمة صاحب البالغ شابتها خمالفات عدة، إذا أُخذت       

مبثابة انتهاك للضمانات األساسية للمحاكمة العادلة، مثل حـق         جمتمعة، ُتعد يف نظر اللجنة      
. الفرد يف املساواة أمام القانون ويف أن تكون قضيته حمل نظر منصف من قبل حمكمة حيادية               

  . قد انُتهكت١٤ من املادة ١وخلصت اللجنة إىل أن حقوق صاحب البالغ مبوجب الفقرة 
ادعى أصحاب البالغ   ،  )ضد كولومبيا مانسانو  ( ١٦١٦/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٥٥

د بسبب إنشائهما بشكل خمـصص      اأهنم حوكموا أمام حمكمة وهيئة ال تستوفيان شرط احلي        
 ال حتظر بالضرورة ١٤ولكن كان من رأي اللجنة أن املادة . ويف انتهاك ملبدأ القاضي الطبيعي

لتشريعات احملليـة،   إنشاء حماكم جنائية باختصاص حمدد إذا كان ذلك مسموحاً به مبوجب ا           
وفيما يتعلق بالشرط   . ١٤وإذا عملت تلك احملاكم وفقاً للضمانات املنصوص عليها يف املادة           

األول، تالحظ اللجنة أن احملكمة العليا استنتجت بعد استماعها الستئناف أصحاب الـبالغ             
 تنظيم إدارة بالنقض أن إنشاء هاتني اهليئتني قد قام على أساس قانوين منصوص عليه يف قانون         

. ات احملليـة  ـوطنية للتشريع ـوترى اللجنة أن دورها ليس تقييم تفسري احملاكم ال        . القضاء
وفيما يتعلق بالشرط الثاين، ترى اللجنة أن إنشاء اهليئات القضائية حتديداً إلجراءات تتـصل              

ناصر أخرى  فهناك ع . ال يعين أهنا متحيزة    (Foncolpuertos)باملؤسسة املسماة فونكولبويرتوس    
ميكن استنتاج وجود هذه العناصر من املواد الـيت قـدمت إىل             ضرورية إلثبات التحيز، وال   

يقدموا أدلة كافية تدعم ادعاءهم يف هـذا         ولذلك ترى اللجنة أن أصحاب البالغ مل      . اللجنة
  . من الربوتوكول االختياري٢الصدد، واعتربت هذه املطالبة غري مقبولة مبوجب املادة 

ادعـى  ،  )غويرا دي ال إسربييال ضد كولومبيا     ( ١٦٢٣/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٥٦
صاحب البالغ أنه قد حوكم أمام قاضٍ جمهول اهلوية ويف حمكمة جمهولة أنشئت بعد وقوع               
األفعال اليت أهتم بارتكاهبا، يف حماكمات جرت دون حضور اجلمهور، ودون حـضوره أو              

دعي العام الذي وجه إليه االهتام أو بالقـضاة         حضور حماميه؛ ودون أي اتصال شخصي بامل      
ذات اجتاه واحد وختفي    الذين أصدروا قرار إدانته؛ وأنه استجوب يف غرف مظلمة أمام مرآة            
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والحظت اللجنة أنه لضمان حقـوق      . الشخص الذي يستجوبه، متحدثاً بصوت متغري آلياً      
) د(واردة يف الفقرتني الفـرعيتني    سيما تلك ال   ، ال ١٤ من املادة    ٣الدفاع املكرسة يف الفقرة     

، جيب أن تتيح مجيع اإلجراءات اجلنائية للمتهم احلق يف جلسة استماع شفوية، يظهـر               )ه(و
ونظراً إىل عدم إتاحـة     . فيها شخصياً أو ممثالً مبحام وميكنه تقدمي األدلة واستجواب الشهود         

دانته واحلكـم عليـه، وإىل      مثل تلك اجللسة لصاحب البالغ أثناء اإلجراءات اليت انتهت بإ         
الطريقة اليت أُجريت هبا عمليات االستجواب، دون مراعاة احلد األدىن للـضمانات، فـإن              

  . من العهد١٤ صاحب البالغ يف حماكمة عادلة وفقاً للمادة اللجنة ترى أن هناك انتهاكاً حلق
الـد  ، الحظت اللجنـة أن و     )العباين ضد ليبيا  ( ١٦٤٠/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٥٧

 سنة من تاريخ اعتقاله، وصدر يف حقـه حكـم           ١١صاحب البالغ قد حوكم بعد مرور       
ومل يتح له قط الوصول إىل ملفـه اجلنـائي،          .  سنة على إثر حماكمة مغلقة     ١٣بالسجن ملدة   

 أن السيد العباين قد حوكم      والحظت اللجنة أيضاً  .  ملساعدته وعينت احملكمة العسكرية حمامياً   
، حيث عمل كقاض مـدين يف حمكمـة          مدنياً كرية رغم أن له وضعاً    من جانب حمكمة عس   

بشأن احلق يف احليـاة،     ) ١٩٨٢(٣٢وتشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم       . بنغازي االبتدائية 
وفيه تبني أنه رغم أن العهد ال حيظر حماكمة املدنيني يف حماكم عسكرية، إال أن مثـل هـذه         

 وأن جتري وفق شروط تتيح بصورة حقيقيـة          جداً ثنائياً است احملاكمات ينبغي أن تكون أمراً    
ويقع على الدولة الطرف اليت حتاكم مدنيني       . ١٤كامل الضمانات املنصوص عليها يف املادة       
وتعترب اللجنة أنه جيب على الدولة الطـرف أن         . أمام حماكم عسكرية أن تربر هذه املمارسة      

ه التحديد، أن احملاكم املدنية العادية غري قـادرة         تبني، فيما يتصل بفئة األفراد املعنية على وج       
على االضطالع باحملاكمات، وأن األشكال األخرى البديلة للمحاكم املدنية اخلاصة أو لتلك            
احملاطة بتدابري أمنية صارمة ليست مناسبة للمهمة، وأن اللجوء إىل احملاكم العسكرية يـضمن          

ويف هذه القضية مل تعلق الدولة الطرف علـى         . ١٤ة   املاد احلماية الكاملة حلقوق املتهم وفقاً    
واستنتجت اللجنة بالتايل أن حماكمة والد صاحب البالغ        . سبب اللجوء إىل حمكمة عسكرية    

) أ(٣ ومـن    ١ سنة ينم عن انتهاك للفقرات       ١٣أمام حمكمة عسكرية واحلكم عليه بالسجن       
  . من العهد١٤من املادة ) د(إىل 

  ) من العهد١٤ من املادة ٢الفقرة (عترب بريئاً حىت تثبت إدانته حق كل فرد يف أن ي  )ط(  
، أشارت اللجنة إىل أنه ال جيـوز        )سوهبراج ضد نيبال  ( ١٨٧٠/٢٠٠٩يف القضية رقم      -١٥٨

ـ                ع علـى   ـحملكمة جنائية إدانة شخص إال إذا مل يوجد شك معقول يف أنه مذنب، وأنه يق
لقضية، عملت احملكمة احمللية وحمكمة االستئناف      ويف هذه ا  . االدعاء العام أن يبدد هذا الشك     

 ١٤ من املـادة   ٢على وضع عبء تقدمي الدليل على صاحب البالغ، وانتهكتا بذلك الفقرة            
 .من العهد

أن صاحب الـبالغ    ادعى  ،  )موامبا ضد زامبيا  ( ١٥٢٠/٢٠٠٦يف القضية رقم    و  -١٥٩
الشرطة ضباط  تصرحيات  بسبب   قد تعرض للتقويض  براءته إىل أن يثبت ذنبه      افتراض  يف  حقه  
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آرائها السابقة بشأن واجب مجيـع الـسلطات        اللجنة إىل   وأشارت  . يف وسائط اإلعالم بأنه مذنب    
حماكمة، مبا يف ذلك االمتناع عـن       أي  نتائج  بشأن   عن إصدار أحكام مسبقة      االمتناعالعامة  

 اإلخبارية  الم أن تتجنب التغطية   ينبغي لوسائط اإلع  أنه   و ،اإلدالء بتصرحيات علنية تؤكد إدانة املتهم     
ـ   ٢اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة       اعتربت  و. اليت تنال من افتراض الرباءة      ١٤ادة  ـمن امل

 ١٥٠٢/٢٠٠٦ة  ـللجنـة إىل اسـتنتاج مماثـل يف القـضي         ا وخلصت   .من العهد يف هذا الصدد    
  .)مارينيش ضد بيالروس(

  ) من العهد١٤من املادة ) ب(٣الفقرة (احلق يف االتصال مبحامٍ   )ي(  
، أحاطـت   )بوستوفالوف ضد االحتاد الروسي   ( ١٢٣٢/٢٠٠٣يف القضية رقم      -١٦٠

ادعاء صاحب البالغ أنه منع من إحضار حماميه خالل عملية التعـرف            باللجنة  اللجنة علماً   
اكتفت و. وأن احملكمة االبتدائية رفضت طلبه تغيري حماميه استدعاء املزيد من اخلرباء والشهود           

الدولة الطرف بالقول إن ادعاءات صاحب البالغ خبصوص حدوث خمالفات إجرائية وانتهاك         
.  تفند تلك االدعـاءات    حقه يف حماكمة عادلة هي ادعـاءات ال أساس هلا ومل تقدم حججاً           

وبناء عليه، خلصت اللجنة إىل وجوب إيالء ادعاءات صاحب البالغ االعتبار الواجب وإىل             
  . قد انتهكت١٤من املادة ) ه(و) د(و) ب(٣ب الفقرة أن حقوقه مبوج

الحظت اللجنة  ،  )لياشكيفتش ضد أوزبكستان  ( ١٥٥٢/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٦١
أوكلت إليها سيما أن احملامية اليت  ادعاء صاحبة البالغ بأن حق ابنها يف الدفاع قد انُتهك، ال          

والحظـت  . راء أعمال حتقيق مهمَّة   بن يف يوم إج   الُمنعت من الدفاع عن ا    ملف قضية ابنها    
 قـد   اللجنة أن الدولة الطرف مل تؤكِّد سوى أن مجيع أعمال التحقيق خبصوص السيد لياشكيفيتش             

أجرِيت يف حضور حمامٍ، دون أن تتناول على وجه التحديد مسألة وصول السيد لياشكيفيتش         
الطرفني، استنتجت  ويف ظل هذه الظروف، ويف غياب أي معلومات أخرى من           . إىل حماميته 

اللجنة أن حرمان ابن صاحبة البالغ من الوصول إىل احملامية اليت اختارها ولو ليـوم واحـد               
فضالً عن استجوابه وإجراء أعمال حتقيق أخرى معه أثناء ذلك الوقت يشكِّل انتهاكاً ميـّس               

 .  من العهد١٤من املادة ) ب(٣قوق السيد لياشكيفيتش مبوجب الفقرة الفرعية حب

مـن  ) ز(٣الفقرة  (حق الفرد يف أالّ ُيكَره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب                )ك(  
  ) من العهد١٤املادة 
حيث ادعت صاحبة ، )توراييف ضد أوزبكستان ( ١٢٨٤/٢٠٠٤يف القضية رقم      -١٦٢

البالغ أن ابنها تعرض لالغتصاب وخضع للتعذيب أثناء احتجازه يف مركز الشرطة إلكراهه             
 ١٤من املادة ) ز(٣اللجنة بسوابقها القضائية ومؤداها أن نص الفقرة ذكَّرت ى االعتراف،  عل

جيب أن ُيفَهم منه أنه يعين عدم ممارسة هيئة التحقيق أي إكراه جسدي أو نفسي مباشـر أو                
وذكرت اللجنة أيضاً بأن العبء يقـع       . غري مباشر على املتهم بقصد إجباره على االعتراف       

ويف ظل هذه الظروف، خلـصت      . الطرف إلثبات أن املتهم أدىل بأقواله طواعية      على الدولة   
مـن  ) ز(٣رة  ـ مقترنة بالفق  ٧ اللجنة إىل أن الوقائع املعروضة عليها تكشف انتهاكاً للفقرة        

 . من العهد١٤املادة 
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  ) من العهد١٤ من املادة ٥الفقرة (احلق يف االستئناف   )ل(  
 على أن لكل شخص أدين جبرمية حق اللجـوء إىل           ١٤ من املادة    ٥تنص الفقرة     -١٦٣

ويف . حمكمة أعلى كيما تعيد النظر، وفقاً للقانون، يف قرار إدانته ويف احلكم الصادر يف حقه              
أن آرائها السابقة ومؤداهـا     اللجنة إىل   أشارت  ،  )موامبا ضد زامبيا  ( ١٥٢٠/٢٠٠١القضية  
، تعطي حق إعـادة     مقترنتني،  ١٤ملادة   من ا  ٥و) ج(٣املنصوص عليها يف الفقرتني     احلقوق  

ذو أمهية خاصة   حق   وأن حق االستئناف     ،النظر يف أي قرار يصدر خالل حماكمة دون تأخري        
 علـى   سـنوات اللجنة أنه، بعد مضي ما يناهز ست        والحظت  . يف حاالت عقوبة اإلعدام   

الـتمكن مـن    اإلدانة، كان الرد الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف إىل اللجنة هو أن عدم              
، أي عدم التمكن من طباعة فنيةاالستماع إىل استئناف صاحب البالغ كان ناجتاً عن أسباب 

حىت وقت النظر يف هذا البالغ، مل يكن قد ُنظر بعد يف اسـتئناف          ومبا أنه،   . حمضر اجللسات 
ري  على إدانته، فإن اللجنة ترى أن التأخ       سنواتصاحب البالغ، بعد مرور ما يزيد عن مثانية         

دون تأخري ومن مث يف قضيته يف هذه احلالة يشكل انتهاكاً حلق صاحب البالغ يف إعادة النظر         
  . العهد  من١٤ من املادة ٥و) ج(٣هناك انتهاك للفقرتني ف

، الحظت اللجنة أن    )كولوف ضد قريغيزستان  ( ١٣٦٩/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٦٤
عدم السماح مبشاركة صاحب الـبالغ      الدولة الطرف مل توضح األسباب اليت محلتها على         

وحماميه يف جلسات احملكمة العليا، على الرغم من أن احملكمة هي اجلهة اليت تبت يف مشاركة                
ويف .  لقانون اإلجراءات اجلنائية للدولة الطـرف      شرافية، وفقاً اإلاملتهم يف مداوالت املراجعة     

 مـن   ١٤ من املـادة     ٥لفقرة  غياب معلومات أخرى، اعتربت اللجنة أنه قد حدث انتهاك ل         
 يف  ، أن حق صاحب الـبالغ     وبناء عليه، استنتجت اللجنة، يف هذه الظروف حتديداً       . العهد

 من العهد، قد انُتهك بسبب عدم تقدمي ١٤ من املادة ٥ ملا تنص عليه الفقرة ، وفقاًاالستئناف
قية لقضيته مـن    الدولة الطرف تسهيالت مناسبة لتهيئة دفاعه وإتاحة الظروف ملراجعة حقي         

  .جانب حمكمة أعلى درجة
، أشارت اللجنة إىل آرائهـا  )مينني ضد هولندا( ١٧٩٧/٢٠٠٨ويف القضية رقم      -١٦٥

السابقة ومؤداها أنه يتعني احترام ضمانات احملاكمة العادلة يف جلسات االستئناف، مبا يشمل             
ويف ظروف هـذه    . فاعهاحلق يف االستفادة من تسهيالت مناسبة تتيح للشخص املدان هتيئة د          

القضية، مل تعترب اللجنة أن التقارير املقدمة إىل صاحب البالغ، يف ضوء غياب حكم معلـل،       
أو حمضر سردي جملريات احملاكمة، أو حىت قائمة باألدلة املستند إليها، تـشكل تـسهيالت               

 رفض  وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أن رئيس حمكمة االستئناف        . مناسبة لتهيئة الدفاع  
االستجابة لطلب صاحب البالغ أن يؤذن له االستئناف، واستند يف ذلك إىل أن االسـتماع               
إىل االستئناف ال يصب يف صاحل إقامة العدالة على حنو سليم، وإىل أن حجج الدفاع مل تكن                 

 ٥واعتربت اللجنة أن هذا التربير غري مناسب وغري كاف لتلبية شروط الفقرة             . مربرة قانونا 
 من العهد، اليت تنص على إجراء مراجعة من جانب حمكمة أعلى درجة إلعادة              ١٤ادة  من امل 
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ومثل هذه املراجعة، يف إطار قرار متصل بإذن االستئناف، جيب أن           . النظر يف اإلدانة واحلكم   
ُينظر فيها من حيث املوضوع، على أن تراعى يف ذلك من جهة األدلةُ املقدمـة إىل قاضـي                  

، ومن جهة أخرى إجراُء حماكمة على أساس األحكام القانونية املطبقـة يف             الدرجة االبتدائية 
 ٥لذا استنتجت اللجنة أن حق صاحب البالغ يف االستئناف، وفقا للفقرة            . القضية املعروضة 

  . من العهد، قد انُتهك١٤من املادة 

  )١٤ من املادة ٦الفقرة (احلق يف تعويض ضحايا اخلطأ القانوين   )م(  
 بدفع تعويض مبوجـب     ١٤ من املادة    ٦ الشروط املعروضة لتطبيق الفقرة      تقضي  -١٦٦

القانون إىل الشخص الذي أدين جبرمية مبوجب حكم هنائي وخضع للعقاب نتيجة تلك اإلدانة         
إذا أبطل هذا احلكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو حديثة االكتشاف                

  .وينحتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قان
أدين صاحب البالغ مبوجب    ،  )دميون ضد كندا  ( ١٤٦٧/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٦٧

ـ  شهراً حـىت     ٣٤بس ملدة   وُح.  شهراً ٥٢ بعقوبة حبس ملدة     قرار هنائي وحكم عليه    ت برئ
معقـول  تتصرف على حنـو      نظراً لوجود دليل جديد ال ميكن أن يسمح هليئة حملفني            ساحته

، مبا ال يدع جماالً للشك، إىل احلكم بإدانـة صـاحب            لديها معلومات صحيحة أن ختلص    و
والحظت اللجنة أن إدانة صاحب البالغ تقوم بشكل أساسي على إفادات الضحية            . البالغ

 فيما يتعلق باملعتدي أدَّت إىل      ١٩٩٢مارس  /وأن الشكوك اليت أبدهتا الضحية منذ شهر آذار       
ال يوجد إجراء يف الدولة الطـرف       والحظت اللجنة كذلك أنه     . إلغاء إدانة صاحب البالغ   

يسمح يف حالة تربئة الشخص املدان بإجراء حتقيق جديد من أجل إعادة النظـر يف القـضية              
وبالتايل، فإن صاحب البالغ، بسبب هـذه الثغـرة يف          . ورمبا الكشف عن املذنب احلقيقي    

انتصاف فعـال   اإلجراءات املدنية اليت ظلت قائمة ملدة تسع سنوات، ُحرم من االستفادة من             
يسمح بإثبات براءته كما هو مطلوب من الدولة الطرف، من أجل احلصول على التعـويض               

 ٣والحظت اللجنة بالتايل وجود انتهاك للفقـرة        . ١٤ من املادة    ٦املنصوص عليه يف الفقرة     
  . من العهد١٤ من املادة ٦، مقترنة مع الفقرة ٢من املادة 

  ) من العهد١٧املادة (احلق يف حياة أسرية   )ن(  
أحاطت اللجنـة  ، )س ضد مجهورية غيانالغونزا( ١٢٤٦/٢٠٠٤يف القضية رقم    -١٦٨
 صاحبة البالغ مل ُيسَمح له باإلقامة بصورة شرعية يف غيانا وأنه اضطّر، نتيجة              أن زوج علماً ب 

شـكل   واعتربت اللجنة أن هذا األمر    . لذلك، إىل مغادرة البلد ومل ميكنه العيش مع زوجته        
كان األسلوب الذي اتَّبعته سلطات     وعالوة على ذلك،    . ة للحياة األسرية للزوجني معاً    عرقل

 مثـل  غري معقـول     سالدولة الطرف يف التعامل مع طلب اجلنسية الذي قدَّمه السيد غونزال          
، بالتايل، خرقاً حلقّهما    شكل ذلك و.  يف شؤون أسرة صاحبة البالغ وزوجها      اً تعّسفي الًتدّخ

  .  من العهد١٧ من املادة ١مبوجب الفقرة 
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، املتعلقة هبدم مرتل )جورجوبولوس ضد اليونان( ١٧٩٩/٢٠٠٨ويف القضية رقم     -١٦٩
أصحاب البالغ يف مستوطنة ريغانوسكامبوس اليت تسكنها فئة الرومـا، أحاطـت اللجنـة         

لكنها الحظت املعلومات اليت قدمها أصحاب البالغ، ومفادها أن . بالوقائع موضوع اخلالف  
، وهو حتقيق   ٢٠٠٦ديسمرب  /ملدعي العام لباتراس قد شرع يف إجراء حتقيق يف كانون األول          ا

واعتربت اللجنة أن . كما الحظت أن الدولة الطرف مل توضح أسباب التأخري. ال يزال جارياً  
 ادعاءات أصحاب البالغ قد أثبتت مبا فيه الكفاية، وهي ادعاءات استندت إىل صور فوتوغرافيـة،              

فيها أصحاهبا من تعرضهم بصورة تعسفية وغري قانونية للطرد من مرتهلـم، الـذي              واشتكى  
جرى تدمريه، ومن التأثري الكبري الذي أحدثه ذلك يف حياهتم األسرية، ومن التعـدي علـى            

وهلذه األسباب، استنتجت اللجنة أن هـدم كـوخ         . حقهم يف التمتع بنمط حياهتم كأقلية     
 ٢٧ و ٢٣ و ١٧ للمـواد    ديد يف مستوطنة الروما ميثل انتهاكاً     أصحاب البالغ ومنع بناء مسكن ج     

  . من العهد٢ من املادة ٣مستقلة ومقترنة بالفقرة 

  ) من العهد١٨املادة (حرية الفكر والوجدان والدين   )س(  
يونغ وآخرون ضد مجهوريـة     ( ١٦٠٣/٢٠٠٧ إىل   ١٥٩٣يف القضايا أرقام من       -١٧٠
 مـن العهـد قـد       ١٨قهم مبوجب أحكام املادة     أصحاب البالغات أن حقو   ادعى  ،  )كوريا

انتهكت، بسبب عدم وجود خدمة بديلة للخدمة العسكرية اإللزامية يف الدولـة الطـرف،              
. وبالتايل فإن عدم أدائهم واجب اخلدمة العسكرية تسبب يف مالحقتهم جنائيـاً وسـجنهم             

لق بالدولة الطرف، من    وأشارت اللجنة إىل ما جاء يف سوابقها القضائية يف حاالت مماثلة تتع           
أن إدانة أصحاب البالغات واحلكم عليهم بالسجن مها مبثابة فرض قيد على قدرهتم علـى               
اجملاهرة بدينهم أو عقيدهتم وأنه يف مثل هذه احلاالت مل تثبت الدولة الطرف أن التقييد قيـد                 

 خلصت اللجنة إىل وبناء عليه  .١٨ من املادة    ٣النظر كان ضرورياً باملعىن املقصود من الفقرة        
  . من العهد١٨ من املادة ١أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 

  ) من العهد١٩املادة (حرية الرأي والتعبري   )ع(  
، جرت حماكمة صاحب )كاتسورا ضد بيالروس( ١٣٧٧/٢٠٠٥يف القضية رقم   -١٧١

شعار البالغ، وهو عضو حزب سياسي، وحكم عليه بغرامة ألنه محل منشورات طبع عليها              
واعتربت اللجنة أنه على الرغم من كون       . ة قانونية لدى وزارة العدل    فمجعية غري مسجلة بص   

العقوبة املفروضة على صاحب البالغ جائزة مبوجب القانون الوطين، فالدولة الطرف مل تقدم             
 حيال أحد األغراض املشروعة املنصوص عليهـا يف         أية حجة تفسر هبا ملاذا كان ذلك الزماً       

  من العهد، وملاذا مل تقتصر عقوبة خمالفة شرط تسجيل املنـشور االنتخـايب             ١٩ من املادة    ٦ة  الفقر
"V-Plus "             على فرض عقوبات مالية فحسب وإمنا جتاوزت ذلك إىل حجز وتدمري املنـشور

واستنتجت اللجنة أنه يف غياب أي توضيحات وجيهة من الدولة الطرف، فالتقييـد             . أيضاً
 حلماية اًعترب ضروريُيصاحب البالغ حقه يف نشر معلومات ال ميكن أن  املفروض على ممارسة    
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وخلصت اللجنة بالتايل إىل أن     . األمن الوطين أو النظام العام أو الحترام حقوق أو مسعة الغري          
  . من العهد قد انُتهكت١٩ من املادة ٢حقوق صاحب البالغ مبوجب الفقرة 

  ) من العهد٢٤ و٢٣دتان املا(حق األسرة والطفل يف احلماية   )ف(  
كان على اللجنة أن تبت     ،  )اهليشو ضد الدامنرك  ( ١٥٥٤/٢٠٠٧يف القضية رقم      -١٧٢

 مشله بوالده    الدولة الطرف منح رخصة إقامة لصاحب البالغ ألغراض ملّ         فيما إذا كان رفضُ   
 ٢٣ني  حلقه يف احلماية مبوجـب املـادت      الصادر يف حقه ليغادر البلد يشكالن انتهاكاً       واألمُر

والحظت اللجنة أن أبـوي     .  عندما قدم بالغه   فصاحب البالغ كان قاصراً   .  من العهد  ٢٤و
صاحب البالغ كانا مطلقني، وأن والدته، اليت بقيت يف املغرب، حصلت على حضانته، وأن              

وعندما . صاحب البالغ حظي برعاية الئقة من جديه خالل العشر سنوات األوىل من حياته            
، بدأ والد صاحب البالغ حياول مل مشله بابنه لكي يضطلع بدور العائل             تغريت هذه الظروف  

 أن من األمور املطروحة يف هذه القضية مـسألة حـق            والحظت اللجنة أيضاً  . األول لالبن 
صاحب البالغ كقاصر يف احلفاظ على حياة أسرية مع والده وإخوانه غري األشقاء واالستفادة 

 أن  وأشارت اللجنة إىل أن صاحب البالغ ال ميكن       .  له وضعه كقاصر   من تدابري احلماية  اليت خيوهلا     
ويف .  عن أية قرارات اختذها أبواه فيما يتعلق حبضانته وتنشئته ومكان إقامتـه            يعترب مسؤوالً 

 مشل صاحب البالغ بوالده      عدم إجازة ملّ   هذه الظروف اخلاصة جدا، اعتربت اللجنة أن قرارَ       
 يف  املغادرة الصادر يف حقه، إذا نفذ، سوف يشكالن تـدخالً         يف إقليم الدولة الطرف وأمر      
 من العهد، بسبب عدم مشل      ٢٤ من املادة    ١ وينتهك الفقرة    ٢٣شؤون األسرة خيالف املادة     

  .صاحب البالغ بالتدابري الالزمة حلمايته كقاصر

  ) من العهد٢٥املادة (احلق يف التصويت والترشح يف انتخابات حقيقية دورية   )ص(  
ادعـى صـاحب    ،  )لوكيانشيك ضد بيالروس  ( ١٣٩٢/٢٠٠٥القضية رقم   يف    -١٧٣

األفراد اليت بادرت إىل حماولة     البالغ أن قرار اللجنة احمللية لالنتخابات رفض تسجيل جمموعة          
من العهد يف املنافسة على منـصب       ) ب(٢٥ترشيحه قد انتهك حقه املكفول مبوجب املادة        

على أساس أن شخصني مجلة  موعة قد ُرِفض    اجملتسجيل  وكان طلب   . نائب يف جملس النواب   
موعة كانا مـدرجني علـى القائمـة دون         اجمل املنتمني إىل    ٦٤    لاثنني من أصل األشخاص ا    

وخلصت اللجنة إىل أن الدولة الطرف مل توضح كيـف أن قـرار   . احلصول على موافقتهما  
احب البالغ ميتثل ملقتـضيات     موعة املؤيدة لص  اجملل  ـاللجنة احمللية لالنتخابات رفض تسجي    

عشرة ( من العهد، نظراً إىل أن عدد أعضاء اجملموعة يزيد بكثري على العدد املطلوب  ٢٥املادة  
، وألن حقوق الشخصني اللذين مل يوافقا على انتمائهما إىل اجملموعة قد اسـُتِعيدت              )أعضاء

ف بطريقـة   غ تـصرّ  صاحب البال إحياء بأن   أي  يكن   ومل. مبجرد شطب امسيهما من القائمة    
رمان القرار القاضي حبمعقولية  تناسب أوملدى م أي تقييم قدَُّي وعالوة على ذلك، مل. احتيالية

على والقائم حصراً   جملس النواب    يفترشيح نفسه ملنصب نائب     يف  ق  صاحب البالغ من احل   
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لصاحب البالغ،  دة  ـموعة املؤي اجملموافقة شخصني اثنني على إدراج امسيهما يف قائمة         عدم  أساس  
حدوث انتهاك   يف ظل هذه الظروف، ختلص اللجنة إىل      و. شخصاً أبدوا موافقتهم   ٦٢يف حني أن    

  .٢املادة  مقترنة مع من العهد) ب(٢٥مبوجب املادة  املكفولة قوق صاحب البالغحل

  ) من العهد٢٦املادة (حق الفرد يف املساواة أمام القانون ويف عدم التعرض للتمييز   )ق(  
 بادعـاء   املتعلقـة ،  )تياغاراجا ضد سري النكا   ( ١٥٢٣/٢٠٠٦  رقم يف القضية   -١٧٤

صاحب البالغ تعرضه للتمييز على أساس العرق، ألنه ينتمي إىل أقلية التاميـل، الحظـت               
مبا يثبت أن إهناء خدمته     مماثلة  اللجنة أن صاحب البالغ مل يقدم معلومات كافية عن حاالت           

ال تقوم علـى     أو معاملة    اًمتييزثالن  ، مي  الذي تقدم به   الستئنافا  احملكمة العليا طلب   رفضأو  
يقـدم أدلـة     ولذلك فإن اللجنة جتد أن صاحب البالغ مل       .  هلا بسبب عرقه   ضتعر،  املساواة

  .٢٦كافية ألغراض املقبولية، تثبت أي ادعاء بوقوع انتهاك حمتمل ألحكام املادة 
يـدعي  ،  ) وآخرون ضد الربتغـال    غونزالفيس( ١٥٦٥/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٧٥

 رنـة أصحاب البالغ، وهم مديرو موائد قمار يعملون يف كازينوهات، تعرضهم للتمييز مقا           
. أعضاء املهن األخرى ألهنم وحدهم يدفعون ضرائب على اإلكراميات اليت حيصلون عليهـا   ب

بـدأ  بشأن عدم التمييز حيث حددت أن م      ) ١٩٨٩(١٨رت اللجنة بتعليقها العام رقم      وذكّ
يـضمن جلميـع    جيـب أن    املساواة أمام القانون والتساوي يف احلماية اليت يكفلها القانون          

األشخاص محاية من التمييز تتسم باملساواة والفعالية؛ وأنه جيب حظر التمييز يف القانون ويف              
الواقع يف كل جمال تنظمه السلطات العمومية وحتميه؛ وأنه باعتماد نص تشريعي، على الدولة            

إىل تعليقها العام وإىل    كذلك  اللجنة  إذ أشارت   و. لطرف أن تتأكد من أن حمتواه غري متييزي       ا
 إذا كانت مبنية علـى معـايري         بأنه ليست كل مفاضلة متييزاً     تذكّرآرائها السابقة الراسخة    

والحظت اللجنة أن   .  مبقتضى العهد  معقولة وموضوعية وإذا كان اهلدف من ورائها مشروعاً       
 نوعه، وهو األمر الـذي  مـنضرييب الذي حيكم مديري موائد القمار خاص وفريد النظام ال 

وإضافة إىل ذلك، ليس مبقدورها أن تستنتج أن هذا النظام غـري            . ال ينكره أصحاب البالغ   
 معقول، خاصة بالنظر إىل حجم اإلكراميات والطريقة اليت توزع هبا وكوهنا مرتبطة ارتباطـاً        

وعلى هذا، ختلص اللجنة إىل أن املعلومـات  . ا ال متنح بصفة شخصية بعقد العمل وألهن  وثيقاً
  . من العهد٢٦املعروضة على نظرها ال تبني أن أصحاب البالغ ضحايا التمييز مبفهوم املادة 

، ادعـت   )غشويند ضد اجلمهورية التـشيكية    ( ١٧٤٢/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٧٦
جز من زوجها عندما غادر     متلك الذي حُ  ملاد  استرداصاحبة البالغ أهنا حرمت من حقها يف        

وأشـارت  . تشيكوسلوفاكيا السابقة ألسباب سياسية وأقام يف بلد آخر وأصبح من مواطنيه          
اللجنة إىل آرائها السابقة يف قضايا مماثلة أثريت ضد البلد نفسه، ومؤداها أن إلزام صـاحبة                

ويضها عنه كحل بـديل إجـراء       البالغ باستيفاء شرط املواطنة التشيكية لرد ممتلكها أو تع        
 ١٦١٥/٢٠٠٧وخلصت اللجنة إىل قرار مماثل يف القـضية رقـم           . سيكون غري متماش مع العهد    

  ). زافريل ضد اجلمهورية التشيكية(
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، كـان   )بلوشري ضد اجلمهوريـة التـشيكية     ( ١٤٩١/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٧٧
والحظت .  حلجز ممتلكه  صاحب البالغ قد ورث ممتلكا عن أحد والديه، الذي كان ضحية          

شرط الزم لرد املمتلك الذي حجزته السلطات سـابقا،         كاللجنة أن معيار املواطنة باعتباره      
، بني األفراد الذي تعرضوا على حد سواء لعمليات احلجز          ، وبالتايل متييزياً   تعسفياً يقيم فارقاً 

 يف هـذه    مر جليـاً  وكان هذا األ  .  من العهد  ٢٦ للمادة   من جانب الدولة، ويشكل انتهاكاً    
القضية أكثر من غريها، حيث إن صاحب البالغ يستويف يف الواقع معيار املواطنة لكنه حرم               

  .فرض االشتراط نفسه فيما يتعلق باملالك األصليبسبب من رد ممتلكه 

   اليت تطلبها اللجنة يف آرائهاالنتصافسبل ا  - اوو  
 من الربوتوكول االختيـاري،  ٥دة   من املا  ٤عندما ختلص اللجنة، مبوجب الفقرة        -١٧٨

إىل حدوث انتهاك ألحد أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري املناسـبة               
كما أهنا تذكِّر الدولة الطرف يف كثري من األحيان بأهنا ُملزمـة مبنـع              . لتدارك هذا االنتهاك  

  :، تعلن اللجنة ما يليوعند التوصية بسبيل إنصاف. وقوع انتهاكات مماثلة يف املستقبل
إن اللجنة، إذ تضع يف اعتبارها أن الدولة الطرف، بانـضمامها إىل الربوتوكـول              "  

االختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة يف البّت يف ما إذا حدث انتهاك للعهـد،              
 من العهد، بكفالة احلقوق املعترف هبا فيه جلميع األفـراد           ٢وتعهدت، وفقاً للمادة    

على أراضيها واخلاضعني لواليتها وبتوفري سبيل انتصاف فعـال وقابـل           املوجودين  
للتنفيذ يف حال ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، يف غضون              

.  يوماً، معلومات عما اختذته من تدابري لوضع آراء اللجنة موضـع التنفيـذ             ١٨٠
  ".ويرجى من الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة

  .خالل الفترة قيد االستعراض اختذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل اإلنصافو  -١٧٩
حيث توصلت اللجنة إىل ، )بستانيو ضد الفلبني ( ١٦١٩/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٨٠

الدولة الطرف  إىل   من العهد، طلب     ٢ من املادة    ٣، مقترنة بالفقرة    ٦حدوث انتهاك للمادة    
يف مجلة أمور منها    يتمثل   والدا الضحية املتوفاة، انتصافاً فعاالً       أن توفر لصاحيب البالغ، ومها    

إجراء حتقيق نزيه وفعال دون تأخري يف ظروف وفاة ابنهما ومالحقة اجلناة ودفع التعـويض               
، اليت  )إيشونوف ضد أوزبكستان  ( ١٢٢٥/٢٠٠٣م طلب مماثل يف القضية رقم       دِّوقُ. الكايف

  .زه بسبب ما زعم من تعرضه للتعذيبا احتجتتعلق بوفاة ابن صاحب البالغ خالل
، اليت استنتجت فيهـا     )هريناندس ضد الفلبني  ( ١٥٥٩/٢٠٠٧ويف القضية رقم      -١٨١

، طلـب إىل الدولـة   ٦ باملادة ة، مقترن٢ من املادة ٣لفقرة ل و٦اللجنة وجود انتهاك للمادة    
، ومالحقة اجلناة، ومنح    الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لضمان سرعة إمتام اإلجراءات اجلنائية         

  .صاحب البالغ اجلرب الكامل، مبا يف ذلك التعويض املناسب
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الـيت تتـصل    ،  )توراييفا ضـد أوزبكـستان    ( ١٢٨٤/٢٠٠٤ويف القضية رقم      -١٨٢
مـن  ) ز(٣، ومبوجب الفقـرة  ٢، مقترنة باملادة   ٧حقوق صاحبة البالغ مبوجب املادة      بانتهاكات  

ولة الطرف أن توفر لصاحبة البالغ انتصافاً فعاالً، مبا يف ذلك           الدإىل   طلبت اللجنة    ،١٤املادة  
 من العهد   ١٤إجراء حماكمة جديدة متتثل لضمانات احملاكمة العادلة املنصوص عليها يف املادة            

 وحماكمة املسؤولني عـن ذلـك       ٧والتحقيق الرتيه يف مزاعم صاحبة البالغ بناًء على املادة          
 تنيوصدر طلب مشابه يف القضي    . ذلك تقدمي التعويض املناسب    مبا يف    ،واجلرب الكامل للضرر  

كريبـو ضـد   ( ١٤٠١/٢٠٠٥، و)بوستوفالوف ضد االحتاد الروسي  ( ١٢٣٢/٢٠٠٣رقم  
 مـن   ٣ إىل   ١ والفقرات من    ٧إىل وجود انتهاكات للمادة     خلصـت  حيث  ،  )طاجيكستان

كولوف ضد  (١٣٦٩/٢٠٠٥القضية رقم يف  من العهد، و٣من املادة ) ز(٣ والفقرة ٩املادة 
ويف .  من العهـد ١٤ و٩ وعدة فقرات من املادتني    ٧ املتعلقة بانتهاكات للمادة     )قريغيزستان

 ٧ املتعلقة بانتـهاكات املـادة       )غابرييانوفا ضد أوزبكستان  ( ١٥٨٩/٢٠٠٧ رقم   تنيالقضي
 املتعلقـة بانتـهاكات     )مارينيش ضد بيالروس  ( ١٥٠٢/٢٠٠٦، و ٩ من املادة    ٣والفقرة  
لب إىل الدولـة    ، طُ ١٤ من املادة    ٢ و ١، والفقرتني   ١٠ من املادة    ١ والفقرة   ٩ و ٧تني  للماد

إتاحة انتصاف فعال للضحية، مبا يف ذلك التعويض املالئم، والشروع يف إجراءات الـدعوى              
  . املعاملةإساءةاجلنائية ومواصلتها لتحديد املسؤولية عن 

املتعلقة بانتهاك ، )الحتاد الروسيأوساييف ضد ا( ١٥٧٧/٢٠٠٧ويف القضية رقم     -١٨٣
لب إىل الدولة الطرف أن تتيح لـصاحب الـبالغ          ، طُ ١٤من املادة   ) ز (٣ والفقرة   ٧املادة  
، مبا يف ذلك دفع تعويض مناسب، والشروع يف إجراءات الـدعوى اجلنائيـة              الً فعا اًانتصاف

 يف إطـالق سـراح      ومواصلتها لتحديد املسؤولية عن إساءة معاملة السيد أوساييف والنظر        
  .صاحب البالغ فوراً

اليت خلصت فيهـا اللجنـة      ،  )كابا ضد كندا  ( ١٤٦٥/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٨٤
 مـن   ١ والفقرة   ٧أن طرد االبنة القاصر لصاحبة البالغ إىل كينيا يشكل انتهاكاً للمادة             إىل

بلد تواجه   طفلة إىل الدولة الطرف االمتناع عن إبعاد ال     إىل   من العهد، طلبت اللجنة      ٢٤املادة  
محيدة ( ١٥٤٤/٢٠٠٧ويف القضية رقم  . فيه خطراً حقيقياً بالتعرض لتشويه عضوها التناسلي      

 توصلت اللجنة أيضاً إىل أن أمر الطرد الصادر ضد صاحب الـبالغ سيـشكل               )ضد كندا 
وطلب من الدولة الطرف أن تتـيح لـصاحب         .  من العهد يف حالة تنفيذه     ٧انتهاكاً للمادة   

 ١٥٥٤/٢٠٠٧ويف القضية رقم    . غ انتصافاً فعاالً يشمل إعادة نظر كاملة يف أمر الطرد         البال
 يف قضية طرد صاحب الـبالغ إىل        ٢٤ و ٢٣، املتعلقة بانتهاك املادتني     )اهليشو ضد الدامنرك  (

بلده األصلي، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ اإلجراء املناسب حلماية حق صاحب              
  .ة مل مشله بوالدهالبالغ يف إعاد

الـيت تنطـوي علـى      ،  )يني كووك ضد أسـتراليا    ( ١٤٤٢/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٨٥
 ٦ بشأن احتجاز صاحبة البالغ وانتهاكات حمتملة للمـادتني  ٩ من املادة  ١لفقرة  ل انتهاكات



A/65/40 (Vol. I) 

167 GE.10-45146 

 يف حالة إبعاد صاحبة البالغ إىل الصني، خلصت اللجنة إىل أن لصاحبة البالغ احلـق يف             ٧و
ول على سبيل انتصاف مناسب مبا يف ذلك احلماية من إبعادها دون تـوفري ضـمانات         احلص

  .كافية وكذلك احلصول على التعويض الكايف عن مدة احتجازها
 ١٦٢٩/٢٠٠٧ و )تلمـان ضـد أسـتراليا     ( ١٦٣٥/٢٠٠٧ويف القضيتني رقم      -١٨٦

اء مدة السجن كان     اعتربت اللجنة أن احتجاز صاحيب البالغ بعد انته        )فاردون ضد أستراليا  (
دولة الطرف أن توفر انتصافاً فعاالً لـصاحيب        ـالإىل  لب  وطُ. ٩ من املادة    ١انتهاكاً للفقرة   

  .البالغني، مبا يف ذلك إهناء احتجازمها
اليت تنطوي على   ،  )لطيفولني ضد قريغيزستان  ( ١٣١٢/٢٠٠٤ويف القضية رقم      -١٨٧

الدولة الطرف أن تـوفر انتـصافاً فعـاالً          إىللب  طُ،  ٩ من املادة    ٢ و ١انتهاكات الفقرتني   
  .لصاحب البالغ يف شكل تعويض مالئم

ت اللجنة صلُخحيث ، )كالداروف ضد قريغيزستان( ١٣٣٨/٢٠٠٥ويف القضية   -١٨٨
الدولة الطرف أن توفر انتصافاً     إىل  لب   من العهد، طُ   ٩ من املادة    ٣إىل وجود انتهاك للفقرة     

يض مالئم، وأن تدخل التعديالت التـشريعية الالزمـة         فعاالً لصاحب البالغ يف شكل تعو     
  .لتجنب أي انتهاكات مشاهبة يف املستقبل

ـ ، خ )خوستيكويف ضد طاجيكستان  ( ١٥١٩/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٨٩ ت صلُ
 من  ١٤ من املادة    ١اللجنة إىل وجود خرق للضمانات األساسية للمحاكمة املنصفة مبوجب الفقرة           

 الطرف أن توفر انتصافاً فعاالً لصاحب البالغ، مبا يف ذلـك دفـع      الدولةإىل  لب  العهد، وطُ 
 ١٥٥٢/٢٠٠٧وطلب توفري نفـس هـذا االنتـصاف يف القـضية رقـم        . تعويض مالئم 

مـن  ) ب(٣ اللجنة إىل وجود انتهاك للفقـرة        خلصت حيث   )لياشكفتش ضد أوزبكستان  (
)  ضد كولومبيـا   غويرا دي ال إسربييال   ( ١٦٢٣/٢٠٠٧ وكذلك يف القضية رقم      ١٤املادة  

  .اليت تنطوي على انتهاكات حلق صاحب البالغ يف حماكمة منصفة
، اليت اسـتنتجت فيهـا      )صبحراج ضد نيبال  ( ١٨٧٠/٢٠٠٩ويف القضية رقم      -١٩٠

، طلبت ١٤، وعدة فقرات من املادة ١٥، واملادة ١٠ من املادة ١اللجنة وجود انتهاك للفقرة   
  .مبا يف ذلك اإلسراع يف إمتام اإلجراءات ومنح التعويضاللجنة إتاحة وسيلة انتصاف فعالة، 

، املتعلقة حبالة اختفاء قسري،  )بن عزيزة ضد اجلزائر    (١٥٨٨/٢٠٠٧ويف القضية     -١٩١
قالت اللجنة إن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة انتصاف فعال لصاحبة البالغ، ال سـيما عـن                

ا، وإعالمها على النحـو الواجـب       طريق إجراء حتقيق شامل وسريع يف مسألة اختفاء جدهت        
واعتربت اللجنة  . بنتيجة التحقيق، ودفع تعويض مناسب لصاحبة البالغ ولوالدها وأعمامها        

 يف االنتـهاكات املزعومـة       شامالً أن من واجب الدولة الطرف ليس فقط أن جتري حتقيقاً         
ناة قـضائيا   حلقوق اإلنسان، وخباصة حاالت االختفاء القسري والتعذيب، بل أن تالحق اجل          

  .)العباين ضد ليبيا( ١٦٤٠/٢٠٠٧وقُدِّم طلب مماثل يف القضية رقم . وحتاكمهم وتعاقبهم
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حيث توصـلت   ،  )غايوسو مارتينس ضد إسبانيا   ( ١٣٦٣/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٩٢
الدولـة الطـرف أن تـوفر    إىل  من العهد طلب ١٤ من املادة  ٥اللجنة إىل وجود انتهاك للفقرة      

  .االً لصاحب البالغ يسمح حملكمة أعلى بإعادة النظر يف إدانته واحلكم الصادر عليهانتصافاً فع
ـ  ، املتعلقة أيضاً  )مينني ضد هولندا  ( ١٧٩٧/٢٠٠٨ويف القضية رقم      -١٩٣ اك ـ بانته

ن الدولة ملزمة بأن تتيح لصاحب الـبالغ        إ من العهد، قالت اللجنة      ١٤ من املادة    ٥للفقرة  
راجعة إدانته واحلكم الصادر يف حقه ومنحـه        مبكمة من درجة أعلى      يسمح حمل  الً فعا اًانتصاف

 إىل أن تستعرض تـشريعاهتا هبـدف        ودعت اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . التعويض املناسب 
  .١٤ من املادة ٥جعلها متوافقة مع شروط الفقرة 

اليت تنطوي علـى انتـهاك     ،  )دميون ضد كندا  ( ١٤٦٧/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٩٤
الدولة الطرف توفري   إىل  ، طلبت اللجنة    ١٤ من املادة    ٦، مقترنة بالفقرة    ٢ من املادة    ٣ة  الفقر

  .انتصاف فعال لصاحب البالغ يف شكل تعويض كاٍف
 اللجنة إىل حدوث    خلصت،  )مومبا ضد زامبيا  ( ١٥٢٠/٢٠٠٦ويف القضية رقم      -١٩٥

 ،١٠ من املـادة     ١ وللفقرة   ،عدام بسبب الطابع اإللزامي حلكم اإل     ٦ من املادة    ١انتهاكات للفقرة   
الدولة الطرف أن توفر    إىل  لب  وطُ. ٧ و ٦ و ٥لمواد  ل و ،١٤من املادة   ) ج(٣ و ٢وللفقرتني  

انتصافاً فعاالً لصاحب البالغ، ينبغي أن يشمل إعادة النظر يف إدانته مع تـوفري الـضمانات                
  .املكرسة يف العهد، وكذلك اجلرب الكايف، مبا فيه التعويض

طـوي علـى    الـيت تن   ،)غونزالس ضد غيانا  ( ١٢٤٦/٢٠٠٤ القضية رقم    ويف  -١٩٦
 بسبب رفض الـسماح لـزوج       ١٧ من املادة    ١ والفقرة   ١٤ من املادة    ١انتهاكات للفقرة   

 قررت اللجنة أن صاحبة البالغ وزوجها يستحقان احلصول         ،صاحبة البالغ بالبقاء يف غيانا    
  . األسرة مشلملّملالئمة لتسهيل إعادة على انتصاف فعال، يشمل التعويض واإلجراءات ا

، املتعلقة بانتهاكات   )جوجوبولوس ضد اليونان  ( ١٧٩٩/٢٠٠٨ويف القضية رقم      -١٩٧
مسألة تتعلق  سياق  يف  حدثت   ٢ من املادة    ٣ مستقلة ومقترنة بالفقرة     ٢٧ و ٢٣ و ١٧للمواد  

 غ انتـصافاً  لب إىل الدولة الطرف أن تتيح ألصحاب الـبال        هبدم مسكن أصحاب البالغ، طُ    
  . للضرر يشمل التعويض وجرباًفعاالً
، )يونغ وآخرون ضد مجهورية كوريـا     ( ١٦٠٣/٢٠٠٧ و ١٥٩٣ويف القضيتني     -١٩٨
تقييد قدرهتم على إظهـار معتقـدهم أو        بحرية الضمري و  تعلق حبق أصحاب البالغ يف      اليت ت 

أن توفر انتـصافاً    الدولة الطرف   إىل  لب   من العهد، طُ   ١٨ من املادة    ١دينهم مبوجب الفقرة    
  .فعاالً ألصحاب البالغ، مبا يف ذلك التعويض

، املتعلقة بانتـهاكات    )كاتسورا ضد بيالروس  ( ١٣٧٧/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -١٩٩
 من العهد، طلبت اللجنة إتاحة انتصاف فعال، مبا يف ذلك اجلرب التام             ١٩ من املادة    ٢للفقرة  

  .والتعويض املناسب
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 خلـصت حيث  ،  )لوكيانشيك ضد بيالروس  ( ١٣٩٢/٢٠٠٥ويف القضية رقم      -٢٠٠
الدولة إىل ، طلبت اللجنة ٢من العهد، مقترنة باملادة   ) ب(٢٥اللجنة إىل وجود انتهاك للمادة      

  .الطرف توفري انتصاف فعال لصاحب البالغ
 ١٦١٥/٢٠٠٧و،  )بلوشري فـون والـشتات    ( ١٤٩١/٢٠٠٦ويف القضايا رقم      -٢٠١

، اليت استنتجت فيها اللجنـة      )ضد اجلمهورية التشيكية   دغشوين( ١٧٤٢/٢٠٠٧ و )زافريل(
املواطنة، طُلب إىل الدولة الطرف أن تتـيح ألصـحاب          مسألة   بسبب   ٢٦انتهاكات للمادة   
  . يشمل التعويض املناسب إذا مل يتسن رد املمتلكات احملجوزة فعاالًاًالبالغات انتصاف
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  جب الربوتوكول االختياري لبالغات الفردية املقدمة مبوامتابعة    -اً دسسا
يتضمن هذا التقرير مجيع املعلومات املقدمة من الـدول األطـراف وأصـحاب               -٢٠٢

  .(A/64/40)البالغات أو حمامييهم منذ تقدمي التقرير السنوي األخري 
  اجلزائر    الدولة الطرف

  ١٢٩٧/٢٠٠٤جمنون،     القضية
  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤    تاريخ اعتماد اآلراء

 واالنتهاكات اليت خلصت املسائل
  إليها اللجنة

 املوجهةاعتقال تعسفي، وعدم إبالغ صاحب البالغ بأسباب اعتقاله وبالُتهم          
؛ واملادة٧ املادة -إليه، وتعذيب، واحتجاز مطوَّل بال مربر قبل احملاكمة       

  .من العهد) ج(و) أ(٣، الفقرة ١٤؛ واملادة ٣ و٢ و١، الفقرات ٩
مالك جمنون فوراً أمـامالسيد  توفري سبيل انتصاف فعال، يشمل مثول           صى بهإجراء االنتصاف املو

أحد القضاة للرد على الُتهم املوجهة إليه أو إلخالء سبيله، وإجراء حتقيق
كامل ودقيق يف مسألة االحتجاز االنفرادي ويف املعاملة اليت لقيها مالك

ـ     ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٢٨جمنون منذ    ة علـى، وإقامة دعـوى جنائي
األشخاص الذين ُيزعم أهنم مسؤولون عن تلك االنتهاكات، ال سـيما

الدولة الطرف تقدمي تعويض مناسـبإىل  وُيطلب أيضاً   . إساءة املعاملة 
  .ملالك جمنون عن االنتهاكات

   ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦    التاريخ املُحدد لرد الدولة الطرف
  ال يوجد    تاريخ رد الدولة الطرف

  ال يوجد     الدولة الطرفرد

 أبلغ صاحب البالغ اللجنة بأن الدولة الطرف٢٠٠٧أبريل / نيسان٩يف     تعليقات صاحب البالغ
وقد أُحيلت قضية صاحب الـبالغ،. مل تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ     

 أوزو يف مناسـبتني،-حىت منذ اعتماد آراء اللجنة، إىل حمكمة تيـزي          
ضافة إىل ذلك، زعم أحد األفراد املقـيمني يفوإ. ولكنها مل تنظر فيها   

 أوزو أن الشرطة القضائية طلبت منه، حتت التهديـد، اإلدالء-تيزي  
ويزعم هذا الفرد، هو وشخص آخر. بشهادة كاذبة ضد صاحب البالغ    

٢٠٠٢مارس  /فرباير وآذار /، أهنما تعرضا سابقاً للتعذيب يف شباط      )ابنه(
لبالغ مفادها أهنما شاهداه يف املكانلرفضهما تقدمي أدلة ضد صاحب ا     

مارس/ آذار٢١وفيما بعد، حتديداً يف . الذي أُطلق فيه النار على الضحية    
، ُحكم على الفرد األول بالسجن ملدة ثالث سـنوات بتهمـة٢٠٠٤

االنتماء إىل مجاعة إرهابية، وُبرِّىء اآلخر، ففر إثر ذلك إىل فرنسا وُمنح
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  .فيها مركز الالجئ

   

   

، أفاد صاحب البالغ بأن الدولة الطرف مل٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٧ ويف
ومبا أنه مل ُينظر حىت ذلك التـاريخ يف. تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ    

.٢٠٠٨فربايـر   / شباط ٢٥قضيته، فقد أعلن اإلضراب عن الطعام يف        
زاره النائب العام يف السجن حلمله على إهناء إضرابه عن الطعام وقال له

على الرغم من أنه ال يستطيع أن حيدد له موعداً لالسـتماع هـوإنه  
ويرى صاحب البالغ". السلطات املختصة "ب شخصياً إليه، فإنه سيتصل     

أن النائب العام يعترب مبوجب القانون الداخلي، الشخص الوحيد الـذي
 .يستطيع أن يطلب من رئيس احملكمة اجلنائية عقد جلسة لالستماع إليه

، كرر صاحب البالغ ادعاءه أن الدولـة٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٢ ويف    
-الطرف مل تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ وذكر أن احملكمة يف تيزي             

. قضية جنائيـة أخـرى     ١٩أوزو نظرت، منذ اعتماد تلك اآلراء، يف        
ينـاير/ كانون الثـاين   ٣١وأضرب صاحب البالغ عن الطعام جمدداً يف        

ايل، قَُدم املدعي العام للمحكمة إىل السجن ليبلغه، ويف اليوم الت   ٢٠٠٩
ومنذ سنة، خالل آخر إضـراب. نظر يف قضيته بعد االنتخابات    ُيبأنه س 

عن الطعام قام به، قدمت السلطات القضائية نفس الوعد وأوضحت أن
  .وأهنا ال متلك سلطة قرار النظر يف قضيته" حساسة سياسياً"قضيته 

، ذكر صاحب البالغ من جديد أنـه مل٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف      
ُيحاكم بعد، وأن قضيته تبقى قضية سياسـية وأن احلكومـة أعطـت

  .اتعليمات للسلطة القضائية بعدم اختاذ أي إجراء بشأهن
  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة

  
  بيالروس    الدولة الطرف

  ١١٧٨/٢٠٠٣مسانتسر،     القضية
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣    راءتاريخ اعتماد اآل

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 
  إليها اللجنة

   ٣، الفقرة ٩ املادة -احتجاز رهن التحقيق   

  توفري سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض    إجراء االنتصاف املوصى به
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٢    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١    لدولة الطرفتاريخ رد ا
تعترض الدولة الطرف على اآلراء وتقول، يف مجلة أمـور، إن احملـاكم    رد الدولة الطرف
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.دستور بيالروس وقانون اإلجراءات اجلنائيـة والعهـد       وفقاً ل تصرفت  
  .وتنفي أن تكون حقوق صاحب البالغ قد انُتهكت

  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ
  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة

  
  ١٥٥٣/٢٠٠٧كورننكو وميلينكفيتش،     القضية

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠    تاريخ اعتماد اآلراء
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة
حرية التعبري، وحرية إبالغ املعلومات واألفكار بشأن القـضايا العامـة  

ية والقيام حبمالت انتخابية والدعوةوالسياسية، وحرية نشر املواد السياس    
٢٦ مقترنة باملـادة     ٢٥، واملادة   ٢، الفقرة   ١٩ املادة   -ألفكار سياسية   

  .من العهد
توفري سبيل انتصاف فعال، يشمل تعويضاً ال يقل مقداره عـن القيمـة    إجراء االنتصاف املوصى به

  .احلالية للغرامة وأية تكاليف قانونية تكبدها صاحبا البالغ
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٢    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١    تاريخ رد الدولة الطرف
  مل ترد التعليقات بعد    تاريخ تعليقات صاحب البالغ

تكرر الدولة الطرف ذكر املعلومات واحلجج اليت سبق أن قدمتها قبل أن    رد الدولة الطرف
قضية، وتشكك يف النتائج اليت توصـلت إليهـاتنظر اللجنة يف هذه ال    

 الدولة الطرف أن احملاكمة كانت عادلـة وأن احملـاكمتعتربو. للجنةا
  .الوطنية تصرفت وفقاً لإلجراءات القائمة

  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ
  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة

  
  الكامريون    الدولة الطرف

  ١٣٥٣/٢٠٠٥ جنارو، أفوسون    القضية
  ٢٠٠٧مارس / آذار١٩    تاريخ اعتماد اآلراء

  
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة
تعذيب جسدي وذهين؛ واحتجاز تعسفي، وحريـة التعـبري؛ وأمـن  

١، الفقرتـان    ٩؛ واملادة   ٧ املادة   -الشخص وحقه يف سبيل انتصاف      
  . من العهد٣، الفقرة ٢ة ، مقترنة باملاد٢، الفقرة ١٩، واملادة ٢و
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ـ       ) أ: (ينبغي أن يضمن      إجراء االنتصاف املوصى به اةـإقامة دعوى جنائية بغرض التعجيـل مبقاض
وإدانة األشخاص املسؤولني عن اعتقال صاحب البالغ وإساءة معاملته؛

أو الترهيب من جانب أفراد/محاية صاحب البالغ من التهديدات و) ب(
. اجلرب املناسب له، مبا يف ذلك التعويض الكاملتوفري) ج(قوات األمن؛ 

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٦    تاريخ رد الدولة الطرف

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأهنا٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف      رد الدولة الطرف
ويض صاحب البالغ، ولكنها مل تتمكن مناختذت الترتيبات الالزمة لتع   

االتصال به على الرغم من اجلهود اليت بذلتها خالل األشـهر القليلـة
  .ومل يقدَّم املزيد من التفاصيل. املاضية

، أبلغ صاحب البالغ اللجنة بـأن الدولـة٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٥يف      تعليقات صاحب البالغ
اللجنةاختذهتا لرغم من املبادرة اليت وعلى ا . الطرف مل تعمل فعلياً باآلراء    

الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واحلريات، مل يوفَّر لصاحب الـبالغ أي
، اجتمع صاحب البالغ بإحـدى٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩ويف  . جرب

موظفات وزارة اخلارجية، وأرسل إليها بعد ذلك اقتراحاً يهـدف إىل
 طوعاً إىل اخلارج خوفاً غادر البالد  ٢٠٠٨ويف عام   . إجياد حل لقضيته  

على سالمته وُمنح فيما بعد حق اللجوء الـسياسي يف أحـد البلـدان
وطفق، منذ وصوله، يتصل بواسطة الربيد اإللكتروين بنفس. األوروبية

ـ  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧موظفة الوزارة، فأبلغته هذه األخرية يف        أنب
 قـضيته وأنبشأنقد ُعقدت   اجتماعات فيما بني الوزارات     " سلسلة"

بوجوب أن جتتمع اللجنة يف"آخر اجتماع من هذه االجتماعات أوصى       
".]٢٠٠٩[مـايو   /، أي يف أيـار    ]صاحب البالغ [ب أقرب وقت ممكن    

ويقول صاحب البالغ إنه ال يعرف ما هي اللجنة الـيت أشـار إليهـا
االجتماع ولكن، مبا أنه مل يكن موجوداً يف البلد يف ذلك الوقت، فإنه مل

ومل يتلق أي رد على طلبات التوضيح. كن بإمكانه أن حيضر االجتماع    ي
ويطلب صاحب البالغ، يف مجلة أمور، ترتيب اجتماع مع. اليت أرسلها 

املقرر املعين مبتابعة اآلراء ومع ممثلي الدولة الطرف لضمان وضع هـذه
  .اآلراء موضع التنفيذ بشكل عاجل وفعلي

دم صاحب البالغ املعلومات اجلديـدة، ق ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٤ويف      
 األورويب رسالة من وزير خارجيـةبلد منفاه يف   ذكر أنه تلقى  ف. التالية

عقدت هلذه الرسالة،    ووفقاً. ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٤الدولة الطرف يف    
 العدل وإدارة األراضي والالمركزية، واملالية، كلجلنة مؤلفة من وزارات

فربايـر/شباط ١٧ يوم    للشرطة اجتماعاً  ةام الع واملندوبيات ،اخلارجيةو
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ـ "صاحب البالغ   على  اللجنة  اقترحت  وبعد املداوالت،   . ٢٠٠٩ امبلغ
)دوالر ٥٦ ٠٠٠حـوايل   ( فرنـك أفريقـي       ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠اه  أقص

 من أجل اخلروج]صاحب البالغ [اليت حلقت   عن كل األضرار    تعويضاً  
  ". هلذا امللفنتيجة هنائية تضع حداًب

على استعدادتدل  عالمة إجيابية تعويضه، فإن قرار صاحب البالغل ووفقاً    
ألضرار ال يتناسب وا   هذا االقتراح  بيد أن . الدولة الطرف لتسوية القضية   

 ألنه ال يزال خيضع للعـالج الطـيب،اليت حلقت صاحب البالغ، نظراً    
 يف السمع، فضالً    شديدة  يف أذنه اليسرى، وصعوبات    اً شديد اًأمليعاين  و

 وأرق بسبب اضطراب ما بعدوحاالت نسيان آالم يف فكه األمين،     عن  
 الـبالغ أن الدولـةصاحب يذكر    وغريها،هلذه األسباب،   . الصدمة

 تعـويض كامـل عـن تقدمي  مبا يف ذلك   ،فعالال باجلربالطرف ملزمة   
٢٠٠٨بالفعل يف عام     لدولة الطرف ابلغت  وأُ. حلقت به اليت   اإلصابات

٩٣٠ ٠٠٠( فرنك    ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ه  منحأن صاحب البالغ يطلب     
ـ    اهاعن أضرار عامة وخاصة عان    تعويضاً  ) دوالر ه بسبب انتهاك حقوق
عالجه الطيب يف اخلارج، وأن نفقات أن تدفع الدولة الطرفو؛  يةاإلنسان

 كـل التهديـداتيفحقق  ُي  للقانون، وأن  وفقاًويعاقَبوا   حياكم اجلناة 
ني على وجه السرعة وحياكم اجلناة،األخرى املوجهة إليه من قبل املسؤول

  .أمنهالدولة الطرف تضمن وأن 
 هناك ما يدل على نية الدولة الطرف اختـاذ ليس ويرى أن من الواضح أن        

،تهم وإدان هتم ومقاضا  مع اجلناة  حتقيق سريع  إىل   إجراءات جنائية تسعى  
.أو ختويف أفراد قوات األمـن     / البالغ من هتديدات و    صاحبومحاية  
، يدعي صاحب البالغ أن٢٠٠٧ منذ اعتماد آراء اللجنة يف عام        وحىت

أو ختويف أفراد قوات/الدولة الطرف قد فشلت يف محايته من هتديدات و
، قدم أكثـر٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤على سبيل املثال، يف الفترة من       ف. األمن
 الشرطة يف أعقاب االعتقـاالت التعـسفيةأفرادوى ضد   ا شك ١٠من  

ملعاملة، وبعد أن تلقى هتديدات بالقتل مـن قـواتواالحتجاز وسوء ا  
، صاحب البالغ  لتوضيح االضطهاد الذي تعرض له    و.  عدة مرات  األمن

 عنـهابلغ، أُ ٢٠٠٥حقوقه يف عام      من األمثلة على انتهاك    اعدديسوق  
اجلناةال يزال  حتقيق و ُيجر أي السلطة القضائية، ومع ذلك ملمجيعا لدى

  . من العقابفالتني
  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    ر اللجنةقرا
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  ١١٣٤/٢٠٠٢ دنكا، -غورجي     القضية
  ٢٠٠٥مارس / آذار١٧    تاريخ اعتماد اآلراء

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 
  إليها اللجنة

احلق يف التصويت ويف الترشح لالنتخابات؛ وحرية التنقل؛ واالحتجاز  
-اص املُـدانني    ـ الفصل عن األشخ   :التعسفي؛ واملعاملة غري اإلنسانية   

ـ  )أ(٢ و ١، الفقرتان   ١٠؛ واملادة   ١، الفقرة   ٩املادة   ،١٢مادة  ـ؛ وال
  .من العهد) ب(٢٥؛ واملادة ١الفقرة 

توفري سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض وضمان التمتـع بـاحلقوق    إجراء االنتصاف املوصى به
  .املدنية والسياسية

  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٨    لة الطرفالتاريخ احملدد لرد الدو
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٦    تاريخ رد الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إن اللجنة اعتمدت آراءها من دون أن تتلقـى أي    رد الدولة الطرف
معلومات من الدولة الطرف وبالتايل، فإهنا مل تستند إال إىل املعلومـات

قر بأهنا مل ترد على رسائل التـذكريوهي تُ . اليت قدمها صاحب البالغ   
الثالث اليت تلقتها من األمانة واملتعلقة بطلب معلومات، من دون تقدمي

  .أي تفسري لسبب عدم الرد
  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة
  

  كندا    الدولة الطرف
  ١٧٩٢/٢٠٠٨دوفان،     القضية

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨    ماد اآلراءتاريخ اعت
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة 
-ة األسـرة    ـرة، ومحاي ـتدخل تعسفي وغري قانوين يف شؤون األس        

  .  من العهد١، الفقرة ٢٣ واملادة ١٧املادة 
صـاحبتوفري سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك االمتناع عن ترحيـل             إجراء االنتصاف املوصى به

  .البالغ إىل هاييت
  ٢٠١٠مارس / آذار١    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٨    تاريخ رد الدولة الطرف
ارتياح مبا خلصت إليه اللجنة من أن عـدةبتأخذ الدولة الطرف علماً         رد الدولة الطرف

 خلصت إليه منأما بشأن ما. مزاعم تقدم هبا صاحب البالغ غري مقبولة
، فإن الدولة الطرف تقول إهنـا ال٢٣ و ١٧وقوع انتهاكات للمادتني    
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وهي ال تقبـل. ميكن أن تقبل حبجج اللجنة أو بتفسريها هلاتني املادتني        
وهلذه األسباب، فإهنا. احلجة املبينة يف اآلراء الفردية املرفقة بآراء اللجنة       

ذ مطلب اللجنة بشأن هذهختلص إىل أهنا ليست يف وضع ميكنها من تنفي       
القضية؛ وبالنظر إىل اخلطر الذي يشكله السيد دوفان، فقد قامت الدولة

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٥الطرف بترحيله إىل هاييت يف 
  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة
 

  كولومبيا   الدولة الطرف
  ٦١٢/١٩٩٥س، آرواكو   القضية

  ١٩٩٧يوليه / متوز٢٩   تاريخ اعتماد اآلراء
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة 
 مـن  ٩ و٧ املادتـان  -احتجاز تعسفي، وتعذيب، واختفاء، ووفاة     

 من العهد يف حالة ٩ و٧ و٦العهد يف حالة األخوين فيالفانييه واملواد 
 كريسبو، وأخنل ماريا توريس     الزعماء الثالثة لويس نابوليون توريس    

  .أرويو، وأنطونيو هوغس تشابارو توريس
 ،توفري سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض عن اخلسائر واألضـرار          إجراء االنتصاف املوصى به

وحث الدولة الطرف على التعجيل بالدعوى اجلنائية ألجل التعجيل         
يس مبالحقة وحماكمة األشخاص املسؤولني عن خطف الـسيد لـو         

 والسيد  ، والسيد أخنل ماريا توريس أرويو     ،نابوليون توريس كريسبو  
أنطونيو هوغس تشابارو توريس وتعذيبهم ووفـاهتم، واألشـخاص         

  .املسؤولني عن خطف األخوين فيالفانييه
  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦   التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف 

  ال يوجد   تاريخ رد الدولة الطرف
  ال يوجد   دولة الطرفرد ال

، أفاد صاحب البالغ بأن الدولة ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠يف    تعليقات صاحب البالغ
الطرف اختذت التدابري املناسبة فيما يتعلق خبوسيه فيـسنتيه وأمـادو      

إال أن  ). مل يقدم مزيداً من التفاصيل يف هـذا الـشأن         . (فيالفانييه
ابوليون توريس كريسبو، وأخنـل     الطلبات اليت قدمتها أسر لويس ن     

. ماريا توريس أرويو، وأنطونيو هوغس تشابارو توريس قد ُرفضت        
، قررت جلنة الوزراء أنـه مل تثبـت         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨ويف  

ُخِلص وقد . مسؤولية وكالء الدولة يف وفاة األشخاص الثالثة املعنيني       
. ملعنينيإىل هذا االستنتاج عقب صدور حكم إداري يربئ الوكالء ا         
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وقال صاحب البالغ إن الدولة الطرف، برفضها وضع اآلراء موضع          
اليت تنص على وجوب أن      التنفيذ، قد جتاهلت أحكام القانون الوطين     

تأخذ اهليئات الداخلية يف االعتبار اإلجراءات اليت تتخذها األجهـزة          
 لدى النظـر يف   ) يف هذه احلالة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      (الدولية  
دات، ـون املعاه ـوأشار أيضاً إىل أحكام اتفاقية فيينا لقان      . القضايا

  ".العقد شريعة املتعاقدين"ال سيما مبدأ 
  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة

  
  كرواتيا   الدولة الطرف

  ١٥١٠/٢٠٠٦فوينوفيتش،    القضية
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠   تاريخ اعتماد اآلراء

تهاكات اليت خلصت املسائل واالن
  إليها اللجنة 

لك املستأجر من   تأخر غري معقول يف اإلجراءات اهلادفة إىل حتديد املُ         
قبل صاحب البالغ والذي تتوفر له محاية خاصة، وقـرار تعـسفي            

 املـادة   -يقضي بعدم االستماع لشهود، والتدخل يف شؤون األسرة         
 مقترنة أيضاً   ١٧ادة  ؛ وامل ١، الفقرة   ٢، مقترنة باملادة    ١، الفقرة   ١٤

  . من العهد١، الفقرة ٢باملادة 
  .توفري سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض املناسب   إجراء االنتصاف املوصى به

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٧   التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف 
  ٢٠١٠فرباير / شباط٨   تاريخ رد الدولة الطرف

، أبلغت الدولة الطرف اللجنـة بـأن        ١٧بانتهاك املادة   فيما يتعلق      رد الدولة الطرف
 قراراً خصصت   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣الوزارة املختصة اختذت يف     

مبوجبه لصاحب البالغ شقة يف زغرب تتوافق كلياً مع املسكن الذي           
وبذلك فقد أعادت إليه حبكـم الواقـع   . كان يعيش فيه قبل احلرب  

وتقول . يما يتعلق حبالة السكن   املركز الذي كان يشغله قبل احلرب ف      
الدولة الطرف إن املركز اجلديد الذي أصبح يشغله كمستأجر يتمتع          
باحلماية، واحلقوق النابعة من هذا املركز، مها يف جوهرمها ممـاثالن           
للمركز الذي كان يشغله يف السابق كشخص يتمتع حبقوق استئجار          

وعلى هـذا   . حممية على حنو خاص، مبا يف ذلك حقوق أفراد أسرته         
مت التعويض املناسب على حنو ما     النحو، تفيد الدولة الطرف بأهنا قدّ     

  .أوصت به اللجنة
وفيما حتترم الدولة الطرف قرار اللجنة، فإهنا تبدي بعض املالحظات             

فهي تعتـرض علـى     . بشأن النتائج اليت خلصت إليها يف هذا القرار       
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ـ       بالغ إىل األقليـة  التصريح الذي مفاده أن جمرد انتماء صـاحب ال
الصربية يعترب حجة يف صاحل اخللوص إىل أن العملية اليت قامت هبـا             

وهذا االفتراض مل ُيثبت    . السلطات الكرواتية املختصة كانت تعسفية    
وعلـى  . أو ُيدعم بأدلة، ويقع خارج نطاق الربوتوكول االختياري       

غ باسم الرغم من أن اللجنة اعتربت املزاعم اليت تقدم هبا صاحب البال
ابنه غري مقبولة، فقد اعتربت ذات الوقائع املتعلقة بفصل ابنـه مـن             
العمل مبثابة وقائع حامسة إلثبات أن صاحب البالغ وزوجته غـادرا           

وفيما يتعلق باالستنتاج القائل إن عدم مشاركة . كرواتيا حتت التهديد
صاحب البالغ يف إحدى مراحل الدعوى الوطنية يعترب تعسفياً، تقول 
الدولة الطرف إنه جرت معاجلة هذه املسألة يف إجراءات املراجعـة           

إىل صاحب البالغ وزوجته وشهوده أمـام       فيها  مع  الوطنية، اليت استُ  
وتقول إن اللجنة أبدت بشكل غري      .  اختاروه ياحملكمة ومثلهم حمام  

صائب رأياً مفاده أن صاحب البالغ أبلغ الدولة الطرف بأسـباب           
من الواضح، من تعليقات صاحب البالغ ومـن        مغادرته يف حني أن     

الشرح الذي قدمته اللجنة يف الفقرات السابقة، أن صاحب البالغ مل           
ُيبلغ حكومة كرواتيا وإمنا حكومة مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة     

وفيما يتعلق مبسألة عدم االستماع إىل      . االشتراكية بأسباب مغادرته  
ستمع إىل هؤالء الـشهود ألن      ُيشهود، ذكرت الدولة الطرف أنه مل       

احملكمة مل تتمكن من الوصول إليهم وألن مثوهلم كان سينطوي على           
وهي تقر بأن اإلجـراءات كانـت       . تكاليف إضافية ال ضرورة هلا    

مفرطة وتشري إىل سبيل انتصاف نظام دستوري لتقدمي الـشكاوى           
  .أقرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأنه سبيل فعال

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    اللجنةقرار 
  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    الدولة الطرف
  ٩٣٣/٢٠٠٠مونديو بوسيو وآخرون،     القضية

  ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١    تاريخ اعتماد اآلراء
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة
،٢٥املـادة    -، واحلق يف احلرية، واستقالل القـضاء         قاضياً ٦٨عزل    

  .٢ من املادة ١، والفقرة ٩، واملادة ١٤ من املادة ١والفقرة 
يف غيـاب إجـراء) أ: (احلق يف سبيل انتصاف جمٍد على الشكل التايل           إجراء االنتصاف املوصى به

تأدييب كامل الشروط ضد أصحاب البالغ، إعادهتم فعالً إىل مناصبهم يف
ه ذلك من نتائج، أو إىل منصبالوظيفة احلكومية، بكل ما ينطوي علي     

منحهم تعويضاً حيسب على أسـاس) ب(مماثل إن اقتضى األمر ذلك؛      
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.مبلغ يساوي األجر الذي كانوا سيحصلون عليه منذ تـاريخ عـزهلم           
وختاماً، على الدولة الطرف أن تسهر على عدم تكرار انتهاكات مماثلة

 العزل إال يف إطارمستقبالً، وباخلصوص أن ال تتخذ أي تدبري من تدابري        
  احترام مواد العهد

  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  مل ترد الدولة الطرف على أي من آراء اللجنة حىت اآلن    تاريخ رد الدولة الطرف

  ال يوجد    رد الدولة الطرف
نتيندا ديدي موتواال، أحـد، ذكر السيد    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣يف      تعليقات صاحب البالغ

 املؤرخ١٤٤أن املرسوم األصلي رقم     )  قاضياً ٦٨هم  (أصحاب البالغ   
، املتعلق بعزل أصحاب البالغ قد أُلغـي١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦

 تشرين٢٣ بتاريخ ٠٣/٣٧حيمل رقم ) عقب قرار اللجنة(مبرسوم الحق 
ذ وزير العـدل يفوعلى أساس هذا املرسوم، اخت    . ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين
 قضاة إىل مناصبهم، منهم مقدم٣ قراره بإعادة ٢٠٠٤فرباير / شباط١٢

بيـد أن. ومل يقدم صاحب البالغ امسي القاضيني اآلخـرين       . الرسالة
صاحب البالغ يشري إىل أنه أعيد إىل منصبه باملهام والدرجة ذاهتا الـيت

م اليت كان وقت صدور املرسوم األول، وهي املها      ١٩٩٨كانت له عام    
وبالتايل، يكون صاحب البالغ قضى حوايل. ١٩٩٢يضطلع هبا منذ عام 

 سنة يف اجملموع يف الرتبة ذاهتا ملا أعيد إىل منصبه مبوجب قرار الوزير١٢
وحسب صاحب البالغ، ُيتوقع. ٢٠٠٤فرباير / شباط١٢الصادر بتاريخ 

اض حسناحلصول على الترقية بعد ثالث سنوات يف كل رتبة، مع افتر          
.ويعتقد صاحب البالغ أنه كان جيـدا يف ذلـك         . االضطالع باملهام 

  . بقرار اللجنةضاف أنه مل يتلق أي تعويض رغم طلبه إياه عمالًأو
  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة

  
  أملانيا   الدولة الطرف

  ١٤٨٢/٢٠٠٦، .غ.م   القضية
  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣   تاريخ اعتماد اآلراء

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 
  إليها اللجنة 

التعدي غري املتناسب، وبالتايل التعسفي، على اخلصوصية والـشرف          
  .١، الفقرة ١٤، مقترنة باملادة ١٧ املادة -والسمعة 

  .توفري سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض   إجراء االنتصاف املوصى به
  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧   التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف 
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  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ و٢٠٠٩فرباير / شباط١٣   تاريخ رد الدولة الطرف
 ٤قبـل إفـادة   ) غري مفهومـة وهجوميـة غالبـاً   (إفادات عديدة      تاريخ تعليقات صاحبة البالغ

   ٢٠١٠فرباير /شباط
اً ملستجدات ، قدمت الدولة الطرف عرض٢٠٠٩فرباير / شباط١٣يف    رد الدولة الطرف

) حمكمة واليـة  (هذه القضية املعروضة على حمكمة إلفانغن اإلقليمية        
نـوفمرب  /وذكرت أن عضوية الدائرة تغريت كلياً منذ تشرين الثـاين   

وفيما يتعلق مبسألة التعويض، أفادت بأن صاحبة البالغ مل         . ٢٠٠٥
وكانـت هنـاك    . تتقدم من احلكومة االحتادية بأية مطالب تعويض      

طلب فيها دفع مبلغ من املال مبالغ فيه بشكل واضح لقـاء            مذكرة يُ 
تكاليف غري مدعومة بأدلة، وهذه املذكرة واردة من شخص يـدعى     
يورغن هاس، يزعم أنه كان يتصرف باسم صاحبة البالغ، ولكنه مل           
ُيربز أي توكيل، وله سجل إجرامي واسع يف أملانيا، ويقيم حالياً يف            

وقد ُترمجت آراء اللجنة إىل .  مذكرته إىلايلبالتمل ُيلتفت و. باراغواي
وأرسلت وزارة العدل االحتادية اآلراء املترمجة، مشفوعة . اللغة األملانية

 إذ إن اآلراء تقتضي من احملاكم أال تصدر بـشكل           -بتحليل قانوين   
عام أوامر للنظر يف أهلية شخص مـا للمـشاركة يف اإلجـراءات             

 إىل وزارات العـدل يف      -شـفوية   القضائية إال بعد جلسة استماع      
  .الواليات وطلبت منها إبالغ احملاكم

وأَبلغت الواليات وزارة العدل االحتادية بأنه مت إطالع مجيع احملـاكم       
اإلقليمية العليا على اآلراء وأن هذه احملاكم ستقوم هـي األخـرى            

 . حماكم العدل االحتادية كذلك    أُبلغتو. بتوزيعها على احملاكم األدىن   
وإضافة إىل ذلك، ُنشرت آراء اللجنة باللغة األملانية علـى املوقـع            

  .الشبكي لوزارة العدل االحتادية
، ذكرت الدولـة الطـرف أن       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ويف     

 ٥حمكمة إلفانغن اإلقليمية قررت عقد جلسة اسـتماع شـفوية يف            
راء  آ زعتُوو. ، طلب من كال الطرفني حضورها     ٢٠٠٩مارس  /آذار

اللجنة، وُسئل الطرفان عما إذا كان رأي اخلبري الذي ُعرض من دون            
وتقدمت . االستماع إىل صاحبة البالغ ميكن أن يستخدم يف الدعوى        
وعنـدما  . صاحبة البالغ بطلب لتعيني حمام من قبل احملكمة ليمثلها        

من قانون اإلجراءات املدنيـة، أن      ) ب(٧٨طُلب منها، وفقاً للمادة     
 غري قادرة على أن جتد بنفسها حمامياً، طعنت مرة أخرى يف            تبني أهنا 

وبذا، أُلغيت جلسة . مجيع أعضاء احملكمة متهمة إياهم بالتحيز املشبوه
 ٣٠ورفــضت الــدائرة املختــصة يف احملكمــة، يف . االســتماع

. ، طعون صاحبة الـبالغ املتعلقـة بـالتحيز        ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
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ذا القرار إىل احملكمة اإلقليمية وتقدمت صاحبة البالغ بشكوى ضد ه    
. ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول١٦العليا، فرفضت هذه األخرية الشكوى يف 

وجتري اآلن إعادة امللفات إىل حمكمة إلفانغن اإلقليمية لتحديد موعد          
  .جللسة استماع جديدة

وهناك عدة إجراءات قضائية معلقة، وقد صرح القضاة املعنيون بأهنم             
وري، يف ضوء اآلراء اليت أعربت عنها اللجنـة،         يرون أن من الضر   

االستماع إىل صاحبة البالغ شخصياً قبل بـت مـسألة أهليتـها            
ومبا أهنا تعـيش حاليـاً يف       . للمشاركة يف تلك اإلجراءات القضائية    

باراغواي وأهنا رفضت يف عدة مناسبات قبول استالم وثائق قانونية،          
وترى . تعليقهاجرى  بالتايل،  فإنه ال ميكن املضي يف هذه الدعاوى، و       

  .الدولة الطرف أهنا وضعت آراء اللجنة موضع التنفيذ
 أرسلت صاحبة البالغ إىل اللجنة رسـالة        ٢٠١٠فرباير  / شباط ٤يف     تعليقات صاحبة البالغ

تؤكد فيها أهنا تعيش اآلن يف باراغواي وتقدم فيها أيضاً معلومـات            
  .غامضة أو غري مفهومة

  .ترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراًتع    قرار اللجنة
  

  اليونان    الدولة الطرف
  ١٤٨٦/٢٠٠٦كولوميوتيس،    القضية

  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤    تاريخ اعتماد اآلراء
املسائل واالنتهاكات اليت خلـصت

  إليها اللجنة 
، أو املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وواجـب          ذيبالتع  

ـ  ـاءة املعاملة، وسبيل انتص   ـالتحقيق يف الشكاوى وإس    -ال  ـاف فع
  . من العهد٧املادة ترنة ب، مق٢ من املادة ٣الفقرة 

  انتصاف فعال وتعويض مالئم    إجراء االنتصاف املوصى به
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤ و٢٠٠٩يناير /لثاين كانون ا١٩    تاريخ رد الدولة الطرف
ذكرت الدولة الطرف أن لصاحب البالغ أن يرفـع قـضية تعـويض    رد الدولة الطرف

 من القانون التمهيدي للقانون املدين تعويضاً له عن١٠٥مبوجب املادة   
تكـون"،  ١٠٥ووفقاً للمادة   . األضرار اليت عاهنا بسبب إساءة معاملته     

ض عن األفعال غري القانونية أو إخالل أجهزة الدولةالدولة ملزمة بالتعوي
يف ممارسة السلطة العامة املوكلة إليها، ما مل تكـن هـذه األفعـال أو

  ..." حاالت اإلخالل تنتهك حكماً من أحكام املصلحة العامة
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وذكرت الدولة الطرف أن حماكمها متنح يف كثري من األحيـان مبـالغ
وإضافة إىل ذلك، تأكدت فعالية. كاتكبرية للتعويض عن هذه االنتها    

مة هذا النوع من االنتصاف يف سياق األحكام الـصادرة عـنءومال
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت رأت مبوجبها حمكمة النقض يف

قدم مطالبة مبوجب أحكام املادتنيتالدولة الطرف أن للضحية املعنية أن       
عويض عمالً مبا خلـصت إليـهللتطلباً   من هذا القانون     ١٠٥ و ١٠٤

ووفقاً للدولة الطرف، تعد. احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان لفائدهتم    
قرارات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا الصدد شبيهة بقـرارات
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وتظل املسألة الوحيدة اليت يتعني على

ذه املطالبة هو حتديد مبلغ التعويض الذياحملاكم النظر فيها فيما يتعلق هب     
  . يتعني دفعه

وذكرت الدولة الطرف أيضاً أن اآلراء ستنشر على موقع جملس الدولة
القانوين وستحال على الرئيس، واملدعي العام حملكمة النقض، والشرطة

  . اليونانية
، أوضحت الدولة الطرف أن التأخر يف٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٤ويف  

اجع إىل مشاكل تقنية، إضافة إىل حتديث موقـع جملـسنشر اآلراء ر  
بيد أن اآلراء ترمجت وعممت على كل هيئة خمتـصة. الدولة القانوين 

وفيما يتعلق باالنتصاف الـذي. ٢٠٠٩تابعة للدولة الطرف قبل عام      
اقترحته الدولة الطرف والقاضي برفع قضية للتعويض عـن األضـرار

 اآلراء مل تذهب إىل أن صاحب البالغاملدنية، تالحظ الدولة الطرف أن
قد أُسيئت معاملته وإمنا أشارت إىل وجود مواطن قـصور يف إجـراء

وعليه، ال ميكن إثبات املسؤولية املدنية للدولة الطرف. التحقيق اجلاري 
إال مبقتضى حكم من احملكمة، اليت ستنظر أيضاً يف مسألة فترة تقـادم

جل حمدد ملطالبة ضد الدولـة إالوال يبدأ أي أ   . طلب صاحب البالغ  
وتذهب الدولة الطرف إىل أن ال أحد. انطالقاً من وقت تقدمي الطلب    

يتوقع نتيجة انتصاف حملي أو يشكك يف فعاليته دون إعطـاء احملـاكم
  .اآلراء احمللية فرصة النظر يف املطالبة للتعويض بعد اعتماد

ب البالغ أنه على الـرغم ممـاحذكر صا ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠يف      تعليقات صاحب البالغ 
نأ صاحب البالغ  يعتربو. وعدت به الدولة الطرف، مل تنشر اآلراء بعد       
وزيرة العدل إىل رد    اًشريم ،الدولة الطرف رفضت يف الواقع آراء اللجنة      

 على سؤال بشأن متابعة هذه القضية حيث٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢يف 
اللجنة بعدم وجود أية إشارةبالغ  صاحب ال وأبلغ  .  قرار اللجنة  رفضت

تدل على إعادة فتح أي حتقيق حملي لضمان معاقبـة أفـراد الـشرطة
ويف هذا السياق، أرفق معلومات أرسلتها الدولة الطرف إىل. املتورطني
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جلنة وزراء جملس أوروبا بشأن تنفيذ أحكام احملكمة األوروبية حلقـوق
ف تكليف املدعي العام املختصاإلنسان، حيث تشري إىل نية الدولة الطر

ويف رأي صاحب البالغ، ينبغي. بإعادة النظر يف ملفات بعض القضايا     
  . تطبيق اإلجراء ذاته يف هذه القضية

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البالغ لـه أن يلـتمس
التعويض من خالل تقدمي دعوى قضائية، ذكر صاحب البالغ أن فترة

بة هلذه املطالبات هي مخس سنوات وبالتايل فقد انقضت يفالتقادم بالنس 
؛ وأن احملاكم بطيئة للغاية يف النظر يف٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١

احملكمة األوروبيـة حلقـوقفيها  هذه األنواع من القضايا اليت وجدت       
ضد الدولة الطرف؛ وإضافة إىل ذلـك املؤاخذات   اإلنسان العديد من  
اء األنسب، ألن هذه احملكمة اإلدارية عادة ما تنظرليس هذا هو اإلجر   

يف قضايا تتطلب يف املقام األول إثبات مسؤولية الدولة مث حتديد حجم
ويف احلالة الراهنة، تتعلق املسألة مبواصـفات حتديـد مبلـغ. التعويض

التعويض الذي ينبغي منحه والذي جمللس الدولة القانوين سلطة املوافقة
ن اآلراء مساوية ألحكام احملكمـةأالدولة الطرف ب  ترفت  إذا اع و. عليه

ة حلقوق اإلنسان وتشكل حكماً له سلطة األمر املقضي بـهـاألوروبي
ذكر صاحبفقد وال تترك سوى مسألة حتديد مبلغ التعويض للبت فيه، 

البالغ أن املبالغ املمنوحة يف قضايا يونانية من قبل احملكمة األوروبيـة
قد تشكل أساساً عادالً هلذا التعويض عرب قرار مـشابهحلقوق اإلنسان   

  . من جملس الدولة القانوين ووزير االقتصاد واملالية
  .تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة

  
  قريغيزستان    الدولة الطرف

  ١٢٧٥/٢٠٠٤تاشتانبيكوفا، وأوميتالييف    القضية
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠    تاريخ اعتماد اآلراء

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 
  إليها اللجنة 

-الدولة الطرف عن وفاة الضحية، وعدم توفر سبيل انتصاف          مسؤولية    
ـ  ٦حقوق إلديار أوميتالييف مبوجب املادة       ـ  ١قرة  ـ، الف وقـ، وحق

،١، الفقرة   ٦، مقترنة باملادة    ٣، الفقرة   ٢صاحيب البالغ مبوجب املادة     
  . من العهد

توفري سبيل انتصاف فعال يف شكل تدابري منها إجراء حتقيـق حمايـد يف    إجراء االنتصاف املوصى به
  .ظروف وفاة ابنهما، ومقاضاة املسؤولني، وتقدمي تعويض مناسب

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٤    الدولة الطرف التاريخ احملدد لرد 
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  ٢٠٠٩سبتمرب /لولأي ١١أبريل و/ نيسان٢٨    الدولة الطرفتاريخ رد 
تقدم الدولة الطرف معلومات استمدهتا من مكتب املدعي العام، ووزارة    رد الدولة الطرف

وتتعلق مجيع املعلومات املقدمة. املالية، ووزارة الداخلية، واحملكمة العليا    
ـ     رـبأحداث وقرارات سبقت اعتماد آراء اللجنة ولكن مل يوجـه نظ

  .اللجنة إليها
  :ومات التاليةوقدمت املعل    
أوميتالييف دعوى أمام حمكمة أكزييسك احمللية ضد الدولة. أقام السيد أ    

 سـوم٣ ٧٨٠ ٠٠٠الطرف للحصول على تعويضات مادية قـدرها        
. سوم بسبب وفـاة ابنـه إ       ٢ ٠٠٠ ٠٠٠وتعويضات معنوية قدرها    

، رفضت حمكمـة أكزييـسك٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٣ويف  . أوميتالييف
 سوم ولكنها قدمت لـه تعويـضات٣ ٧٨٠ ٠٠٠ مبلغ   احمللية منحه 

  . سوم١ ٠٠٠ ٠٠٠معنوية مببلغ 
وتقدم صاحب البالغ بشكوى إىل احملكمة العليا مبوجب إجراء املراجعة    

 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦اإلشرايف فرفضت احملكمة شكواه يف 
 عالواتويتلقى صاحبا البالغ حالياً عالوات اجتماعية مبوجب قانون           

الدولة يف مجهورية قريغيزستان، الذي ينص علـى تقـدمي مـساعدة
اجتماعية لألسرة اليت فقدت أفراداً كانوا يعتربون املـصدر الرئيـسي

وعالوة على ذلك، يتلقى هؤالء األفـراد، وفقـاً للقـانون،. لدخلها
احلـد األدىن"عالوات اجتماعية إضافية تعادل ثالثة أمثـال مقـدار          

ومبوجـب قـانون مجهوريـة". ستوى االستهالك الشهرياملضمون مل 
املعونة االجتماعية للدولة املقدمة ألفراد أسر ضحايا"قريغيزستان بشأن   

 يف مقاطعة أكزييـسك بـإقليم٢٠٠٢مارس  / آذار ١٨-١٧أحداث  
 تـشرين١٦، الذي اعُتمـد يف     "زاالالباتسك يف مجهورية قريغيزستان   

قدم إعالة اجتماعية إضافية ألسرة، ت )١٤٣رقم   (٢٠٠٢أكتوبر  /األول
  .صاحيب البالغ

أوميتالييف اجلنائية. ، سجل احملقق قضية إ    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٩ويف      
ق بوزارة الشؤونـا إىل رئيس إدارة التحقي    ـكدعوى مستقلة وأرسله  

،٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٢ويف  . الداخلية يف مجهورية قريغيزستان   
ون الداخلية يف إقليم زاالالباتسك إلجراءحوِّلت القضية إىل إدارة الشؤ    

، عهدت إدارة اجلنوب٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥ويف . مزيد من التحقيق  
التابعة ملكتب املدعي العام هبذه القضية إىل اإلدارة األقاليميـة لـوزارة

  .وما زال التحقيق جارياً. الشؤون الداخلية
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وحوكم السيد. وريةوأقيمت دعاوى على عدد من املسؤولني يف اجلمه           
،٣٠٤دوباناييف أمام احملكمة العرفية حلامية بيشكك مبوجب املـادة          

 تـشرين٢٣ من القانون اجلنائي، ولكنه ُبرِّئ يف        ٣١٥-٣٠،  ٤اجلزء  
وأدين يف نفس احلكم كل من.  لعدم كفاية األدلة   ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

 مـن٥، الفقـرة    ٢، اجلزء   ٣٠٥مبوجب املادة   . كودايربغينوف زاي 
ـ  ٣٠٥ املـادة    مبوجب. القانون اجلنائي، وتوكوباييف ك    ،٢زء  ـ، اجل

 من القانون اجلنائي، وحكم علـى كـل منـهما٣١٥ واملادة  ٥الفقرة  
. سنوات مع وقف التنفيذ، ومع فترة اختبار مدهتا سنتان         ٥بالسجن ملدة   

وعالوة على ذلك، ُحرم كودايربغينوف من تقلد منـصب تنفيـذي يف
مـايو/ أيـار  ٢٠ويف  . العام لفترة اخلمس سنوات التالية    مكتب املدعي   

، راجعت احملكمة احلكم الصادر حبق كل مـن كودايربغينـوف٢٠٠٨
وخففته إىل أربع سنوات وإىل فترة اختبار مـدهتا. وتوكوباييف ك . زاي

 وإمنـا-وال تقدم الدولة الطرف تفسرياً ألسباب اإلدانتني        . (سنة واحدة 
 يتعلـق بإسـاءة٣٠٤ من املـادة     ٤و أن اجلزء     ولكن يبد  -مواد فقط   

)٥(٢استخدام مهام السلطة بشكل يتسبب يف عواقب جسيمة، واجلزء          
 يتعلق باإلفراط يف استخدام السلطة أو الصالحيات الرمسية٣٠٥من املادة   

 تتعلق بالتزوير يف إطـار٣١٥الذي يتسبب يف عواقب جسيمة، واملادة       
  ).ممارسة السلطة

  ال يوجد    حب البالغتعليقات صا
  .تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة 

  
،١٤٦٢،  ١٤٦١مقصودوف، رحيموف، تاشباكف وبرياتـوف،          القضية

  ١٤٧٧/٢٠٠٦ و١٤٧٦
  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٦    تاريخ اعتماد اآلراء

املسائل واالنتهاكات اليت خلـصت
  إليها اللجنة 

از التعسفيان، وعدم املثول فوراً أمام قاضٍ، وعـدماالعتقال واالحتج   
 مـن١ الفقرة   -الطرد، وتقدمي الضمانات، وعقوبة اإلعدام والتعذيب       

 مقروءة لوحدها وباالقتران٧، واملادة   ٦ من املادة    ٢؛ والفقرة   ٩املادة  
  .٢مع املادة 

، مبا يشمل منح تعويضتقدمي سبيل انتصاف فعال ألصحاب البالغات         إجراء االنتصاف املوصى به
والدولة مطالبة باختاذ تدابري فعالة لرصـد وضـع أصـحاب. كاٍف

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تزويدها، بانتظام، بأحـد. البالغات
  .املعلومات عن الوضع احلايل ألصحاب البالغات

  ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٣    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
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  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢    تاريخ رد الدولة الطرف
مل تقدم الدولة الطرف رداً على مقبولية هذا البالغ واألسس املوضوعية    رد الدولة الطرف

تشري إىل أن أيـاً. وترد الدولة الطرف على اآلراء على النحو التايل       . له
حكم عليه باإلعدام وأن خوف اللجنة يف هـذامل يُ من األفراد املبعدين    

أما كون أمر اعتقال السيد مقـصودوف. ستند إىل أساس  الصدد ال ي  
 وعـدم٢٠٠٥مـايو   /أيار ٢٩صادراً عن حمكمة أندجيان اإلقليمية يف       

استعراض احملكمة أو املدعي العام لقانونية احتجازه فيفسر على النحـو
ـ  ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١٦احتجز السيد مقصودوف يف     : التايل ملِّ وُس

؛ بيد أن املسائل٢٠٠٦أغسطس  /آب ٩ يف   إىل سلطات إنفاذ القانون   
على احملـاكم وفقـاً للقـانونمل تعد حتال    تعلقة بقانونية االحتجاز    امل

وعمالً باتفاقية منسك املتعلقة. ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٣القريغيزي إال بعد    
باملساعدة القضائية والعالقات القانونية يف القضايا املدنيـة واألسـرية

، كان مـن املمكـن١٩٩٣يناير  /كانون الثاين  ٢٢واجلنائية املؤرخة   
احتجاز شخص على أساس قرار صادر عن هيئة خمتصة للدولة الطالبة؛
ويف ذلك الوقت، مل يكن قانون اإلجراءات اجلنائية القريغيزي يتطلـب
استعراض املدعي العام ألوامر االحتجاز الصادرة عن اهليئات املختـصة

للدولة الطرف، ال توجد أية انتـهاكاتوعليه، ووفقاً   . للدولة الطالبة 
  .للقانون فيما يتعلق باحتجاز أصحاب البالغ

أما فيما يتعلق بشكوك اللجنة يف قدرة السلطات القريغيزية على ضمان
سالمة أصحاب البالغ يف أوزبكستان بعد تسليمهم، فينبغي اإلشارة إىل

دةأن تقدمي هذه الضمانات من شأنه أن يعـد تطـاوالً علـى سـيا              
وإذا رغبت اللجنة يف احلصول على مزيد من املعلومـات. أوزبكستان

مني، فينبغي هلا أن توجه استفساراً مالئماًبشأن صحة األشخاص املسلّ   
وحسب الدولة الطرف،. إىل مكتب املدعي العام جلمهورية أوزبكستان     

فإن مكتب املدعي العام جلمهورية قريغيزسـتان كـان يف تـسليمه
لتزاماتـهال اًصارمممثالً امتثاالً   غ األربعة إىل أوزبكستان     ألصحاب البال 

وإضافة إىل ذلك، ينبغي اإلشارة. املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية    
إىل أنه منذ تسليم أصحاب البالغ، مل يتخذ املكتب أي إجراءات أخرى

  .للتسليم باالرتباط مع أحداث أندجيان
)مل يعـط أي تـاريخ     (لمحكمة العليا   وأيدت الشعبة اإلدارية واملالية ل    

قرارات حمكمة بيشكيك املشتركة والشعبة اإلدارية واملاليـة حملكمـة
بيشكيك البلدية بشأن الطعون الـيت قـدمها الـسادة مقـصودوف،

٢٠٠٥يوليـه   /متوز ٢٦ورحيموف، وتاشباييف وبريماتوف ضد قرار      
غيزيـةالصادر عن خدمات اهلجرة يف وزارة الشؤون اخلارجيـة القري         
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وبعـد النظـر يف أسـباب إدارة. القاضي حبرماهنم من وضع الالجئ    
خدمات اهلجرة اليت كانت وراء رفض وضـع الالجـئ للمـواطنني
األوزباكيني املذكورين أعاله، خلصت الشعبة اإلدارية واملالية للمحكمة

 قد١٩٥١من اتفاقية وضع الالجئني لعام      ) ب( و ١العليا إىل أن املادة     
ومبوجب قـانون. كل قانوين وصحيح عند النظر يف طلباهتم      طبقت بش 

اإلجراءات املدنية القريغيزي، تدخل قرارات احملكمة العليا حيز النفـاذ
  .فور اعتمادها، بوصفها أحكاماً هنائية غري قابلة للطعن

  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ 
  .ال يزال حوار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة

  
  نيبال    الطرفالدولة 
  ١٤٦٩/٢٠٠٦شارما،     القضية

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨    تاريخ اعتماد اآلراء
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة
،٢ من املادة    ٣، الفقرة   ١٠، و ٩، و ٧ املواد   -االختفاء، وعدم التحقيق      

حبة الـبالغ؛ فيما يتعلق بزوج صا    ١٠ واملادة   ٩، واملادة   ٧املادة  ب ترنةمق
، فيما يتعلـق بـصاحبة٢ من املادة    ٣الفقرة  ب ترنة وحدها مق  ٧واملادة  

  .البالغ نفسها
 ذلك إجـراء حتقيـق البالغ، مبا يفةلصاحبعال فل انتصاف   ي سب تقدمي    إجراء االنتصاف املوصى به

شامل وفعال يف اختفاء زوج صاحبة البالغ ومعرفة مصريه وإطـالق
كان على قيد احلياة، وإتاحة املعلومات الكافيـةسراحه على الفور إذا     

 لصاحبة البالغ وألفراد تعويض مالئماليت يتوصل إليها التحقيق، وتقدمي
.أسرهتا عن االنتهاكات اليت عاىن منها زوج صاحبة البالغ وأفراد أسرته
ويف حني أن العهد ال مينح األفراد احلق يف مطالبة دولة مـن الـدول

 جنائياً، فإن اللجنة تعترب، مع ذلـك، أن الدولـةمبالحقة شخص آخر  
الطرف ليست ملزمة بأن جتري حتقيقات شاملة يف ادعـاءات انتـهاك
حقوق اإلنسان، ال سيما االختفاء القسري وأفعال التعذيب فحـسب،
وإمنا هي ملزمة أيضاً بأن تالحق قضائياً وحتاكم وتعاقب املسؤولني عن

  .تلك االنتهاكات
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨    دد لرد الدولة الطرفالتاريخ احمل

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧    تاريخ رد الدولة الطرف
ذكرت الدولة الطرف أن السيدة هيشودا شارما، ستعوض مبـا قـدره    رد الدولة الطرف

.إنصافاً هلا فوراً  )  يورو ١ ٨٩٦,٦٧حوايل  ( روبية نيبالية    ٢٠٠ ٠٠٠
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 قضية االختفاء املزعوم للسيد سوياوفيما يتعلق بإجراء حتقيق، ستحال    
.االت االختفاء اليت ستنشئها احلكومة    املعنية حب رساد إىل اللجنة املستقلة     

وقد سبق أن قُدم إىل الربملان مشروع قانون ُتنشأ مبوجبه بعد اعتمـاده
  . اللجنة بوصف ذلك من باب األولوية

صاحبة البالغ على رسالة الدولة، ردت   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠يف      تعليقات صاحب البالغ
وتربز صاحبة البالغ أن أزيد. ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧الطرف املؤرخة  

 سنوات مرت على اختفاء السيد شارما وأن الدولة الطرف ملزمة٧من  
بإجراء حتقيق فوري يف حالة االختفاء هذه ويف متابعة مجيـع املـشتبه

االت االختفاء،املعنية حب ستقلة  أما فيما يتعلق باللجنة امل    . بتورطهم فوراً 
 أي إطار زمين واضح لسن القانونحتديدتجادل صاحبة البالغ بعدم     ف

كما أنه ليس من الواضح كذلك ما إذا. املعين أو إلنشاء اللجنة املقترحة
.كانت هذه اللجنة ستنظر فعالً يف قضية شارما بالتحديد إن أنـشئت           

ت هيئة قضائية حبكم طبيعتـهاوإضافة إىل ذلك، فإن هذه اللجنة ليس      
وبالتايل ليست هلا سلطات لفرض العقاب املناسب على مـن ثبتـت

وحىت إن كانت هلا سلطة إحالـة. مسؤوليتهم عن اختفاء السيد شارما   
قضايا االختفاء إىل االدعاء، فليست هناك أي ضمانة بإجراء املالحقـة

البالغ أن هذه اللجنةوبالتايل، ترى صاحبة    . القضائية أو بإجرائها فوراً   
فنظام. ال ميكن عدها وسيلة مالئمة للتحقيق واملالحقة يف هذه القضية         

  .العدالة اجلنائية هو أنسب وسيلة
الذي يقعلتزام التربز صاحبة البالغ افأما فيما يتعلق باملالحقة القضائية، 

الدولة الطرف مبالحقة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنـسان دونعلى  
وهذا االلتزام واضح بالنظر إىل مسامهة الدولة الطرف.  لزوم له  تأخري ال 

ويف رأي. يف ردع ومنع تكرر حاالت االختفاء القـسري يف نيبـال          
صاحبة البالغ، من أجل منع تكرر هذه احلاالت، جيب على احلكومـة

فإذا ظل املسؤولون. تورطه يف هذه القضية   يف  أن توقف فوراً أي مشتبه      
ود يف أي حتقيـقـترويع الـشه  فقد يتمكنوا يف    ية،  يف مهامهم الرمس  

وتقترح صاحبة البالغ أيضاً البدء فوراً يف حتقيق لتحديد مصري. جنائي
  .السيد شارما

وفيما يتعلق مبسألة التعويض وما ذكرته الدولة الطرف من أن احلكومة
 روبيـة٢٠٠ ٠٠٠قـدره   " تعويضاً فورياً "قدمت إىل صاحبة البالغ     

تقول صاحبة البالغ إنه بصرف النظر عن أن هذا املبلغ مل تتلقاهفنيبالية، 
.الذي طلبته اللجنـة   " الئمامل"السيدة شارما، فإنه ال يرقى إىل تعويض        

وتقول صاحبة البالغ إن هلا احلق يف احلصول على مبلغ كبري لتغطيـة
ومن أجل حـساب. مجيع األضرار النقدية وغري النقدية اليت حلقت هبا       
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تعويض، تقترح صاحبة البالغ أن تتصل حكومة نيبال بالـسيدةهذا ال 
ويف. شارما من أجل احلصول على تقديرات جبميع التكاليف املتكبـدة         

انتظار ذلك، تأمل صاحبة البالغ أن تبدأ الدولة الطـرف يف حتقيـق
 روبية نيبالية املقتـرح أصـالً  ٢٠٠ ٠٠٠جنائي، وأن تدفع فوراً مبلغ    

اً وأن تبدأ االتصال مع السيدة شارما بشأن سـريبوصفه تعويضاً فوري  
  .التحقيقات ومبلغ التعويض املتبقي

، قابل املقرر اخلاص املعين مبتابعـة٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨يف      املشاورات مع الدولة الطرف
آراء اللجنة السيد هباتاراي، سفري نيبال وممثلها الدائم، السيد بوديـال،

وأشار املقرر اخلـاص إىل رد الدولـة. لبعثة الدائمة السكرتري األول با  
الطرف فيما يتعلق هبذه القضية، وإىل ما ورد من معلومات بشأن إنشاء
جلنة معنية حباالت االختفاء، وسأل املمثلني، يف ضوء القيود املرتبطة هبذه

  .على الفور" حتقيق وقائعي"اللجنة، عن مدى إمكانية إجراء 
بأن مثة حتفظات حيال كون صاحبة البالغ مل تستنفدوأجاب املمثالن       

ست سوى واحدة مـنيسبل االنتصاف الداخلية، وبأن هذه القضية ل      
قضايا مماثلة كثرية ينبغي أن ُينظر فيها كلها بنفس الطريقـة، أي عـن
طريق اللجنة املعنية حباالت االختفاء وجلنة احلقيقة واملـصاحلة اللـتني

وقال املمثالن إن التشريع املتعلق هبذا املوضوع. سيجري إنشاؤمها قريباً  
معروض على الربملان، الذي ُتعرقل أعماله يف الوقت الراهن، وأضافا أن

ومل يكن بوسع املمثلني حتديد أجـل. سّن التشريع املذكور أمر مؤكد    
   .هذا التشريعلسّن 

 مببلغ أويلوفيما يتعلق بالتعويض، قال املمثالن إن صاحبة البالغ مل تقبل    
غري مشروط اقترح عليها يف انتظار مراجعته تبعاً للتحقيق الذي ستجريه

وبطلب من املقرر اخلاص، وعد املمثالن. اللجنة املعنية حباالت االختفاء   
بتقدمي نسخة من مقترح التعويض الذي أرسل إىل صاحبة البالغ، مـع

املقرر اخلاص منا يساور مبوأحاط املمثالن   . حتديد طريقة حساب املبلغ   
وأبرزا طوال املناقـشـة أن. قلق وقاال إهنما سيبلغان اجلهات املشرفة     

الدولة الطرف خارجة من حرب مدنية وأن الطريق حنو الدميقراطيــة
  . بطئ للغاية

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة
  

  نيوزيلندا    الدولة الطرف
  ١٥١٢/٢٠٠٦دين،     القضية
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٧    تماد اآلراءتاريخ اع
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املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 
  إليها اللجنة 

  ٤، الفقرة ٩املادة   

  توفري سبيل انتصاف فعال    إجراء االنتصاف املوصى به
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧    الدولة الطرف التاريخ احملدد لرد 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣    الدولة الطرفتاريخ رد 
أشارت الدولة الطرف، يف ردها على آراء اللجنة الواردة يف البالغ رقم    رد الدولة الطرف

، إىل أهنا ستتخذ الترتيبـات)راميكا ضد نيوزيلندا  ( ٢٠٠٢/ ١٠٩٠
الالزمة للسماح للسجناء احملكوم عليهم باحلبس الوقائي بالتقدم بطلب

بة احملددة املـدةإخالء سبيل مشروط يف أي مرحلة بعد انقضاء العقو        
وبينما ال جتادل احلكومة يف ما توصلت. املطبقة فيما يتعلق باجلرم املعين    

 يف هذه القـضية،٩ من املادة    ٤إليه اللجنة من حدوث انتهاك للفقرة       
فإهنا تالحظ أن اللجنة أشارت إىل أن السيد دين مل يكن مؤهالً للتقدم

٢٠٠٢ عـامي    بطلب إخالء سبيل مشروط طيلة ثالث سنوات بـني        
، يف حني أن هذه الفترة هي يف الواقع فترة أقصر تبلغ سـنة٢٠٠٥و

  .٢٠٠٤فرباير / إىل شباط٢٠٠٢يونيه /وسبعة أشهر، من حزيران
ل السيد دين منذ ذلك التاريخ أمام جملس إخالء السبيل املشروطثُوقد َم    

ن، وتشري٢٠٠٦يونيه /، وحزيران٢٠٠٥يونيه /النيوزيلندي يف حزيران 
،٢٠٠٨مـارس   /، وآذار ٢٠٠٧سبتمرب  /، وأيلول ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
ومت، بناًء على طلـب. ٢٠٠٩سبتمرب  /، وأيلول ٢٠٠٩مارس  /وآذار

أو حماميه، تأجيل عدة جلسات استماع أخرى كانـت/السيد دين و  
وكان طلب إخالء السبيل املشروط ُيـرفض. مقررة خالل هذه الفترة   

د دين ال يزال يشكل خطراً على اجملتمعيف كل مرة على أساس أن السي     
ويف آخر جلـسة. وأنه اختار عدم اتباع خطط إعادة التأهيل الالزمة       

، مل يلتمس إخالء الـسبيل٢٠٠٩سبتمرب  /استماع له عقدت يف أيلول    
 نظـراً إىل٢٠١٠فرباير /املشروط وإمنا جلسة استماع أخرى يف شباط      
 الطبيب النفسي الرئيسيأنه يتخذ ترتيبات إعادة تأهيل متخصصة مع      

  .لربنامج إعادة تأهيله
وتقول الدولة الطرف، يف اخلتام، إن التدابري الشاملة اليت وضـعتها يف    

وقد أتاحـت هـذه.  تضمن عدم تكرر االنتهاك    ٢٠٠٤فرباير  /شباط
التدابري للسيد دين، بصورة فورية، الفرصة ملراجعة احتجازه املـستمر،

ز يف عدد من املناسبات الالحقة، وال يـزالوقد متت مراجعة االحتجا   
وتشكِّل هذه التدابري سبيل انتصاف مناسباً إزاء االنتهاك. قيد املراجعة 

  .الذي تعرض له
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  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ
  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اجلنة

  
  النرويج    الدولة الطرف

  ١٥٤٢/٢٠٠٧. أ. ه. ك. أ    القضية
  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧     اعتماد اآلراءتاريخ

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 
  إليها اللجنة

  ١٤ من املادة ٥ الفقرة -مراجعة اإلدانة واحلكم   

توفري سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك مراجعة استئنافه أمام حمكمـة    إجراء االنتصاف املوصى به
  االستئناف وتقدمي تعويض له

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢     لرد الدولة الطرفالتاريخ احملدد
١١يوليـه و  / متـوز  ٢ و ،٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٨فرباير  و  / شباط ٢٧    تاريخ رد الدولة الطرف

  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
، ردت الدولة الطرف بأن احملكمـة العليـا٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧يف      رد الدولة الطرف

قـة بـرفض األذنخلصت إىل أن مجيع قرارات حمكمة االستئناف املتعل       
باالستئناف ينبغي أن تتضمن أسباب هذه القرارات وأنه ينبغي تعـديل

وورد يف الرسالة أيـضاً أن وزارة. قانون اإلجراءات اجلنائية وفقاً لذلك    
 كرونة نروجيية إىل حمـامي١٩٤ ١٠٠العدل دفعت مبلغاً إمجالياً قدره      

 يتعلـق بالقـضيةاملشتكي، وهو مبلغ يغطي جزئياً أتعاب احملامي فيما       
كما يغطي جزئيـاً)  كرونة نروجيية  ١٨٤ ١٠٠(املعروضة على اللجنة    

وبعد أن طلب صـاحب).  كرونة نروجيية  ١٠ ٠٠٠(تكاليف الترمجة   
البالغ تعويضاً إضافياً فيما يتعلق باخلسائر غري االقتصادية، أعلمه النائب

ة املطالبـة بأنه ال ميكن تسوي    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨العام يف   
بتعويض إضايف إال بعد أن تنظر احملاكم مرة أخـرى يف طلبـه املتعلـق

،٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ويف  . باحلصول على إذن باالستئناف   
قررت جلنة مراجعة القضايا اجلنائية النروجيية إعادة فتح باب النظر يف قرار

يوليه/ متوز١٩ادر يف جلنة اختيار االستئنافات التابعة للمحكمة العليا، الص   
  . واملتعلق بقضية صاحب البالغ٢٠٠٦

، أعلمت الدولة الطرف اللجنـة أن جلنـة٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨ويف      
ينـاير/ كانون الثـاين   ٢٦االستئناف التابعة للمحكمة العليا قررت يف       

 الصادرة)Borgarting( بورغارتنيغ    أن قرارات حمكمة استئناف    ٢٠٠٩
، اليت حترم صاحب البالغ من االستئناف يف٢٠٠٦يونيه / حزيران١يف 
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القضية اجلنائية املرفوعة ضده، جيب أن تلغى، وأنه ينبغي أن تنظر حمكمة
أخرى من حماكم االستئناف يف قضية استئنافه، هي حمكمة اسـتئناف          

وترى الدولة الطرف أن اخلسائر االقتصادية اليت. )Gulating(غوالتني  
،"انتهاكات حقوق اإلنسان  "ا حدثت بسبب    يدعي صاحب البالغ أهن   

مل تقـدم أسـباباً لـرفضبورغارتنيغ  مل حتدث ألن حمكمة استئناف      
االستئناف، وإمنا ألن صاحب البالغ أدين من جانب حمكمة الـدائرة

ومل ُتحَسم مسألة معرفة ما إذا كانـت هـذه. وأنه قضى مدة سجنه   
ستبت فيهـا يفتني  غوالاإلدانة صحيحة أم ال ولكن حمكمة استئناف        

فإذا برأته احملكمة فعندئذ يعترب أنه كـان موضـوع. الوقت املناسب 
مالحقة قضائية ال مربر هلا، ويف هذه احلالة حيق لـه احلـصول علـى

أما إذا تأكدت إدانته، فـال. تعويض عن اخلسائر النقدية وغري النقدية     
ومـع. ربرهذه اإلدانة وال الوقت الذي قضاه يف السجن يكونان بال م          

ذلك، جيوز له حىت يف هذه احلالة، تقدمي مطالبة للتعويض عن اخلسائر
أو غري النقدية وفقاً لقاعدة خاصة منصوص عليها يف قـانون/النقدية و 

وتشري الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقـم. اإلجراءات اجلنائية 
يقع على الدولاملتعلق بطبيعة االلتزام القانوين العام الذي       ) ٢٠٠٤(٣١

 مفاده أن سبل االنتـصاف ال جيـب أن تكـوناألطراف يف العهد  
  .بالضرورة يف شكل تعويض نقدي

، قدمت الدولة الطرف معلومات جديدة تفيد٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢ويف      
 كـانون١١فسخت احلكم الصادر يف     غوالتني  بأن حمكمة استئناف    

٣ف صـاحب الـبالغ يف       يناير، بعد النظر من جديد يف استئنا      /الثاين
فقد وجدت.  وتقدمي معلومات أخرى من احملامي     ٢٠٠٦فرباير  /شباط

أن احلكم الصادر عن حمكمة الدائرة تكتنفه شكوك تتعلق مبا إذا كانت
احملكمة قد طبقت املعيار الصحيح لإلثبات، وأشارت، فضالً عن ذلك،

جديدة أماموأحيلت القضية إلجراء حماكمة     . إىل أخطاء إجرائية حمددة   
  .حمكمة الدائرة يف ساربسبورغ

، قدمت الدولة الطرف رسالة مؤرخـة٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١١ويف      
 موجهة من السلطة النروجييـة للمالحقـة٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦

القضائية إىل حمكمة الدائرة يف ساربسبورغ تفيد بإحالة دعوى صاحب
  .البالغ من جديد إىل احملكمة

، رحب صاحب البالغ مبا اختذته الدولـة٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤يف      بالغتعليقات صاحب ال
الطرف حىت ذلك احلني من تدابري، لكنه ذكر أنه مل حيصل على تعويض

وأدعى أنه ينبغي أن حيصل على تعويض عن. كامل وفقاً لقرار اللجنة   
انتهاك حقوق اإلنسان يف حد ذاته، بغض النظر عن نتيجة طلبه املتعلق

  .ة القرارمبراجع
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، أكد صاحب البالغ من جديد أن قرار٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢ويف      
الدولة الطرف حىت اآلن عدم دفع تعويض إال لقاء املصاريف القانونية

.الـوارد يف آرائهـا    " بالتعويض"هو قرار ال يستجيب لطلب اللجنة       
ومطالبات التعويض اليت جيوز أن يقدمها صاحب البالغ مبوجب قانون

جراءات اجلنائية مرتبطة مبجموعة خمتلفة من الظـروف وال تتعلـقاإل
  . من العهد١٤بانتهاك حقه مبوجب املادة 

، أكد صاحب البالغ من جديد أموراً منها أنه٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ويف     
مل يتلق أي تعويض عن اخلسائر النقدية املترتبة على انتهاكات حقوقه وأن

طالب بالتعويض من خالل قانون اإلجـراءاتاقتراح الدولة الطرف أن ي    
اجلنائية هو أمر غري مناسب وال ميت بصلة إىل انتهاك حقوقه مبوجـب

  . من العهد١٤املادة 
، أكد صاحب البالغ أنه أدين من٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ويف      

أكتـوبر/ تـشرين األول   ٩ويف  . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦جديد يف   
حقة القضائية طلب صاحب البالغ رفض، رفضت سلطة املال   ٢٠٠٩

وأدعى هذا األخري أنه ألسباب متعددة، ومبا أنه كان قـد. هذه اإلدانة 
دة احلكم عليه بالسجن بسبب اإلدانة املبطَلة، فإنهـل م ـقضى بالفع 

.ال جدوى من إجباره على املثول أمام احملكمة حملاكمته مـن جديـد            
 إذا قدميف حقه كم الذي سيصدر    وأعلمته سلطة املالحقة القضائية باحل    

.نه ال ميكن أن يفعله    إاعترافاً بدون حتفظ، وهو ما قال صاحب البالغ         
  .وأكد من جديد حججه بعدم تلقي تعويض

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة
  

  باراغواي     الدولة الطرف
  ١٤٠٧/٢٠٠٥أسينسي،    القضية 

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧    تاريخ اعتماد اآلراء
املسائل واالنتهاكات الـيت خلـصت

  إليها اللجنة
 مـن١ والفقرة   ٢٣محاية األسرة، مبا يف ذلك األطفال القصَّر، املادة           

  .٢٤املادة 
توفري سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك تسهيل االتصال بني صـاحب    إجراء االنتصاف املوصى به

  .البالغ وبناته
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦    لة الطرفالتاريخ احملدد لرد الدو
  ٢٠١٠مايو / أيار٢١ و٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢    تاريخ رد الدولة الطرف
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، أنكرت الدولة الطرف أن تكون قد٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢يف     رد الدولة الطرف
وأفادت بأن رفض األوامر الرمسيـة الدوليـة الثالثـة. انتهكت العهد 
وفقاًجرى سبانيا واليت تطالب بإعادة األطفال إىل والدهم  الصادرة من إ  

وكان. لألحكام القانونية يف باراغواي اليت متتثل ألحكام القانون الدويل 
ونظراً. القرار دائماً هو أن البنات ينبغي أن يبقني يف باراغواي مع أمهن     
روبا، مباإىل احلالة املعقدة اليت يواجهها املهاجرون غري القانونيني يف أو         

يف ذلك رفض منح السيدة ميندوسا تأشرية دخول إىل إسـبانيا، فـإن
  .سلطات باراغواي ترى أن من املنطقي أن تظل البنات يف باراغواي

وتقول الدولة الطرف إن البنات ولدن يف أسنسيون، وحيملن اجلنـسية    
 إىلوبالتايل، فإن نقلهن  . الباراغوايية وقضني معظم حياهتن يف باراغواي     

وفيما يتصل بتعليق حماكمـة. إسبانيا يعين اجتثاثهن من بيئتهن الطبيعية     
السيدة ميندوسا يف إسبانيا بسبب فرارها من البلد، مل ُتمنح ضـمانات

  .بشأن اتباع الطرق القانونية الواجبة
، تفيـد الدولـةإتاحة االتصال وفيما يتعلق مبالحظات اللجنة بشأن          

ي مل يقدم، حىت اآلن، شكوى مبوجب النظامالطرف بأن السيد أسينس   
القضائي يف باراغواي، وهو أمر كان سيشكل السبيل القانوين الوحيد

ولذلك، ُيـستنتج أن سـبل. الذي يتيح إمكانية االتصال املباشر ببناته  
وإن مزاعم صاحب الـبالغ املتعلقـة. االنتصاف القانونية مل تستنفد   

البنات ينبغي أن ُتفهم يف سياق تاريخبظروف الفقر اليت تعيش يف ظلها 
فمقارنة مستويات العيش بـني إسـبانيا. باراغواي ومكاهنا يف املنطقة   

وال ميكن لألوضاع االقتـصادية أن. وباراغواي هي مقارنة غري عادلة    
وتقول الدولة الطرف. تشكل عقبة أمام بقاء البنات يف الدولة الطرف       

نفقة/يد أسنسي ألنه مل يدفع إعالة     إنه صدر أمر بإلقاء القبض على الس      
وبعد أن أجـرى بـاحثون. والبنات ملتحقات حالياً باملدارس   . لبناته

اجتماعيون حمليون تقييمات متعددة حلالة البنات، خلصوا إىل أن البنات
يعشن يف أحوال جيدة وقد أعربن عن رغبتهن يف البقاء مع والـدهتن،

  .ةعلى النحو الذي تثبته عدة وثائق مرفق
، قدمت الدولة الطرف معلومـات حمدثـة٢٠١٠مايو  /أيار ٢١يف  و    

املتابعـة انظر تقرير (جديدة إىل اللجنة، بعد مذكرة شفوية من اللجنة         
)CCPR/C/98/3املرحلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن البالغات الفردية،         

نوهنـا قا أن    تدعي  الدولة الطرف  مبا أن : "لرد على ما يلي   ا منها   يطلب
إىلزيارة، تطلب اللجنة    ال احلصول على حقوق     لصاحب البالغ يسمح  

 اليتالدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن سبل االنتصاف الفعالة
  ".القانونال تزال متاحة لصاحب البالغ مبوجب هذا 
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لتزام بتوفري سبل انتصاف فعالة لصاحب الـبالغ قـدالابوفيما يتعلق       
صـاحبناته، تكرر الدولة الطرف أن ال شيء مينع         تسمح له برؤية ب   

بيد.  من هذا النوع   قضايا من استنفاد السبل القانونية املتاحة يف        البالغ
دعي أن إجراءات صاحب البالغ قد تباطأت بسبب عدم رغبتـهأهنا ت 

أكثر من ستة أشـهر وفقـا(ونتيجة لتقاعسه   . يف متابعة هذا اإلجراء   
اإلجـراءاتانقضت اآلن راءات القانونية،  من قانون اإلج  ١٧٢للمادة  

الدولة الطرفلخص  تالدولة الطرف مث    .  يف البداية  اليت اختذت القانونية  
،)انظر قرار اللجنة  ( يف باراغواي    صاحب البالغ  اليت بدأها    اإلجراءات

وتكرر التأكيد على أن عدم وجود أحكام وقرارات بشأن القضايا اليت
وتبعا للحكم.  طوال اإلجراءات   إىل إمهاله  راجعأثارها السيد أسينسي    

دم مـنح الصادر عن احملكمة العليا والقاضي بتأكيد قرار ع        ١٢٠رقم  
إجراءات قانونيةيثبت أن    سجل   ال يوجد ،  حق احلضانة السيد أسينسي   

  . طعونا قد قُدمتعرائض، أو وأ
غصاحب الباليكون مبوجبه لقامة نظام إتكرر الدولة الطرف اقتراحها و    

قـانون( الـوطين     من القانون  ٩٥للمادة    وفقاً ،بناتهسبيل لالتصال ب  
الترتيبات القانونية حق الطفل يف البقاء علـىتعزز  ): ١٦٨٠/٢٠٠١
تقتـرح ،  وبالتايل.  ورؤيتهم  معهم يعيش الذين ال    أفراد عائلته باتصال  

 : ما يليالدولة الطرف 

.الـوطين وفقا للقـانون     بني الطرفني،    وسيطاًتعمل  أن    )أ(  
 للطرفنيجماناً متاح   ئي القضا التابع للجهاز مكتب الوساطة   أن  الواقع  و

   ؛حلل الرتاع القائم بينهما

شؤون األطفال أن اتفاق، ميكن لقاضي     إىلعند التوصل     )ب(  
وتالحظ الدولة الطرف أن احملادثات التمهيدية قد. يؤكد هذا االتفاق  

 هذا االقتـراحسيقدمالذي  بدأت بالفعل مع حمامي السيدة ميندوسا،       
  ؛إىل موكله

، ال اجتماعات الوساطة  عن حضور  الطرفني   إذا ختلف أحد    )ج(  
 أسينسي بدء إجراءات جديدة، ميكن أن طلب السيدزال هناك إمكانية ت

 مدريـد أو يف  شخص من اختياره من قنـصلية بـاراغواي         فيها ميثله
  ؛نفسهبإىل باراغواي اجمليء مما حيول دون اضطراره إىل برشلونة، 

 كل سبللصاحب البالغ أن  أيضاً الدولة الطرفتالحظ  )د(  
،)٩٥املـادة   (االنتصاف القانونية املتاحة له، مثل حقـوق الزيـارة          

  .من مجلة أمور أخرى) ٨١-٧٠املواد  (تعليق احلضانةوإجراءات 
 : وتوضح الدولة الطرف موقفها بشأن عدة مسائل    
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التصدي لالنتهاكات اليتيف   ملتزمة   أهناعلى الرغم من      )أ(  
، تدعي أن حمامي الـسيد٢٤ و ٢٣ اللجنة فيما يتعلق باملادتني      أثبتتها

رادة يف التوصل إىل حل وسط من شأنه أن يـسمحتعوزه اإل أسينسي  
  ؛نظام قانوين  بناته يف إطاربرؤيةلصاحب الشكوى 

الـسيدةضد  املوجهة  قانونية  الجراءات  باإلوفيما يتعلق     )ب(  
الحظ وجـودا ت ر، فإهن قّصاختطاف  سبانيا، على أساس    إ يف   ميندوسا

ويف هذا الصدد، قضت احملكمـة. إسبانيا قدمته    يف حقها  طلب تسليم 
" مل ميتثل لـشرط    برفض الطلب ألنه   "٢٠١٠أبريل  /نيسان ٧العليا يف   

 ملعاهدة وباراغواي، وفقاً  إسبانيا لقانون كل من     وفقاً" التجرمي املزدوج 
 الـسماح من شأنه  وأقرب نص قانوين يف باراغواي    ". تسليم اجملرمني 

اسندوي ألن السيدة م   إسبانيا ال ميكن القبول به    طلب  يف  باراغواي  بنظر  
  ؛وهلا حضانة البناتهي األم 

، تؤكد الدولـة الطـرف أن   مبطالبة احلضانة فيما يتعلق     )ج(  
ليستللجنة   صاحب الشكوى أن يفهم أن ا       على ، وأن القرار قد اختذ  

  ؛واليتها استعراض الوقائع واألدلة من  والللطعنرابعة هيئة 

أما بالنسبة للمطالبة بالتعويض، فإن الدولـة الطـرف  )د(  
لتقـدمي ذكـر    إذ ال يوجد يف قرار اللجنة أي      ترفض االمتثال لطلبه،    

 . مايل تعويض

رفع مستوى الوعي يف حلقات العمـلبوتؤكد الدولة الطرف التزامها     
امتثـال  أمهيـة    أنـبشاملستقبل  يف  نظمها احملكمة العليا للقضاة     تاليت  

  . اللجنةقرارات
تذكر الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البالغ فنَّد املعلومات املقدمـة    تعليقات صاحب البالغ

وينفي صحة االدعاء القائل. من الدولة الطرف رداً على آراء اللجنة      
رية دخول إىل إسـبانيا ورخـصةمنح زوجته السابقة تأش   طلب  إن  

فلكوهنا زوجته كان حيق هلـا أن تعـيش يف.  قد ُرفض  لإلقامة فيها 
ومع ذلك، فإهنا لعدم اهتمامها باملوضوع مل. إسبانيا بصورة قانونية  

تقم مطلقاً مبلء الوثائق الضرورية للحصول على مثل هذه الرخصة،
  .وإن كان ذلك جمرد إجراء شكلي

 السابقة، على الدوام، املشاركة يف أية إجـراءاتفقد رفضت زوجته      
كما أهنا رفضت االمتثال. تتعلق بالطالق وحبضانة األطفال يف إسبانيا     

 عن أحد القضاة يف باراغواي٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧للقرار الصادر يف    
وفضالً عن. الذي أمرها بأن يقضي األطفال بعض الوقت مع والدهم        

، أمـام٢٠٠٢ته السابقة، يف عـام      ذلك، مثل صاحب البالغ وزوج    
.أوغستو سالديفار بغية االتفاق على ترتيبات الزيـارات       . القاضي ج 
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واقترح صاحب البالغ تقدمي الدعم املادي الضروري لبناته بشكل عيين
ومع ذلك، رفضت زوجته. والسماح له باالتصال بشكل منتظم ببناته     

  .السابقة هذا االقتراح
عاء الدولة الطرف أن صاحب البالغ تلقى من احملكمةأما فيما يتعلق باد    

أمراً باحلضور أمام أحد قضاة باراغواي نتيجة للدعوى الـيت أقامتـها
اإلعالة، يدعي صاحب/زوجته السابقة ضده ألنه مل يدفع مبالغ النفقة       

البالغ أنه مل يتلق قط أي إبالغ وأنه مل ترسل أية رسائل يف هذا الصدد
  .بانيا الذي يقطن فيه بصورة دائمةإىل مرتله يف إس

وقد دأبت سلطات باراغواي على رفض تنفيذ قرارات احملاكم اإلسبانية    
وفيما يتعلق مبوضوع النفقة الذي أثاره رد. فيما يتعلق حبضانة األطفال   

الدولة الطرف، فإن قرار الطالق ال جيرب صاحب البالغ على دفـع أي
وعلى من ذلك، فإنه يرسل. انة بناته نفقة نظراً إىل أنه حصل على حض      

إليهن بصورة منتظمة املال والرزم عن طريق أسرة زوجته الـسابقة أو
وتدفع القنصلية اإلسبانية رسوم الرعاية. السفارة اإلسبانية يف باراغواي   

الطبية واملدارس ألن الفتيات حيملن اجلنسية اإلسبانية وخيضعن لنظـام
  .الضمان االجتماعي اإلسباين

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة
  

  بريو    الدولة الطرف
  ١٤٥٧/٢٠٠٦بوما بوما،     القضية

  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧    تاريخ اعتماد اآلراء 
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 

  إليها اللجنة
٢٧ املادة   -حق الشخص يف التمتع بثقافته، وعدم توفر سبيل انتصاف            

  ٢٧، مقروءتني باالقتران باملادة ٢من املادة ) أ(٣والفقرة 
توفري سبيل انتصاف فعال وتدابري جرب تتناسب مع الضرر الذي حلـق    إجراء االنتصاف املوصى به

  .بالضحية
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٦    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢    تاريخ رد الدولة الطرف
وتشري إىل. تقدم الدولة الطرف معلومات عامة عن إدارة اآلبار املعنية            دولة الطرفرد ال

 هبطول أمطار متقطعة، أصبح منتسمأنه نتيجة ملوسم اجلفاف الذي ا     
الالزم استغالل املياه اجلوفية من الطبقات الصخرية املائية يف منطقة آيرو

ل مخـسة آبـار يف حالياً استغال  ريوجي. لتلبية طلب السكان يف تاكنا    
واختذت تدابري. وقت واحد لتجنب حدوث نقص يف اإلمدادات باملياه       
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ون مستنقعات اجملتمع احمللي، وتوزيع املاء بصورة متساوية علـىـلص
وتقول الدولة الطرف إن إحـدى. أفراد اجملتمع القروي يف أنكوماركا    

ت مناللجان زارت أعلى جزء يف احلوض الذي تقع فيه اآلبار، وحتقق          
كميات املياه اليت ميكن استخراجها من كل بئر وفقاً للقرارات اإلدارية

  .الصادرة مؤخراً
، اعُتمد قانون بشأن املوارد املائية يرمي إىل٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١ويف      

ح هـذاضُِّو. تنظيم استخدام واستخراج املوارد املائية بصورة مستدامة      
اء البالد من خالل عدة حلقات عملاإلطار القانوين اجلديد يف مجيع أحن

ويصاغ حالياً مزيد من األحكـام. أولت األولوية للمجتمعات القروية   
التكميلية هلذا القانون لكي تتم مراعاة املالحظات املقدمة من اجملتمـع

ووفقاً هلذا القانون، يعترب الوصول إىل املوارد. املدين واجملتمعات الريفية  
وتتخذ الدولة. يظل أولوية حىت يف أوقات شح املياهاملائية حقاً أساسياً و

مجيع التدابري لضمان هذا املبدأ وتقوم بذلك مع مراعـاة املالحظـات
وحتترم الدولة الطـرف تقاليـد اجملتمعـات. الواردة من اجملتمع املدين   

ولذلك، تقول. األصلية وحقوقها يف استغالل املوارد املائية يف أراضيها       
ه باختاذ هذه اإلجراءات لن تظهر مشاكل أخرى مـنالدولة الطرف إن  

  .هذا النوع يف املستقبل
  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة
  

 الفلبني    الدولة الطرف

 ١٤٦٦/٢٠٠٦لومانوغ وسامتوس،    القضية

  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠    تاريخ اعتماد اآلراء
تهاكات اليت خلصت املسائل واالن
  إليها اللجنة

 -تأخري بال داع يف إعادة النظر يف اإلدانة والعقوبة أمام حمكمة أعلى   
  .١٤من املادة ) ج(٣الفقرة 

ـ                إجراء االنتصاف املوصى به دعوى توفري سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك مراجعـة فوريـة ل
ئناف أمـام حمكمـة االسـت     الـبالغ    ااالستئناف اليت أقامها صاحب   

 . والتعويض عن التأخري الذي ال داعي له

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٠   التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ و٢٠٠٩مايو / أيار١١   تاريخ رد الدولة الطرف

تبني الدولة الطرف اإلجراءات اليت اختذت حىت هذا التـاريخ منـذ              رد الدولة الطرف
، ٢٠٠٨أغسطس / آب١٣ففي . احملكمة العلياإىل ة هذه القضية إحال

وعقب طلب قدمه امللتمسان بشأن إعالن عدم دسـتورية العقوبـة     
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السجن املؤبد دون االسـتفادة مـن إجـراء اإلفـراج          "املتمثلة يف   
، أحالت الشعبة الثالثة يف احملكمة هذه القضية إىل اجتماع          "املشروط

، طلبت  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٩ ويف. للمحكمة بكامل هيئتها  
احملكمة من األطراف تقدمي مذكرات كل منهم على التوايل، وهـي           

  .تنتظر االمتثال هلذا القرار منذ ذلك احلني
، أعلمت الدولة الطرف اللجنة     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤يف      

 قـرار   خذبأن هذه القضية ُضمت إىل قضايا أخرى وبالتايل، سـيت         
وفيما يتعلق مبوضـوع    .  بصورة مشتركة مع القضايا األخرى     بشأهنا

بت فيها؛ وميكـن    ست حمكمة االستئناف القضية و    راجعالتعويض، ست 
. استئناف قرارها أمام احملكمة العليا للحصول على حكـم هنـائي          

ادر عـن   ـوتقول الدولة الطرف إهنا ستمتثل للحكم النهائي الـص        
  .احملكمة العليا

، أفاد صاحبا البالغ أن الدولة الطـرف مل         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢يف      الغتعليقات صاحيب الب
تنشر آراء اللجنة حىت هذا اليوم كما أهنا مل تعاجل موضوع التـأخري             

ومل تـشر، حـىت اآلن، إىل أي    . بدون داعٍ يف اإلجراءات القضائية    
مراجعة أو هتذيب أو حتسني هلذه القواعد اإلجرائية لكي تقوم حمكمة      

اف مبراجعة تلقائية مرحلية لقضايا تكـون فيهـا العقوبـة           االستئن
 أو السجن مدى احلياة علـى النحـو         السجن املؤبد املفروضة هي   

الشعب  بشأن قضية    ٢٠٠٤املنصوص عليه يف احلكم الصادر يف عام        
أما فيما يتعلق بسبيل االنتصاف، فإن الدولة الطـرف مل       . ضد ماتيو 

 تعتزم اختاذهـا ملنـع حـدوث        تقدم أية معلومات بشأن أية تدابري     
انتهاكات مماثلة يف املستقبل فيما يتعلق بالتأخري الذي ال داعي له يف            

وال تزال  . مرحلة االستئناف ومل ُيقدم أي تعويض عن ذلك التأخري        
  .هذه القضية معروضة أمام احملكمة العليا

، دفع صـاحبا الـبالغ بـأن    ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ويف      
 ٥ اليت كانت جاهزة ألن تنظر فيها احملكمة العليـا منـذ           قضيتهما،

، تأخرت اآلن بسبب نفس قرار احملكمة الصادر يف         ٢٠٠٨مايو  /أيار
 بالنظر يف هذه القضية بصورة مشتركة مع ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٣

ونتيجة هلذا القرار، الذي مل تتح الفرصة لصاحيب        . عدة قضايا أخرى  
 .يه، فإن النظر يف هذه القضية سيتأخر أكثرالبالغ إلبداء تعليقهما عل

 .تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً   قرار اللجنة
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  ١٣٢٠/٢٠٠٤بيمنتيل وآخرون،     القضية
  .٢٠٠٧مارس / آذار١٩    تاريخ اعتماد اآلراء

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت    
  إليها اللجنة 

 لفترة طويلة إىل حد غري معقول،       استمرار إجراءات الدعوى املدنية     
 من ٣ مقترنة بالفقرة ١٤ من املادة ١ الفقرة -واملساواة أمام احملكمة 

  .٢املادة 
توفري سبيل انتصاف مالئم، مبا يف ذلك التعويض، وإجياد حل سريع               صاف املوصى بهتنالإجراء ا

لقضية أصحاب البالغ بشأن إنفاذ احلكم الـصادر يف الواليـات           
  .ة يف الدولة الطرفاملتحد

  .٢٠٠٧يوليه / متوز٣    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤    تاريخ رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن القاضي الذي تـرأس جلـسات               رد الدولة الطرف
 أمراً بإحالة   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦احملكمة اإلقليمية قد أصدر يف      

وقد ُعِقدت . لتسويتها يف إطار إجراء حل املنازعات القضائية    القضية  
إال أنـه بـالنظر إىل      . بالفعل ثالثة اجتماعات يف إطار هذا اإلجراء      

الطابع السري الذي تتسم به هذه العملية، فليس من املمكن الكشف   
  .عن أي معلومات إضافية عن سري العملية

، أبلغ أصحاب البالغ اللجنة بأن      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١يف      تعليقات أصحاب البالغ
الدولة الطرف مل تدفع هلم حىت اآلن تعويضاً وأن الدعوى املقامـة            
إلنفاذ احلكم الصادر يف الدعوى اجلماعية ال تزال أمـام حمكمـة            
ماكايت اإلقليمية عقب صدور أمر بإرجـاء النظـر يف القـضية يف             

، ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ومل تقرر احملكمة إال يف    . ٢٠٠٥مارس  /آذار
وبناء على طلب قُدِّم للنظر يف القضية، بأن إجراءات النظر يف عـام             

وطلب .  يف الدعوى املتعلقة بتركة املّدعى عليه كانت سليمة        ١٩٩٧
أصحاب البالغ إىل اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بتسوية عاجلة          

 للمحكمة  لسوابق القضائية على ا  بناًءو. إلجراءات اإلنفاذ والتعويض  
قضية تريغياين ضـد    يف مجلة قضايا منها     (األوروبية حلقوق اإلنسان    

 وغـري ذلـك مـن    Eur. Ct.H.R. (ser.A) 197)) ١٩٩١(، إيطاليا
 أفـراد،   ٧ ٥٠٤التعليالت، مبا يف ذلك أن الدعوى اجلماعية تضم         

  . دوالرا٤١٣ً ٥١٢ ٢٩٦فإهنم يقترحون دفع تعويض قدره 
 أصحاب البالغ على مـذكرة      ، رد ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢ويف  

وهم يؤكدون أهنـم    . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٤الدولة الطرف املؤرخة    
التقوا يف عدة مناسبات بالقاضي الذي ترأس جلسات احملكمة مـن           



A/65/40 (Vol. I) 

201 GE.10-45146 

أجل مناقشة التوصل إىل تسوية وأنه بالرغم من تقدميهم مقترحـات   
ب ومبوج. جّدية، فإن ورثة تركة ماركوس مل ُيبدوا أي اهتمام بذلك

، أُهنيت مرحلة إجراء تـسوية      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤أمر صدر يف    
ويقول أصحاب البالغ إن تأخُّر الدولة الطرف       . املنازعات القضائية 

 سنة وقت تقدميهم للبالغ     ١١يف إجراءات اإلنفاذ ملدة وصلت إىل       
يشكِّل جزءاً من منط وممارسة تّتبعهما الدولة الطرف من أجل ضمان    

عوى اجلماعية على أي تعويض مبوجـب       عدم حصول أصحاب الد   
احلكم الصادر يف الواليات املتحدة، وهم يقدِّمون أمثلة أخرى عـن         

ويطلب أصحاب البالغ إىل اللجنة أن ُتحدِّد مبلـغ         . هذه املمارسة 
اليت يزعمون أن اللجنة قـد  ) وغريها من االستحقاقات  (التعويضات  

ء يف األمر الصادر جا. (اعتربت بالفعل أهنم يستحقون احلصول عليها 
بالنظر إىل أن هذه القضية ما زالت       " أنه   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٤يف  

 سنة، فال بد من الـشروع يف        ١١معلّقة يف احملاكم ملدة وصلت إىل       
احملاكمة باالستناد إىل األسس املوضوعية للقضية دون مزيـد مـن           

 وقد ُرّدت ملفات القضية إىل احملكمة اإلقليمية لكي تتخذ        ". التأخري
  ").اإلجراءات املناسبة"

، جدد أصحاب البالغ طلبـهم إىل       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١ويف      
الذي ) وغريه من سبل االنتصاف   (اللجنة بشأن حتديد مبلغ التعويض      

مجلـة  وأبرز أصحاب البالغ يف آرائهم      . قالت اللجنة بأحقيتهم له   
م؛  منها أن الدولة الطرف مل تفعل شيئاً للمضي قُدماً يف قضيته           أمور

وأهنا مجعت عشرات املاليني من الدوالرات من أصول مـاركوس          
لكنها مل توزع شيئاً على الضحايا؛ وأن تقدمي التعويض يتسق مـع            

املبادئ األساسية واملبـادئ    " املعنون   ٦٠/١٤٧ اجلمعية العامة قرار  
التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لـضحايا االنتـهاكات          

 ضـحية   ٩ ٥٣٩ وأن التأخر يف إنصاف      ؛"اجلسيمة للقانون الدويل  
مستفيدة من قرار اللجنة يشجع الدولة الطرف علـى اإلمعـان يف            

  .انتهاك حقوق اإلنسان
  .ُيعترب حوار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة

  
 االحتاد الروسي   الدولة الطرف

 ١٤٤٧/٢٠٠٦أمريوف،    القضية

 ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢   تاريخ اعتماد اآلراء
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املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 
 إليها اللجنة

 بـاالقتران مـع     ٧ و ٦ املادتان   - املعاملة وعدم إجراء حتقيق      إساءة  
 .٧ من العهد، وانتهاك يتعلق باملادة ٢ من املادة ٣الفقرة 

 إجراء حتقيق نزيه يف     شكل أمور منها  توفري سبيل انتصاف فعال يف         إجراء االنتصاف املوصى به
اً، وتقـدمي   ـني قـضائي  ـاة زوجته، ومالحقة املسؤول   ظروف وف 

 .تعويض مناسب

 ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٩   التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف 

 ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٠   تاريخ رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح بـاب                رد الدولة الطرف
فقد رأت احملكمة أن قرار إغـالق       . ة صاحب البالغ  النظر يف قضي  

باب التحقيق مل يكن قانونياً ألنه مل يتم التحقق مـن أقـوال زوج              
الضحية اليت تبني مكان دفن الضحية، كما مل تتخذ إجراءات أخرى           

يوليه /متوز ١٣ويف  . كان ينبغي اختاذها لتحديد كيفية وفاة الضحية      
مهورية الشيشان بأن يأخذ قـرار      ، أُوعز إىل املدعي العام جل     ٢٠٠٩

اللجنة يف احلسبان وطلب أن يكفل املدعي العام لالحتاد الروسـي           
وفضالً عن ذلك، يشار إىل أن ادعاء زوج        . إعادة فتح باب التحقيق   

 عندما كان حياول    ٢٠٠٤الضحية بأنه تعرض لسوء املعاملة يف عام        
ي العـام يف    االستعالم عن مدى تقدم التحقيق قد أُرسل إىل املـدع         

  .مقاطعة جروزين
، أعرب صاحب الـبالغ عـن    ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٤يف      تعليقات صاحب البالغ

أسفه الشديد ألن الدولة الطرف مل تقدم نسخاً عـن أيـة وثـائق           
يوليـه  /متـوز أشارت إليها يف رسالتها، ال سيما القرار الصادر يف          

 تعلمه مطلقاً بقرارها    ومل.  بإعادة فتح باب النظر يف القضية      ٢٠٠٩
 من قانون   ٤٦على الرغم من أهنا ملزمة بالقيام بذلك مبوجب املادة          

قد وفيما يتعلق باستخراج جثة زوجته، يقول إنه . اإلجراءات اجلنائية
، ٢٠٠٩يونيه عـام    /حزيرانومايو  /أيارحدود شهري   يف  به  اتُّصل  

. اجلثةلكنه ُسئل ببساطة فقط عما إذا كان يعترض على استخراج           
وال يزال من غري الواضح ما إذا كانت السلطات قد اسـتخرجت            
بالفعل اجلثة، وهو يشك يف حماوالت إجراء التحقيق يف سبب الوفاة           

ويشري صاحب البالغ أيضاً إىل أوجه النقص       . دون استخراج اجلثة  
 يف القرار الصادر    عاجلاليت أشارت إليها اللجنة يف آرائها، واليت مل ت        

ويعرب عن شكوكه بشأن مدى كون أية       . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٨يف  
 يف القرار الصادر يف أُثبتتأوجه نقص رمبا شابت التحقيق الداخلي و

ويأسـف  .  قد عوجلت أثناء التحقيق اجلديـد      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٨
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صاحب البالغ بشدة ألن الدولة الطرف مل تبني نوع الرقابة الـيت            
ة وألهنا ـ الروسي يف هذه القضيميارسها مكتب االدعاء العام لالحتاد

مل تشر إىل التدابري احملددة املتخذة ملنع وقوع انتـهاكات مماثلـة يف             
ومل يتلق صـاحب    . املستقبل وال إىل ما إذا كانت اآلراء قد ُنشرت        

البالغ أية معلومات عن عمليات التحقق اليت كان مـن املفـروض     
 ٢٠٠٤املعاملة يف عام    القيام هبا فيما يتعلق بادعاءاته بالتعرض لسوء        

  . به مطلقاً يف هذا الصددصلتَّكما مل ُي
 .هلذه األسباب مجيعاً، يقول صاحب البالغ إنه مل يتلق انتصافاً فعاالً

، التقت املقررة اخلاصة املعنيـة      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦يف      املشاورات مع الدولة الطرف
 منقوق اإلنسان، مبمثل مبتابعة اآلراء، يرافقها موظفان من موظفي ح
  .البعثة الروسية هو السيد سريجي كوندراتييف

وأشارت املقررة اخلاصة بصفة عامة إىل اجلهود اليت تبذهلا إىل حـد                
 قضايا املقامة ضدها، ١٠ل اآلن الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة يف ا

وهي جهود تشمل إدخال تعديالت يف جمال الـسياسات العامـة           
وأبرزت املقررة اخلاصة مع ذلك أن األفـراد        . تشريعيةوتعديالت  

 من  ٢املعنيني هلم احلق يف احلصول على سبيل انتصاف وفقاً للمادة           
وأشـارت إىل أن  . العهد، ويف ضمان سالمة إجراء تقدمي الشكاوى 

اهليكل القانوين قد ُوضع يف معظم القضايا اليت جتري مناقشتها، وال           
وقالت أيضاً،  . ىل أصحاب البالغات  ينقص سوى تقدمي التعويض إ    

فيما يتعلق بإعادة القضايا اليت استنتجت فيها اللجنة وقوع انتهاكات 
إىل احملاكم، إن ذلك ليس بالضرورة هو احلل إذا مل تستخدم احملاكم            

. الداخلية من جانبها القانون الدويل كدليل لتفسري القانون الداخلي        
فع التعويض لن يؤديا بالضرورة     وأضافت أن اإلقرار باالنتهاكات ود    

إىل تضخم يف الشكاوى، وأنه سوف ُينظر إىل الدولة الطرف كدولة 
  .أوفت بالتزاماهتا يف كثري من تلك القضايا إذا ما ُدفع التعويض

وأعرب ممثل البعثة عن شكره للمقررة اخلاصة على اقتراحاهتا املفيدة              
كد أن القضاء يف االحتاد     للغاية بشأن طريقة متابعة هذه القضايا، وأ      

الروسي حيترم أميا احترام القانون الدويل ويتطلع إىل تلقي مزيد من           
املشورة بشأن أفضل السبل لتناول هذه القضايا، وهو أمر قال إنـه            

  .سيبلغ به اجلهات املسؤولة يف عاصمة بلده
  .تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً   قرار اللجنة
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  إسبانيا    لة الطرفالدو
  ١١٠١/٢٠٠٢ألبا كابريادا،     القضية

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١    تاريخ اعتماد اآلراء
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت    

  إليها اللجنة 
  ١٤ من املادة ٥ الفقرة -احلق يف إعادة النظر   

جيب ،     من العهد  ١٤ملادة   من ا  ٥وفقاً للفقرة   . كفالة انتصاف فعال      صاف املوصى بهتنالإجراء ا
   إدانة صاحب البالغ إعادة النظر يف

  ٢٠٠٥مايو / أيار١    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  مل يرد أي رد    تاريخ رد الدولة الطرف

  ال يوجد    رد الدولة الطرف
، أبلغ صاحب البالغ اللجنة بأن الدولـة        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢يف      تعليقات صاحب البالغ

 ١٠ف مل متض يف إعادة النظر يف احلكم عليه بالـسجن ملـدة              الطر
ومل تعدل الدولـة الطـرف      . سنوات، وفقا ملا جاء يف توصية اللجنة      

لذا يطلب  . ١٤ من املادة    ٥قانوهنا اجلنائي حىت متتثل متطلبات الفقرة       
صاحب البالغ إىل اللجنة أن تشجع الدولة الطـرف علـى الوفـاء             

  . من العهد٢ها يف املادة بالتزاماهتا املنصوص علي
  تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة

  
 ١٤٩٣/٢٠٠٦لوكرافت،    القضية

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧   تاريخ اعتماد اآلراء 

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت    
 إليها اللجنة

 ٣ بالفقرة  باالقتران٢٦ املادة -التمييز القائم على التنميط العنصري   
 .٢من املادة 

 .توفري سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك اعتذار علين   إجراء االنتصاف املوصى به

 ٢٠١٠فرباير / شباط١   التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٧   تاريخ رد الدولة الطرف

اليت ذكرت فيها أهنا اختـذت      تشري اللجنة إىل رسالة الدولة الطرف           رد الدولة الطرف
  :التدابري التالية وفقاً آلراء اللجنة

أدرج نص اآلراء يف نشرة املعلومات التابعة لوزارة العدل املؤرخـة               
وهذه النشرة هي نشرة عامة توزع على       . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥

  .اجلمهور وميكن ألي شخص االطالع عليها
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واهليئات القـضائية الرئيـسية     وأرسلت اآلراء إىل مجيع املؤسسات          
املعنية، مبا يف ذلك اجمللس العام للقـضاء، واحملكمـة الدسـتورية،            

  .واحملكمة العليا، ومكتب االدعاء العام، ووزارة الداخلية
، التقى وزير الشؤون اخلارجية     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ويف      

 وقدم إليها   وغريه من كبار املسؤولني يف وزارته، بالسيدة لوكرافت       
  .اعتذاره على األفعال اليت وقعت ضحيتها

، أرسل نائب وزيـر العـدل       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ويف      
رسالة إىل ممثلي السيدة لوكرافت موضحاً فيها سياسة الوزارة فيمـا           

  .يتعلق بتدريب موظفي الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان
 نائب وزير الداخليـة     ، اجتمع ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف      

للشؤون األمنية بالسيدة لوكرافت وقدم إليها اعتذاراً شفوياً وخطياً         
كما أوضح هلا التدابري اليت تتخذها الوزارة بغية        . بالنيابة عن الوزير  

 .ضمان عدم ارتكاب موظفي الشرطة أفعاالً تتعلق بالتمييز العنصري
، علقت صاحبة البالغ علـى رسـالة        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣يف      تعليقات صاحبة البالغ

 يف  فأثنت على اإلجراء احملدود الذي اختذته الدولة الطرف       . الدولة الطرف 
حماوالهتا تنفيذ آراء اللجنة لكنها رأت أن إجراءات الدولة الطـرف         

 :وتقول إن على الدولة الطرف أن تتخذ اخلطوات التالية. غري كافية
وتبني . ه اللجنة حتديداً  إصدار اعتذار رمسي أوصت ب      )أ(      

 اعتذار سري، وتقترح أن     بدلاألسباب املعللة إلصدار اعتذار رمسي      
 ذلك عرب نشر رسالة اعتذار الوزير روباكالبا على موقع وزارة كوني

الداخلية يف اإلنترنت، وإصدار بيان عام يف شكل مالئم وإصـدار           
ار الم ذات االنتش  ـبيان صحفي يعمم على الصحف ووسائط اإلع      

  .الواسع
تقدم صاحبة البالغ اقتراحات مفصلة عن اخلطوات         )ب(      

اليت ميكن تنفيذها من أجل احليلولة دون تكرار األحداث، من قبيل           
إصدار تعليمات مفصلة لتدريب أفراد الشرطة يف جمـال التوقيـف           

. والتفتيش، ومراعاة معايري عدم التمييز يف مراكز تفتيش املهاجرين        
لبالغ عدة رسائل بشأن هذه املـسائل وتلقـت         ووجهت صاحبة ا  

 من وزارة الداخلية بشأن الدورات التدريبيـة الـيت جيـري            ردوداً
  .تنظيمها لكنها ترى أن هذه الدورات مفرطة يف عموميتها

 يف دفع التعويـضات     ينبغي للدولة الطرف أن تنظر جدياً       )ج(      
الـذي يقتـضيه    من باب اإلنصاف املالئم الذي يظهر رد الفعل الشديد          

ويف رسالة موجهة إىل الدولة الطرف بتاريخ       . التمييز العنصري الذي وقع   
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 يـورو   ٣٠ ٠٠٠، طلبت صاحبة البالغ     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦
 يورو إضـافية    ٣٠ ٠٠٠تعويضاً هلا عن األضرار املعنوية والنفسية ومبلغ        

راءات لدى احملاكم   لتغطية التكاليف القانونية اليت حتملتها عند متابعة اإلج       
وُرفض طلبها الحقاً على أساس أهنا خسرت قضيتها أمام احملاكم          . الوطنية
لذا حتث صاحبة البالغ الدولة الطرف على النظر يف سبل بديلة           . اإلسبانية

  .لإلنصاف من قبيل دفع مبلغ تقديري للتعويض
  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً   قرار اللجنة

  
   النكاسري    الدولة الطرف

  ١٤٣٦/٢٠٠٥ساجنيفان،     القضية
   ٢٠٠٨يوليه / متوز٨    تاريخ اعتماد اآلراء

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت    
  إليها اللجنة 

؛ ٧؛ املـادة  ٦ املادة -عدم التحقيق، التعذيب، الوفاة رهن االحتجاز        
  . من العهد٧ و٦ باالقتران مع املادتني ٢ من املادة ٣والفقرة 

سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك إقامة ومتابعة دعوى جنائية          كفالة      صاف املوصى بهنتالإجراء ا
  .ودفع تعويضات مناسبة إىل أسرة الضحية

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٩    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ال يوجد    رد الدولة الطرف

 البالغ أنه مل يتلق أي      ، ذكر صاحب  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢١يف      تعليقات صاحب البالغ
رد من الدولة الطرف فيما خيص اآلراء وأنه مل يتلـق أي عـرض              

لذا يشجع اللجنة على االتصال بالدولة الطرف من أجل         . للتعويض
  .حل هذه املسألة

  تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة
 

 طاجيكستان   الدولة الطرف

 ١٢٧٦/٢٠٠٤ وإيدييف، ١٢٠٠/٢٠٠٣ ساتوروف،   القضيتان

 ٢٠٠٩مارس /آذار ٣١ و٢٠٠٩مارس /آذار ٣٠   تاريخ اعتماد اآلراء 

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت 
 إليها اللجنة

عقوبة اإلعدام والتعذيب واإلجبار على االعتراف بالذنب، وعـدم           
توفري ممثل قانوين، واالعتقال واالحتجاز التعسفيان، وتكافؤ وسائل        

 ٢ و ١؛ والفقرتـان    ٧ املادة   -الدفاع فيما يتعلق باستدعاء الشهود      
 ٢ وانتهاك الفقرة    ،١٤من  ) ز(و) ه(و) د(٣، والفقرة   ٩من املادة   
  .١٤من املادة ) ز(و) ه(و) د(٣الفقرة ترنة ب مق٦من املادة 
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 ٧ املادتـان    - املعاملة واالعتراف حتت التعـذيب       إساءةالتعذيب و 
 ).ز(٣، و١٤و

توفري سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك الشروع يف إجراءات جنائية              النتصاف املوصى بهإجراء ا
ومواصلتها لتحديد املسؤولية عن سوء معاملة ابن صاحب الـبالغ          

  .ودفع تعويض مناسب
توفري سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك دفـع تعـويض مناسـب،             

إساءة ية عن   والشروع يف إجراءات جنائية ومتابعتها لتحديد املسؤول      
معاملة ابن صاحب البالغ وإعادة احملاكمة مع تـأمني الـضمانات           

 .املنصوص عليها يف العهد أو إطالق سراح ابن صاحب البالغ

   للقضيتني٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٢    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
   للقضيتني٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٢    تاريخ رد الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف املعلومات املقدمة يف رسالتها بشأن املقبوليـة              د الدولة الطرفر
. واألسس املوضوعية فيما يتعلق بوقائع وموضوع كـال القـضيتني     

وتنفي أهنا انتهكت أي حق من حقوق صاحب البالغ وتعتـرب أن            
احملاكم الوطنية قامت بتقييم القانون والوقائع على حنو صـحيح يف           

  .ضيةهذه الق
  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة
  

  ١٢٦٤/٢٠٠٤ بوتاييف،  و١٢٦٣/٢٠٠٤ ،كوسينوفا    القضيتان
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٠    تاريخ اعتماد اآلراء

 املسائل واالنتهاكات اليت خلصت
  إليها اللجنة

 والتمثيل القـانوين الفعـال،      التعذيب، واالعتراف حتت التعذيب،     
من املادة ) ز(٣ باالقتران مع الفقرة ٧ املادة -وتكافؤ وسائل الدفاع 

 فيما يتعلق بالسيد كوسـينوف      ١٤من املادة   ) ب(٣ والفقرة   ١٤
 فيمـا يتعلـق     ١٤من املادة   ) ه(٣والسيد بوتاييف وانتهاك الفقرة     

  .بالسيد بوتاييف
  .سبيل انتصاف فعال يتضمن تعويضاً مناسباًتوفري     إجراء االنتصاف املوصى به

  ٢٠٠٩مايو / أيار١١    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٣    تاريخ رد الدولة الطرف
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تنفي الدولة الطرف أن تكون قد انتهكت أي حق مـن حقـوق                 رد الدولة الطرف
قـانون  صاحيب البالغ وتعترب أن احملاكم الوطنية قامـت بتقيـيم ال          

  .والوقائع على حنو صحيح فيما يتعلق هبذه القضية
  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ

  .تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة
  

  أوكرانيا    الدولة الطرف
  ٧٨١/١٩٩٧علييف،     القضية

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٧    تاريخ اعتماد اآلراء
خلصت املسائل واالنتهاكات اليت    

  إليها اللجنة
 ١ الفقرتان   -حماكمة غري منصفة، حرمان من حق التمثيل القانوين           

  ١٤من املادة ) د(٣و
بالنظر إىل أن صاحب البالغ مل يكن ممثالً مبحامٍ حسب األصـول                االنتصاف املوصى بهإجراء 

املرعية خالل األشهر األوىل من اعتقاله وأثناء جزء من حماكمته، مع           
ملخاطر احلكم عليه باإلعدام، ينبغي النظـر يف إطـالق          أنه تعرض   

  .سراحه مبكراً
  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٧    تاريخ رد الدولة الطرف
رسالة الدولة الطرف اليت ذكرت فيهـا أن        إىل  اللجنة  اهتمام  ُوّجه      رد الدولة الطرف

الغ قد فُحصت من طرف املدعي العـام الـذي          قضية صاحب الب  
 ١١توصل إىل أن علييف أُدين على حنو سليم بالتهم املوجهة إليه يف             

يوليـه  / متـوز  ١٧ويف  .  وُحكم عليه باإلعدام   ١٩٩٧أبريل  /نيسان
وذكرت أن ادعـاء    . ، أكّدت احملكمة العليا حكم اإلعدام     ١٩٩٧

 مخسة أشـهر    صاحب البالغ حرمانه من احلصول على حمامٍ لفترة       
 ٢٨توقيفـه يف    جـرى   فقـد   . استغرقها التحقيق هو ادعاٌء ملفق    

وأجري التحقيق  . ، واستجوابه حبضرة حماميه   ١٩٩٦أغسطس  /آب
اجلنائي يف قضية صاحب البالغ مبشاركة حماميه يف كافة املراحـل           

وبعد إدانة علييف قـّدم حماميـه       . ذات الصلة، مبا يف ذلك احملاكمة     
وتّدعي الدولة الطرف أن احملكمة العليـا       . كمة العليا استئنافاً إىل احمل  

استدعت علييف جللسة استماع ولكنه ختلف عن احلضور لـسبب          
وتفند املواد املدرجة يف ملف القضية ادعاءات علييف بشأن         . جمهول

أو حـدوث أي انتـهاكات      " ألساليب حتقيق غري قانونية   "تعرضه  
يشري إىل عكس ذلك، ومل     وما من دليل    . لقانون اإلجراءات اجلنائية  
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ومل يّدع علييف أن    . يقدم علييف أي شكاوى من هذا القبيل آنذاك       
. الشرطة أجربته على اإلدالء باعتراف سوى يف مرحلة االسـتئناف         

وقد ُخففت عقوبة اإلعدام الصادرة ضد علييف إىل السجن املؤبد،          
ويف هذه الظروف، تـّدعي     . عمالً بالتشريع الساري يف هذا الصدد     

الدولة الطرف أن ما من أساس لتغيري استنتاجات اهليئات القـضائية           
  .ذات الصلة

، رد صاحب البالغ على رسالة الدولة       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٠يف      تعليقات صاحب البالغ
فأكد املعلومات اليت سبق تقدميها قبل نظر اللجنة يف قضيته، . الطرف

ات الواردة يف سرد    مبا يف ذلك سرد مفصل لوقائع قضيته، وللتناقض       
أما فيما خيص املتابعة، فيؤكد أن الدولة . الدولة الطرف لتلك الوقائع

  .الطرف مل تقم بشيء لتنفيذ آراء وأنه ال يزال يف السجن
  .تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة

  
  أوزبكستان    الدولة الطرف

  )١١٦٣/٢٠٠٣(إيساييفا وكارميوف  )١(    القضايا
 )١٣٨٢/٢٠٠٥(ساليك حممد،  )٢(

  )١٤١٨/٢٠٠٥(إزكياييف يوري،  )٣(
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠  )٢( ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  )١(    تاريخ اعتماد اآلراء

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠  )٣(
املسائل واالنتهاكات اليت خلصت    

  إليها اللجنة
 ٧ املادة   -التعذيب، وإساءة املعاملة ألغراض انتزاع اعتراف         )١(  

  ١٤من املادة ) ز(٣قرة والف
يف احلصول علـى حماكمـة حبـضوره        صاحب البالغ   حق    )٢(

والدفاع عن نفسه شخصياً أو من خالل مساعدة قانونية، وإعطاؤه          
من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه، واالتصال مبحامٍ      
خيتاره بنفسه، وإتاحة الفرصة له ألن يناقش شهود االهتام وأن حيصل      

) أ(٣املوافقة على استدعاء ومناقشة شهود النفـي، الفقـرة          على  
  .١٤من املادة ) ه(٣و) د(٣و) ب(٣و
 من  ١ والفقرة   ٧التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة، املادة        )٣(

  .١٠املادة 
توفري سبيل انتصاف فعال يشمل التعـويض، والـشروع يف            )١(    إجراء االنتصاف املوصى به

ومواصلتها إلثبات مسؤولية اجلهة الـيت أسـاءت        إجراءات جنائية   
  .معاملة ابن صاحب البالغ، وإعادة احملاكمة
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  .توفري سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك تعويض مناسب  )٢(
توفري سبيل انتصاف فّعال، مبا يف ذلك الشروع يف إجراءات            )٣(

جنائية ومواصلتها لتحديد مسؤولية اجلهة الـيت أسـاءت معاملـة           
وتكرر اللجنة أنه ينبغي    . بالغ، ودفع تعويض مناسب إليه    صاحب ال 

للدولة أن تراجع تشريعها وممارساهتا لضمان متتع مجيع األشـخاص          
  .باملساواة أمام القانون واحلماية مبوجبه

   بالنسبة جلميع القضايا- ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٢    التاريخ احملّدد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦    لطرفتاريخ رد الدولة ا
حتتج الدولة الطرف على النتائج اليت خلصت إليها اللجنة فيما يتعلق               رد الدولة الطرف

جبميع هذه القضايا وتكرر روايتها للوقائع اليت قدمتها يف رسـالتها           
وتوضح أهنا بعد إجراء    . بشأن مقبولية البالغات وأسسها املوضوعية    

ايا، ترى  ـة دقيقة جلميع املعلومات املتعلقة بالقض     حتقيق أويل ودراس  
أن احملاكم الوطنية قيَّمت بشكل صحيح القانون والوقائع املتعلقـة          

  .هبذه القضايا
  ال يوجد    تعليقات صاحب البالغ

  .تعترب اللجنة احلوار مستمراً    قرار اللجنة
  

  زامبيا    الدولة الطرف
  ٨٢١/١٩٩٨تشونغوي،     القضية
  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٥    تماد اآلراءتاريخ اع

املسائل واالنتهاكات اليت خلـصت
  إليها اللجنة

 الشروع يف قتل رئيس- ٩ من املادة    ١، والفقرة   ٦ من املادة    ١الفقرة    
  .حتالف املعارضة

اختاذ تدابري كافية حلماية األمن الشخصي لصاحب البالغ وحياته مـن    إجراء االنتصاف املوصى به
وقد حثت اللجنة الدولة الطرف على إجـراء. ي نوع من التهديدات   أ

حتقيقات مستقلة يف حادثة إطالق النار، والتعجيل باإلجراءات اجلنائية
وإذا كـشفت نتـائج. ضد األشخاص املسؤولني عن هذه احلادثـة      

اإلجراءات اجلنائية أن أشخاصاً تصّرفوا بصفتهم الرمسية كانوا مسؤولني
ينبغي عندها أن يشملفق النار وإصابة صاحب البالغ،   عن حادثة إطال  

  .لسيد تشونغوياإىل سبيل االنتصاف دفع تعويضات 

  ٢٠٠١فرباير / شباط٨    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف
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٢٨، و ٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٤أكتوبر و / تشرين األول  ١٠    تاريخ رد الدولة الطرف
ديسمرب/ كانون األول  ٢٨، و ٢٠٠٢يه  يون/ حزيران ١٣فرباير و /شباط
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢، و٢٠٠٥

/ تشرين الثاين  ١٤أكتوبر و / تشرين األول  ١٠ الدولة الطرف يف     ردت    رد الدولة الطرف
 الدولة الطرف بأن اللجنـة مل حتـدِّد مبلـغودفعت. ٢٠٠١نوفمرب  

جـرتاليت   التعويضات الواجب دفعها، وقدمت نسخاً من املراسالت      
بني النائب العام للدولة وصاحب البالغ حيث قُدِّمت لصاحب البالغ

تحترم حقه يف احلياة ودعتـه إىلسضمانات مفادها أن الدولة الطرف      
وفيما يتعلق مبسألة التعويض، أوضح النائـب العـام. العودة إىل البلد  

لصاحب البالغ أن هذه املسألة ستعالَج لدى اختتام التحقيقات اإلضافية
يف احلادثة، حيث إن التحقيقات اليت أجريت قد أعيقت من جراء رفض

  .صاحب البالغ التعاون قبل ذلك
، الحظت الدولة الطـرف٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٨ويف رسالة مؤرخة    

أنه ما كان ميكن للمحاكم احمللية أن تأمر بـدفع مبلـغ التعويـضات
 صـلة هلـااملطلوب وأن صاحب البالغ قد فّر من البلد ألسـباب ال      

باحلادث موضوع البحث وأنه على الرغم من أن احلكومة ال ترى أن
مثة أساساً موضوعياً للشروع يف دعوى قضائية، فإن األمـر متـروك

  .لصاحب البالغ لكي يفعل ذلك
، أعادت الدولـة٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣ويف مذكرة شفوية مؤرخة     

نة ألن سبل االنتصافالطرف تأكيد موقفها بأهنا غري ملزمة بقرار اللج       
وقد اختار صاحب البالغ مغادرة البلد بإرادته، إال أنه. احمللية مل ُتستنفد

وعلى. ال تزال له حرية الشروع يف إقامة دعوى قضائية حىت يف غيابه           
أية حال، فإن الرئيس اجلديد قد أكد لصاحب البالغ أن بإمكانه العودة

ن يعود صاحب البالغ إىل البلد وأنوالواقع أن الدولة تأمل بأ. إىل البلد
وتقول الدولة الطرف إن السيد. يقدِّم بعد ذلك طلباً لالنتصاف القانوين

ذي اعُتدي فيـهـت ال ـكاوندا الذي اعُتدي عليه أيضاً يف نفس الوق       
ـ    ـعلى صاحب البالغ هو مواطن حر يعيش حيات        طرـه دون أي خ

  . يتهدد حرياته
 الدولة الطـرف أهنـاذكرت،  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ويف  

يف دوالرات دوالر   ٦٠ ٠٠٠عرضت على صاحب الـبالغ مبلـغ        
وقد رفض صاحب البالغ هـذا. دون شروط مسبقة الواليات املتحدة   

أنال سـيما و   العرض، وهو أكثر من كاٍف مبوجب القانون الزاميب،         
فئة أقل املصنفة من ِقَبل األمم املتحدة يف        ٤٩ لزامبيا هي أحد البلدان ا    

وعلى الرغم من تقدمي هذا العرض، تظل لصاحب البالغ. البلدان منواً 
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حرية الشروع يف إقامة دعوى قضائية أمام احملاكم الزامبية فيما يتعلـق
ومن باب ُحسن النية، ستقوم احلكومة الزامبيـة بتعليـق. هبذه املسألة 
ـ ـ التقادم يف قضيته وستسمح بالنظر يف ه      امالعمل بأحك  ةـضيذه الق
  . أمام احملاكم

، أنكرت الدولة الطرف وجـود أي٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢ويف  
سياسة متعمدة للتمييز ضد صاحب البالغ وقالت إن دوائر املدعي العام
تعمل على التوصل إىل حتديد مبلغ متفق عليه مع احملامني الذين عينهم

  .صاحب البالغ
١٣ و٥غ إىل أن الدولة الطرف مل تتح له انتصافا يف أشار صاحب البال    تعليقات صاحب البالغ

  .٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
، رد صـاحب)يف رسالة غري حمددة التاريخ     (٢٠٠٦مارس  /ويف آذار 

 أن صاحب البالغ من الرسالةويظهر. البالغ على أقوال الدولة الطرف
الباتل إنه ال يعتزم تقدمي أي مط      قاو. ٢٠٠٣قد عاد إىل زامبيا يف عام       

 أن أي مطالبة ستعالَج على ألنه ال يصدق   جديدة أمام احملاكم الزامبية   
 سنوات على١٠شكوى بعد انقضاء حنو     هذه ال فتقدمي  . النحو املناسب 

وسيكون من املستحيل. وقوع احلادث سيكون أمراً ال طائل من ورائه       
أن ُيجري هذه التحقيقات بنفسه كما أنه سيخشى على سالمته إذا ما

 احلكومةعميل" وعلى أي حال فإنه غري مهتم مبعرفة هوية          .عل ذلك ف
ويقول صاحب البالغ إن احلكومة مل تبذل . الذي حاول قتله   "الزامبية

زامبيـا،واالستقرار ب أي جهد ملساعدته وأسرته يف العودة من أستراليا         
هو ُمجرب على قبوله" زهيدمبلغ نقدي    " التعويض بأنه  ويشري إىل عرض  

ويقول صـاحب". سواء أعجبك أم ال    ِارَض به " على أساس    اًتعويض
البالغ إنه ال ينوي التفاوض مع احلكومة الزامبية على أساس الرد الذي

   .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٨قدمته الدولة الطرف يف 

، يقول صاحب البالغ إنه قدم شكوى أمام٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩ويف  
ويتعلق األمـر. بتمييز احملكمة العليا ضده   هيئة الشكاوى القضائية تتعلق     

  . وال عالقة هلا بالقضية املعروضة٢٠٠٨جبلسة يف عام 
 بشأن٢٠٠٨أبريل  /ويقول أيضاً إنه التقى فعالً باملدعي العام يف نيسان        

مسألة التعويض مث تابع األمر برسالة إىل املدعي العام يذكر فيها املبلـغ
بيد أن املدعي العام مل يؤكد توصله. ةالذي يقبل به لتسوية هذه املسأل     

غـري أن. بالرسالة ومل يتلق صاحب البالغ أي رسالة من املدعي العام         
٢٧صديقا يساعد صاحب البالغ تلقى رسالة من املـدعي العـام يف             

 يطلب فيها تزويده حبجم املبلغ الذي يقبل٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
ب البالغ، فإن املـدعيوحسب صاح .  له به صاحب البالغ تعويضاً   
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 حبجم التعويض املطلوب واملقصود من ذلك أن املدعيالعام يعلم مسبقاً
  .العام ال حياول إال تأخري البت يف هذه املسألة

  .تعترب اللجنة احلوار يف إطار املتابعة مستمراً    قرار اللجنة
  

  ١١٣٢/٢٠٠٢شيزانغا،     القضية
  ٢٠٠٩أكتوبر /ل تشرين األو١٨    تاريخ اعتماد اآلراء

املسائل واالنتهاكات اليت خلصت    
  إليها اللجنة

احلق يف احلياة، وعدم فعالية سبيل االنتصاف فيما يتعلق باالستئناف   
ـ          - ة  ـوعدم فعالية سبيل االنتصاف فيما يتعلق بتخفيف العقوب

 من  ٢ والفقرة   ٧ و ٢ باالقتران مع املادتني     ١٤ من املادة    ٥الفقرة  
  .٢ باالقتران مع املادة ٦ من املادة ٤ة ، والفقر٦املادة 

توفري سبيل انتصاف لصاحب البالغ، مبا يف ذلك كشرط أساسـي               إجراء االنتصاف املوصى به
ضروري يف الظروف احملددة، وختفيف عقوبة اإلعدام الصادرة حبق         

  .صاحب البالغ
  ٢٠٠٦فرباير / شباط٩    التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧، و٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٧    دولة الطرفتاريخ رد ال
ينـاير  / كانون الثاين  ١٧تذكر اللجنة أن الدولة الطرف قدمت يف            رد الدولة الطرف

 ردها يف إطار املتابعة، حيث قدمت حججاً مسهبة بـشأن           ٢٠٠٦
 أن  وذكرت أيـضاً  ). A/61/40انظر التقرير السنوي    (مقبولية البالغ   

رئيس الدولة صرح عالنيةً بأنه لن يوقع على أي أمر باإلعدام أثناء            
 أية عقوبة إعدام وهناك وقف ١٩٩٥منذ عام   ُتنفذ  ومل  . مدة رئاسته 

  .تنفيذ عقوبة اإلعدام يف زامبيال
، أوضحت الدولة الطرف أن     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ويف      

غ قـد خففـت إىل      حق صاحب البال  الصادرة يف   عقوبة اإلعدام   
 مـن   ٥٩، مبوجب املـادة     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٩السجن املؤبد يف    

الدستور اليت تتعلق باالمتياز الذي يتمتع به رئيس اجلمهورية واملتمثل 
  .يف إصدار العفو

، أعلمت زوجة صاحب البالغ     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢يف      تعليقات صاحب البالغ
حق الصادرة يف    عقوبة اإلعدام    تأغسطس خفف /اللجنة بأنه يف آب   

وكانت الزوجة وصاحب البالغ نفسه قد . زوجها إىل السجن املؤبد
 التماسات إىل مكتـب     ٢٠٠٧ و ٢٠٠١قّدما يف الفترة بني عامي      

ا يف  ـرئيس اجلمهورية مطالبني بالعفو وطلبا إىل اللجنة مساعدهتم       
  .هذا الصدد
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 كل من صـاحب الـبالغ والدولـة تقرر اللجنة، نظراً إىل تأكيد        قرار اللجنة
الطرف أن عقوبة اإلعدام الصادرة حبق صاحب البالغ قد خففـت           
إىل السجن املؤبد، أن من غري الضروري مواصلة النظـر يف هـذا             

  .املوضوع مبوجب إجراء املتابعة
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  متابعة املالحظات اخلتامية  - اًسابع
وصـفاً  ،  )١٦(٢٠٠٣ وي لعـام   يف الفصل السابع من تقريرها السن      ،قدمت اللجنة   -٢٠٣

 اليت ُتعتمد عقب النظر يفلمالحظات اخلتامية للإلطار الذي وضعته إلجراء متابعة أكثر فعالية 
يف الفصل السابع من تقرير     ترد  و . من العهد  ٤٠تقارير الدول األطراف املقدمة مبوجب املادة       

 .ذا الصدد خالل السنة األخـرية      اللجنة يف ه   أنشطةثة عن    معلومات حمدَّ  )١٧(السنوي األخري اللجنة  
  .٢٠١٠أغسطس  / آب١ة اللجنة حىت أنشطعلومات عن أحدث املهذا الفصل تضمن وي

 د عبد الفتاح عمـر    التقرير السنوي، اضطلع السي   هذا   يشملها   وخالل الفترة اليت    -٢٠٤
 لـسابعة ا ةالدورأثناء كل من    و .عين مبتابعة املالحظات اخلتامية   املاص  اخلللجنة  امقرر   هاممب

 اً مرحلي اًاملقرر اخلاص تقرير  إليها  م   والتسعني للجنة، قدّ   والتاسعة والتسعني   والثامنةوالتسعني  
اللجنـة إىل اختـاذ     بت  ّدأ، وقدم توصـيات     منذ الدورة السابقة  عن التطورات اليت حدثت     

  .ناسبة بشأن كل دولة املقراراتال
اف اليت درستها اللجنة خالل السنة       تقارير الدول األطر   كل تقرير من  بالنسبة ل أما    -٢٠٥

، عدداً حمدوداً اجلديدةت اللجنة، وفقاً ملمارستها عّين  فقد من العهد،٤٠املاضية مبوجب املادة 
 يف غضون سـنٍة  ،متقدِّأن  من الدولة الطرف ت بشأهنالتمسامن الشواغل ذات األولوية اليت    

وعمق نطاق  اتساع  وترحب اللجنة ب   .اهت لتنفيذ توصيا  ةذتخن التدابري امل  معلومات ع واحدة،  
ويف الفترة اليت    .)١٨(ن من اجلدول أدناه   تبّيما ي كتعاون الدول األطراف يف إطار هذا اإلجراء،        

، تلقت اللجنة يف إطار إجـراء املتابعـة         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١ منذ   ،التقريرهذا  يشملها  
مهورية واجل،  وتونس،  رسكوإسبانيا، والبوسنة واهل  أوكرانيا،  ( دولة طرفاً    ١٧معلومات من   

وشيلي، والدامنرك، وزامبيا،    وجورجيا،    ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،    ،التشيكية
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا       وكوستاريكا،  والسودان، والسويد، وفرنسا،    
ومنذ  . املؤقتة يف كوسوفو، إضافة إىل بعثة األمم املتحدة لإلدارة)الشمالية، وموناكو، واليابان
نمـا،  أسـتراليا، وب  (طرفـاً    ة دول ١٢ تلفخت،  ٢٠٠١مارس  /إنشاء إجراء املتابعة يف آذار    

ة، وروانـدا، وسـان     وبوتسوانا، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطي      
 املعلومـات   لإرسـا عن  ) واليمنونيكاراغوا،  وغينيا االستوائية، وناميبيا،     وغامبيا،مارينو،  

آليـة  ، يف رأيها،     أن هذا اإلجراء   دداًوتؤكد اللجنة جم   .طلوبة قبل انقضاء األجل املضروب    امل

__________ 

  . )A/58/40 ((vol. I)  األول ، اجمللد٤٠قم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق ر ) ١٦(
  .(A/64/40 (vol. I)) ، اجمللد األول ٤٠ الدورة الرابعة والستون امللحق رقم املرجع نفسه، )١٧(
  .ُعّدل شكل اجلدول يف الدورة التسعني )١٨(
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إعـداد  ساعد يف تبسيط عملية      وت  مواصلة احلوار الذي يبدأ عند النظر يف تقرير ما         تتيحبّناءة  
  .)١٩(الدولة الطرف تقريرها الدوري التايل

ات الفريق العامل ويتضمن تفاصيل عن أنـشطة        ويراعي اجلدول أدناه بعض توصي      -٢٠٦
 ت اللجنةأوقف الدول األطراف اليت ناول ال يتتقريروبالتايل، فإن ال .اللجنة خالل السنة املاضية

ظر يف تقاريرها مـن الـدورة احلاديـة         ي مجيع الدول األطراف اليت نُ     ، أ أنشطة املتابعة اخلاصة هبا   
  ).٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين األول( اخلامسة والثمانني إىل الدورة) ٢٠٠١مارس /آذار(والسبعني 

مل تتعاون معها ) غامبيا وغينيا االستوائية (وتالحظ اللجنة أن بعض الدول األطراف         -٢٠٧
  .يف االضطالع مبهامها مبوجب اجلزء الرابع من العهد، منتهكةً بذلك التزاماهتا

__________ 

نة إجراء   ألن موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل قد حل بالنسبة للدول األطراف التالية، فقد أهنت اللج               نظراً )١٩(
تلقيها معلومات عما اتُّخـذ مـن إجـراءات يف ضـوء            أو عدم     اليت وردهتا  املتابعة رغم قصور املعلومات   

 ومجهوريـة الكونغـو     ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية كوريـا،     الربازيل،  وباراغواي،  : مالحظاهتا
 كونغ املنطقة اإلداريـة اخلاصـة       ، والنمسا، وهونغ  وسري النكا، وسورينام، ومايل، وناميبيا     الدميقراطية،

  .، واليمن)الصني(
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  )٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول(ون ثمانالدورة اخلامسة وال

  الربازيل :الدولة الطرف
، املقدم يف   )١٩٩٨الذي تأخر تقدميه منذ عام      (التقرير الدوري الثاين     :التقرير الذي ُنظر فيه   

  .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥
  :املعلومات املطلوبة

 أراضي الشعوب األصلية؛ وإتاحة سبل انتـصاف مدنيـة           التعجيل برسم حدود   :٦الفقرة  
  ).٢٧ و١املادتان ( تلك األراضي عمداً التعدي علىهة حاالت  ملواج فعالةوجنائية
ه من  القضاء والتعذيب وغري  نطاق  اإلعدام خارج   عمليات  لغاء  إلتدابري  اختاذ  ) أ( :١٢الفقرة  

 على وجه ، هيئة مستقلةفليكت) ب(؛ يرتكبها موظفون اليت عنفال وأ  السيئةملعاملةضروب ا 
موظفني مكلفـني    نسوبة إىل  انتهاكات حقوق اإلنسان امل    إجراء حتقيقات حمايدة يف   ، ب السرعة

مقاضاة الفاعلني وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة اجلرائم؛ وإتاحـة          ) ج(؛  بإنفاذ القانون 
 قدر من االهتمـام     كربإيالء أ ) د(لحقهم من ضرر؛    يسبل انتصاف فعالة للضحايا وجرب ما       

حـاالت  يف  التعذيب، و النظر يف مسائل     ب نيكلفلتوصيات املقررين اخلاصني لألمم املتحدة امل     
استقالل القضاة واحملامني، اليت ترد     يف  القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، و      نطاق  اإلعدام خارج   
  ).٧ و٦املادتان ( دبلإىل ال عقب البعثات اليت يقومون هباوهنا مّدقيف التقارير اليت ي

يع األشخاص احملرومني من حريتـهم،      ظروف احتجاز مج  تحسني  لتدابري   اختاذ   :١٦الفقرة  
 ٤٨ أو    سـاعة  ٢٤ ال تتجـاوز   مدة االحتجاز لدى الشرطة      جعل؛ و األظناء منهم واملدانني  

يف خمافر الشرطة؛ ووضع نظـام      بس االحتياطي    بعد االعتقال؛ ووضع حد ملمارسة احل      ساعة
؛ قرب اآلجـال  يف أ  ة األشخاص املتهمني   بكفالة رهن احملاكمة؛ وضمان حماكم     فراجإلفعال ل 

 حبس السجناء بعد    ممارسة املتمثلة يف متديد   للالسجن؛ ووضع حد    عن  تدابري بديلة   ث  اإحدو
  ).١٠ و٩املادتان (انقضاء مدة عقوبتهم 

 منتهكي النظر يف أساليب أخرى حملاسبة       ،مكافحة اإلفالت من العقاب    ألغراض   :١٨الفقرة  
ـ  هم، مثالً،   ، مبنع عاهلم على أف  حقوق اإلنسان إبان الدكتاتورية العسكرية     د وظـائف   من تقلُّ

؛  إلحقاق العدل وإثبـات احلقيقـة      وإجراءات تقصي احلقائق  ويف جمال إقامة العدل     عمومية  
 يت صودرت  الوثائق ال  هامجيع الوثائق املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا في       اإلفراج عن   و

  ).١٤املادة  (٤٥٥٣مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣ : لتلقي املعلوماتآخر أجل

 :تاريخ تلقي املعلومات

  ).١٨ و١٦ و١٢ و٦منقوص فيما خيص الفقرات ( رد جزئي ،٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨
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  :اإلجراءات املتخذة
 أُرِسلت ثالث رسائل    ،٢٠٠٧سبتمرب  / وأيلول ٢٠٠٦ديسمرب  /يف الفترة ما بني كانون األول     

 / أيلول ٢٨يونيه و / حزيران ٢٩رر اخلاص يف رساليت التذكري املؤرختني       وطلب املق . يةتذكري
  . عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف أيضا٢٠٠٧ًسبتمرب 

املقـرر اخلـاص    اجتمع   خالل الدورة احلادية والتسعني،      ،٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨
 املتابعة املطلوبة قبل الدورة     والتزم وفد الدولة الطرف بتقدمي معلومات     . للدولة الطرف مبمثلَْين  

  الثانية والتسعني
أُرسل تذكري إىل الدولة الطرف لطلب معلومات تكميلية بـشأن        ،  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢

  .١٨ و١٦ و١٢ و٦الفقرات 
  . أُرسل تذكري آخر،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
  . أُرسل تذكري آخر،٢٠٠٩مايو / أيار٦
  . طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ عن الربازيل،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الثاين٧

 ُوجهت رسالة إىل الدولة الطرف تدعوها إىل الرد علـى    ،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١
 تشرين  ٣١جمموع املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري التايل الذي حل موعد تقدميه يف             

  .٢٠٠٩أكتوبر /األول
إذا مل ترد معلومات، فسينبغي أن تـدرج املـشاورات يف           : هااإلجراءات املوصى باختاذ  
  .الدورة السابعة والتسعني
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  )٢٠٠٦مارس /آذار(الدورة السادسة والثمانون     

  )الصني(هونغ كونغ  :الدولة الطرف
، املقدم يف   )٢٠٠٣الذي تأخر تقدميه منذ عام      (  التقرير الدوري الثاين   :التقرير الذي ُنظر فيه   

  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤
  :املعلومات املطلوبة

ـ   للسلطات املعنيـة    ملزِمةً ا قراراهت تكون ،هيئة مستقلة ضمان قيام   : ٩الفقرة   التحقيق يف  ، ب
  ).٢املادة (الشكاوى املقدمة ضد الشرطة 

 وسـائط   عمل؛ وضمان   ليهاة ع قباعاملواإلعالميني  يقة  تدابري فعالة ملنع مضا    اختاذ   :١٣الفقرة  
  ).١٩املادة (يف أنشطتها من السلطات تدخل يف استقاللية تامة دون أدىن اإلعالم 
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ـ   ة حبق اإلقامة    قلعالسياسات واملمارسات املت  أن تراعي   ضمان   :١٥الفقرة   ق يف  دائمـاً احل
  ).٢٤ و٢٣تان املاد (ة تامألسر واألطفال مراعاةًملكفول لاحلماية ا
ضمان انتخاب اجمللس التشريعي باالقتراع العام وعلى قدم املـساواة؛ وضـمان      :١٨الفقرة  

الشؤون العامة،  ات وب االنتخاببتوافق مجيع تفسريات القانون األساسي، مبا فيها تلك املتعلقة          
  .)٢٦ و٢٥ و٢املواد (مع أحكام العهد 

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات
  :تاريخ تلقي املعلومات

  ).١٨ و١٥ و١٣ و٩منقوص فيما خيص الفقرات (رد جزئي  ،٢٠٠٧يوليه / متوز٢٣
مل /هناك تعاون ولكن املعلومات منقوصـة     : ٩الفقرة  ( رد منقوص    ،٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٨

: ١٨ و ١٥هناك تعاون ولكن املعلومات منقوصة؛ الفقرتـان        : ١٣تنفَّذ التوصيات؛ الفقرة    
  ).التوصيات تنفَّذ مل

  :اإلجراءات املتخذة
  .إىل الدولة الطرفأُرِسلَ تذكري ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩
  .صنيطلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل لل، ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
اجتمع املقرر اخلاص، خالل الدورة الثالثة والتسعني للجنة، مبمثـلٍ          ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦

املمثل أن املسائل اليت أكد املقرر اخلاص أهنا تستلزم مزيداً من التوضيح سوف             للصني، وأفاد   
  .حتال إىل احلكومة وإىل سلطات منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

مذكّرة تضمنت ملخصاً للمـسائل      أُرِسلت إىل البعثة الدائمة للصني    ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٨
  . من التوضيحاليت أكد املقرر اخلاص أهنا تستلزم مزيداً

  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٩
 ُوجهت رسالة إىل الدولة الطـرف لطلـب         ،)تأخر إرسال الرسالة  ( ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠

إجراء املتابعة يعترب منتهياً فيما يتعلق ببعض املسائل الـيت مل           معلومات تكميلية وإشعارها بأن     
ُيطلب إليها إدراج معلومات عن هذه املسائل يف تقريرهـا  ، ولكي تنفَّذ التوصيات املتعلقة هبا   

  .الدوري املقبل
  .مل ُيوص باختاذ أي إجراء آخر: اإلجراءات املوصى باختاذها
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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  )٢٠٠٦يوليه /متوز(الدورة السابعة والثمانون     

  مجهورية أفريقيا الوسطى :الدولة الطرف
، املقدم يف   )١٩٨٩الذي تأخر تقدميه منذ عام      (التقرير الدوري الثاين     :التقرير الذي ُنظر فيه   

  .٢٠٠٥يوليه / متوز٣
  :املعلومات املطلوبة

هـذه  تعبئة الرأي العام ملناهضة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ وجتـرمي             :١١لفقرة  ا
  ).٧ و٣املادتان (ضاء  إىل القفاعلني؛ وضمان إحالة الاملمارسة
 هيئة مستقلة التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة حبـاالت االختفـاء            ضمان تويل  :١٢الفقرة  

،  الـسيئة  التعذيب واملعاملـة  حاالت   و تعسفاً وأاإلعدام بإجراءات موجزة    حاالت  القسري و 
؛ وحتسني تدريب    الذي يستحقونه  عقابال نيلهم إىل القضاء و   املسؤولني عن تلك األفعال    ةحالإو

ة عن عدد األشخاص الذين     دقيق؛ وتقدمي معلومات    صرف تعويضات للضحايا  ؛ و موظفي الدولة 
 اللصوصية، قمعحوكموا وأدينوا، مبن فيهم املوظفون احلاليون أو السابقون يف املكتب املركزي ل  

 ٧ و ٦ و ٢املـواد   ( للضحايا على مدى السنوات الثالث املاضية        ات اليت ُصرفت  وعن التعويض 
  ).٩و

يشمل جرائم أخرى؛ وإلغـاء     لكي   تطبيق عقوبة اإلعدام     توسيع نطاق ضمان عدم    :١٣الفقرة  
  ).٦ و٢املادتان (عقوبة اإلعدام؛ واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد 

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٤ :آخر أجل لتلقي املعلومات
  تمل ترِد أية معلوما :تاريخ تلقي املعلومات
  :اإلجراءات املتخذة

  .أُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨
  .أُرِسلَ تذكري آخر، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠٠٨مارس / آذار١٨
والتزم الوفد بإحالة   . أجريت مشاورات خالل الدورة الثانية والتسعني     ،  ٢٠٠٨أبريل  /يسان ن ١

  . ردستلم أيُيومل . طلب املقرر اخلاص واللجنة إىل احلكومة
أرسل تذكري آخر يف إطار متابعة املشاورات اليت جرت بني املمثل           ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١

  .نية والتسعنياخلاص والدولة الطرف خالل الدورة الثا
  . إىل الدولة الطرفأُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
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  . للدولة الطرف طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ،٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول ١٦
  .أُرِسلَ تذكري ،٢٠٠٩مايو / أيار٢٩
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠١٠فرباير / شباط٢

  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥
 سُترسل رسالة إىل الدولة الطرف تدعوها إىل الرد على جمموع           :اإلجراءات املوصى باختاذها  

  .املالحظات اخلتامية يف تقريرها املقبل
  ٢٠١٠أغسطس / آب١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  لواليات املتحدة األمريكيةا :الدولة الطرف
اللذان تأخر تقـدميهما منـذ عـام        (التقريران الدوريان الثاين والثالث      :التقرير الذي ُنظر فيه   

  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨، املقدمان يف )١٩٩٨
  :املعلومات املطلوبة

حتجـاز  وضع حد على الفور ملمارسة االحتجاز السري، وإغالق مجيع مراكـز اال  :١٢الفقرة  
ص اشخجبميع األ  على وجه السرعة     جتماعالسري، والسماح للجنة الدولية للصليب األمحر باال      

يف مجيـع  الكاملـة   يف سياق نزاع مسلح؛ وضمان متتع مجيع احملتجزين حبماية القانون        ينتجزاحمل
 ).٩ و٧املادتان (األوقات 

سـوى بأسـاليب    ية امليدانيـة    تنقيح لدليل العمليات العسكر   الّ يأذن أي    ضمان أ  :١٣الفقرة  
 يئـات مجيع اهل  تلك   االستجوابأساليب   باتباع  ُتلزم  مع العهد؛ وضمان أن    املتوافقةاالستجواب  

توفري سبل انتـصاف    تصرف بامسها؛ وضمان    يخر  آ  طرف لواليات املتحدة وأي  اكومة  تابعة حل ال
ومعاقبة األفـراد    خارج اهليكل العسكري؛     من هيئات انتهاكات على يد   فعالة يف حال حدوث   

 وصـرف  علـى اسـتخدامها؛      نوافقوي أو   لياًاحمظورة ح استجواب  أساليب   يستخدمونالذين  
االستجواب اليت جييزها دليل ُيجرى ألساليب  أي تنقيح وإطالع اللجنة على؛  للضحاياتعويضات

  ).٧املادة (العمليات العسكرية امليدانية 
التعذيب يف حاالت   شبوهة و امليف مجيع الوفيات    ور  على الف إجراء حتقيقات مستقلة     :١٤الفقرة  

يف مراكز   إىل من تستخدمهم بعقود      ولدى الدولة الطرف أ    موظفني   املنسوبة إىل وإساءة املعاملة   
 ةأخرى خارج البلد؛ ومقاضـا    احتجاز  أماكن  يف   وأفغانستان والعراق و   امواالحتجاز يف غوانتان  

  التدابري الالزمة ملنـع تكـرار      ذا؛ واخت ونهرتكبذي ي الاملسؤولني ومعاقبتهم مبقدار خطورة اجلرم      
 ئهموإعطـا من تستخدمهم بعقـود      و ها تدريب موظفي  خاصة عن طريق  ،   تلك  السلوك أشكال

؛ وتقدمي ٧تزع بأساليب خمالفة للمادة اليت ُتندلة األتوجيهات واضحة؛ واالمتناع عن االستناد إىل 
  ).٧ و٦املادتان ( التعويضات اليت ُمنحت للضحايامعلومات بشأن 
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 من العهد؛ وضـمان عـدم   ٧ تفسريها الضيق للمادة النظر يف الدولة الطرف     إعادة :١٦لفقرة  ا
حيث  حتتجزهم الدولة الطرف خارج إقليمها، إىل بلد آخر          حىت لو كان ممن   ،  أي حمتجز تسليم  

مـن   ادعاءأي   يف   لتعذيب أو إساءة املعاملة؛ وإجراء حتقيقات مستقلة      اً خلطر ا  فعلييكون معّرضاً   
؛ وإتاحـة سـبل     لكحدوث ذ تكرار   والسياسات لضمان عدم     تشريعاتهذا القبيل؛ وتعديل ال   

 وضع استخدام الضمانات الدبلوماسية وتوخي أقصى درجات التأين يفة للضحايا؛ وفعالانتصاف 
قبـل ترحيـل األفـراد،       قضائيةللمراجعة ا لآليات مناسبة   مصحوبة ب إجراءات واضحة وشفافة    

  ).٧املادة  (بعد ترحيلهمآليات فعالة لرصد مصري األفراد بو
 لديدان ضـد رامـسف  ـمحذ قرار احملكمة العليا يف قضية ـتقدمي معلومات عن تنفي :٢٠الفقرة  

  .)١٤املادة (
  وفاًء تامـاً لدولة الطرفا وفاء املتبعة لضمان املمارسات والسياسات   إعادة النظر يف   :٢٦الفقرة  

تعلق يا مفيعلى السواء التمييز املباشر وغري املباشر بال حتفظ حلظر  تطبيقهاة احلياة و بالتزامها حبماي 
 ، وال مراعاة حقوق الفقـراء   ؛ وتكثيف اجلهود من أجل ضمان        الطارئة الكوارث واإلغاثة درء  ب

 وقوع إعصار   قبيف خطط إعادة البناء اليت ُوضعت ع      مراعاة كاملة   سيما األفارقة األمريكيون،    
ا، وذلك فيما يتعلق بإتاحة السكن والتعليم والرعاية الصحية؛ وتقدمي معلومات عن نتائج             كاترين

قول ، واالدعاءات اليت ت   "باريش" سجن    سجناء من  الءجإاملتعلقة بعدم   ات  دعاءالالتحقيقات يف ا  
غريتنا للوصول إىل    سكان نيو أورليرت من عبور جسر نيو أورليرت األكرب           منعوا ن موظفي الدولة  إ

  ).٢٦ و٦املادتان (يف لويزيانا 
 ٢٠٠٧أغسطس / آب١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 :تاريخ تلقي املعلومات

  ).٢٦ و١٦و ١٤ و١٣ و١٢منقوص فيما خيص الفقرات ( رد جزئي ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١
مـا؛   ة إىل حدمنقوصو ود ُمرضية إىل حد ما،    رد: ١٢ ةالفقر(رد جزئي    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٤

ود رد: ٢٦ و ١٦و ١٤ة إىل حد ما؛ الفقـرات       منقوصو ود ُمرضية إىل حد ما،    رد: ١٣الفقرة  
 .)ةمنقوص

 :اإلجراءات املتخذة

 . أُرِسلَ تذكري،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨

 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

، خالل الدورة الثالثة والتسعني، مبمثلني للدولة الطـرف،         اجتمع املقرر اخلاص  ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠
وأفاد هؤالء أهنم سيبلغون احلكومة طلب املقرر اخلاص احلصول على معلومات تكميلية بشأن املـسائل               

  . قبل عقد الدورة اخلامسة والتسعني للجنة١٦ و١٤ و١٣ و١٢املعلقة اليت ختص الفقرات 
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  .أُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٩مايو / أيار٦
املالحظـات   ُوجهت رسالة إىل الدولة الطرف تدعوها إىل الرد على جمموع         ،  ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٦

  .٢٠١٠ أغسطس / آب١اخلتامية يف تقريرها الدوري التايل الذي حيل موعد تقدميه يف 
 . مل ُيوص باختاذ أي إجراء آخر:اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٠طس أغس/ آب١ :موعد تقدمي التقرير التايل

بشأن حالة حقـوق    تقرير بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو          :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢م يف املقّداإلنسان يف كوسوفو، 

  :املعلومات املطلوبة
 قبل  التحقيق يف قضايا جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم العرقية املرتكبة           :١٢الفقرة  

 بعد؛ ومقاضاة اجلناة؛ وصرف تعويضات للـضحايا؛       ُتكشف ظروفها اليت مل     وبعده ١٩٩٩عام  
 مع هيئة االدعاء يف احملكمة اجلنائية الدولية        لامكووضع برامج فعالة حلماية الشهود؛ والتعاون ال      

 ).٧ و٦و) ٣(٢املواد (ليوغوسالفيا السابقة 

فهـا؛  ُتكـشف ظرو  ت االختفاء واالختطاف اليت مل      التحقيق الفعال يف مجيع حاال     :١٣الفقرة  
ن بـشأ سر األشخاص املختفني واملختطفني على معلومات    أُ حتصل لكيومقاضاة اجلناة؛ والعمل    

  ).٧ و٦و) ٣(٢املواد (مصري الضحايا وعلى تعويض مناسب 
  ديـارهم  عودة للمشردين إىل  مواتية ل ة  ي أوضاع أمن  إنشاء اجلهود الرامية إىل      مضاعفة :١٨الفقرة  
سيما املشردون املنتمون إىل أقليات؛ والعمل من أجل اسـتردادهم ممتلكـاهتم             ، ال ةدائمعودة  

 واستفادهتم من خطط تأجري املمتلكـات الـيت         ةر املتكبد اضر عن األ  اتوحصوهلم على تعويض  
  ).١٢املادة (الوكالة العقارية لكوسوفو ة مؤقتبصورة تديرها 

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات

  ).١٨ و١٣منقوص فيما خيص الفقرتني ( رد جزئي ٢٠٠٨مارس / آذار١١

  ).١٨ و١٣منقوص فيما خيص الفقرتني (رد جزئي  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧
  ).اآلخر ضُنفّذ بعض التوصيات ومل ينفَّذ البع(تلقي معلومات ، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٢

  :اإلجراءات املتخذة
  .رسلت ثالث رسائل تذكريأُ، ٢٠٠٧سبتمرب /أبريل وأيلول/يف الفترة ما بني نيسان

طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع املمثل اخلاص لألمـني          ،  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠
  .نية والتسعنيخالل الدورة الثاوذلك  ممثل يعينه املمثل اخلاص لألمني العام،  معالعام أو
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طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل لبعثة األمم املتحدة لإلدارة           ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١
  .املؤقتة يف كوسوفو

اجتمع املقرر اخلاص، خالل الدورة الثالثة والتسعني، بالـسيد روكـي           ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٢
، وتعّهـد   ١٨ و ١٣ و ١٢ الفقرات   راميوندو الذي وافاه مبعلومات تكميلية خطية وشفهية بشأن       

علـى  هـا   ومرتكبُعرض  قضايا االختفاء واالختطاف اليت     ) أ(بتقدمي املزيد من املعلومات بشأن      
وُحكم عليهم، وحصول أقارب الضحايا على معلومات بشأن مصري هؤالء، والتـدابري            القضاء  

؛ )١٣الفقـرة    (اياـض الضح ـاملتخذة لضمان توفري ما يكفي من املوارد لتمويل خطط تعوي         
التدابري املتخذة لتنفيـذ االستراتيجيات والسياسات الرامية إىل ضمان عـودة املـشردين            ) ب(

ة العائدين   استفاد الدائمة إىل ديارهم يف ظروف آمنة، ال سيما املنتمون منهم إىل أقليات، وضمان            
 ).١٨الفقـرة    (رية لكوسـوفو   تأجري املمتلكات اليت تديرها الوكالة العقا      ة من خط  املنتمني إىل أقليات  

  .وحضر االجتماع أيضاً ممثل ملكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بريشتينا
 . أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية،٢٠٠٩يونيه / حزيران٣

  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧
مم املتحدة لـإلدارة    عثة األ علماً ُحبسن تعاون ب   إذ حتيط اللجنة     :اإلجراءات املوصى باختاذها  

اإلشارة إىل  إرسال رسالة تسجِّل فيها اإلجراءات املتخذة مع        فإن عليها   ،  املؤقتة يف كوسوفو  
 .عدم تطبيق أي من التوصيات تطبيقاً كامالً

   ...:موعد تقدمي التقرير التايل

  )٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول(الدورة الثامنة والثمانون     

   واهلرسكالبوسنة :الدولة الطرف
 ٢٤، املقـدم يف     )٢٠٠٣الذي تأخر تقدميه منذ عام      (التقرير األويل    :التقرير الذي ُنظر فيه   

  .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
  :املعلومات املطلوبة

 واحملادثات بشأن اإلصالح الدستوري هبدف اعتماد نظام        لينإعادة فتح النقاش الع    :٨الفقرة  
بـاحلقوق   يف التمتـع     املساواةب ي،عرقأصلهم ال  أياً كان  ،نيانتخايب يضمن متتع مجيع املواطن    

  .)٢٦ و٢٥ و٢املواد ( من العهد ٢٥ املادة املنصوص عليها يف
 متكـني ؛ و ُتكشف ظروفهـا   اليت مل     األشخاص  اختفاء حاالتالتحقيق يف مجيع     :١٤فقرة  ال

احملكمة الدستورية املـؤرخ     لقرار   فقاًو الًكامأداًء  من أداء وظائفها    املؤسسة املعنية باملختفني    
اخلاصة بـاملختفني   املركزية   قاعدة البيانات    اكتمال؛ والتأكد من    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٣

سر املختفني والشروع يف أقـرب   صندوق دعم أُمتويلة؛ وضمان   واحتوائها على بيانات دقيق   
  ).٧ و٦و) ٣(٢املواد ( ألسرلستحقات املوقت يف دفع 
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الصحية داخل مراكز االحتجـاز والـسجون       الشروط  ة و عيشظروف امل حتسني   :١٩الفقرة  
 العالج املالئم للمصابني بـأمراض      وفري؛ وت  يف الكيانني كليهما   ومصحات األمراض النفسية  

؛ وضـمان   نيتساسجن ز الشرعية يف   عقلية؛ ونقل مجيع املرضى من جناح األمراض النفسية         
  ).١٠ و٧املادتان ( الدولية للمعايريالتس استيفاء مستشفى األمراض النفسية يف سوكو

 ملنـع  أخـرى  يف بومتري؛ وإجياد حلول   وماإعادة النظر يف خطة نقل مستوطنة الر       :٢٣لفقرة  ا
أن  متييـز و دونعادة التوطني إلعملية كل  ريأن جترص على املياه؛ واحلنظام التزويد ب  تلوث  
  ).٢٦ و١٧ و٢املواد ( للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان متتثل
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ : أجل لتلقي املعلوماتآخر

  :تاريخ تلقي املعلومات
  ).٢٣و ١٩و ١٤ و٨منقوص فيما خيص الفقرات ( رد جزئي ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١
 .)٢٣ و١٩و ١٤ و٨منقوص فيما خيص الفقرات (رد جزئي  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١
  ).٢٣ و١٩ و١٤ و٨ فيما خيص الفقرات منقوص(رد جزئي  ٢٠٠٩مارس / آذار٤

  .ورد تقرير املتابعة اإلضايف، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٤
  :اإلجراءات املتخذة

  . إىل الدولة الطرفأُرِسلَ تذكري ،٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٢
اجتمع املقرر اخلاص، خالل الدورة الرابعـة والتـسعني،          ،٢٠٠٨أكتوبر  /األول تشرين   ٣١

مبمثل للدولة الطرف أبلغه بأن ردود الدولة الطرف على األسئلة اإلضافية للجنة بشأن املتابعة              
  .جاهزة وستقدَّم مبجرد موافقة احلكومة عليها

 .ت رسالة لطلب معلومات تكميليةأُرِسل، ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧
  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١١

 تنبغي ترمجة الردود التكميلية اليت أدلت هبا الدولة الطـرف           :اإلجراءات املوصى باختاذها  
 . والنظر فيها أثناء دورة الحقة

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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 هندوراس :طرفالدولة ال

 ٢١، املقـدم يف     )١٩٩٨الذي تأخر تقدميه منذ عام      (التقرير األويل    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٥فرباير /شباط

  :املعلومات املطلوبة
القضاء؛ وحماكمـة   نطاق  عدام خارج    ضحايا اإل  التحقيق يف مجيع حاالت األطفال     :٩الفقرة  

كآلية أمـني املظـامل   يا؛ وإنشاء آلية مستقلة  الضحاعويضات ألسرتصرف املسؤولني عنها؛ و 
 يةسيسمحالت حت شن  أطفال؛ و بن  تنوعذين ي ؛ وتنظيم دورات تدريبية للموظفني ال     املعين بالطفل 

  ).٢٤ و٦املادتان (
وفري التـدريب املالئـم      قوات الشرطة؛ وت   املوجودة حبوزة مراقبة مجيع األسلحة     :١٠الفقرة  

استخدام املـوظفني   اليت حتكم   ملبادئ األساسية   ا االستناد إىل بلشرطة يف جمال حقوق اإلنسان      ل
لقوة واألسلحة النارية؛ وإجراء حتقيقات بشأن االدعـاءات املتعلقـة           ل املكلفني بإنفاذ القوانني  

م قـارهب أ وألضحايا  ات ل تعويضدفع  باإلفراط يف استعمال القوة؛ وحماكمة املسؤولني عنها؛ و       
 .)٧ و٦املادتان (

 أطفال الشوارع؛ ووضع برامج ملكافحة هذه األسباب؛        تزايد عدد حتديد أسباب    :١١الفقرة  
 مـساعدهتم بغيـة   املأوى ألطفال الشوارع؛ وحتديد هوية ضحايا االعتداءات اجلنسية         وفري  وت

  ).٢٤ و٨ و٧املواد  ( تلك األفعالم؛ ومقاضاة املسؤولني عن هلتعويضوصرف 
 على حنو كامل؛    يةثقافحقوقهم ال  السكان األصليني    ضمان ممارسة أفراد جمتمعات    :١٩الفقرة  

 ).٢٧املادة (أراضي أسالف السكان األصليني بة  املتعلقكلاشاملوتسوية 

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 :تاريخ تلقي املعلومات

اليت مل تعتـرب    ) ١٦املادة   (١٨تعلق بالفقرة   تمعلومات  وردت  ،  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٧
  .ولوية، أهنا حتظى باأل اخلتاميةا يف مالحظاهت،اللجنة
  ).١٩ و١١ و١٠ و٩منقوص فيما خيص الفقرات (رد جزئي  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧

  .أُرِسلَ تذكري آخر، ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠٠٨ سبتمرب/ولأيل ٢٢
  .ت رسالة لطلب معلومات تكميليةأُرِسل، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠
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 . تذكريأُرِسل، ٢٠٠٩مايو / أيار٦

  . تذكري آخرأُرِسل، ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧
  . للدولة الطرفطلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ، ٢٠١٠فرباير / شباط٢

 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥

  . سُيرسل تذكري لطلب عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف:اإلجراءات املوصى باختاذها
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل

 مجهورية كوريا :الدولة الطرف

، املقدم يف   )٢٠٠٣الذي تأخر تقدميه منذ عام      (التقرير الدوري الثالث    : تقرير الذي ُنظر فيه   ال
  .٢٠٠٥فرباير / شباط١٠

  :املعلومات املطلوبة
ضمان متتع العمال املهاجرين حبقوقهم دون متييز؛ وضمان مساواهتم بغريهـم يف            : ١٢الفقرة  

 يف إنشاء نقابات؛ وضمان توفري وسائل جرب االستفادة من اخلدمات االجتماعية والتعليم واحلق  
  ).٢٦ و٢٢ و٢املواد (مناسبة 
 إساءة املعاملة يف مجيع     أشكال أي شكل من   الدولةموظفي   احليلولة دون ارتكاب     :١٣الفقرة  

أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك مستشفيات األمراض النفسية؛ وتشكيل هيئات حتقيق مستقلة؛            
ـ   سجيلتفتيش مستقلة للمرافق وت    إنشاء نظام إلجراء عمليات   و ؛ صوت والـصورة   االستجوابات بال

؛ وإتاحـة    وخطورة األفعال املرتكبة   ناسبيت  ومعاقبتهم عقاباً  مرتكيب أعمال العنف  ومقاضاة  
ـ اة والقيد الـشد ةتدابري التأديبي وإهناء العمل بال  سبل انتصاف فعالة للضحايا؛      سـيما   ة، اليس

 ).٩ و٧املادتان  ( جتدَّد إىل ما ال هناية يوما٣٠ًملدة العزل عة و واألقنغالل واألصفاداستخدام األ

 اـهمبوجبي والعقوبات املفروضة    موق من قانون األمن ال    ٧ املادة    اإلسراع يف جعل   :١٨الفقرة  
 ).١٩املادة (مع أحكام العهد تتوافق 

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :ماتتاريخ تلقي املعلو

 ُمـرضٍ ري  ـ؛ وغ ١٣ و ١٢منقوص فيما خيص الفقرتني     ( رد جزئي    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٥
 ).١٨فيما يتعلق بالفقرة 

 :اإلجراءات املتخذة

  .أُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧
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  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
اجتمع املقرر اخلاص، خالل الدورة الثالثة والتسعني، مبمثل للدولـة          ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢١

  .الطرف، وأفاد املمثل أن املعلومات التكميلية املطلوبة سُتقّدم يف التقرير الدوري الرابع
أُرِسلت إىل الدولة الطرف مذكرة تلخص املسائل اليت طلب املقـرر           ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٢

   . بشأهنااخلاص معلومات تكميلية
 . تذكريأُرِسل، ٢٠٠٩مايو / أيار٦

  . تذكري آخرأُرِسل ،٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧
  نظراً ألن الدولة الطرف أرسلت رسالة أعربت فيهـا عـن           :اإلجراءات املوصى باختاذها  

تـشرين   ٢اعتزامها إدراج معلومات إضافية يف تقريرها التايل الذي حيل موعد تقدميه يف             
 .إنه ينبغي اعتبار إجراء املتابعة املتعلق بالتقرير الدوري الثالث منتهياً، ف٢٠١٠نوفمرب /الثاين

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ :موعد تقدمي التقرير التايل

 أوكرانيا :الدولة الطرف

 / تـشرين الثـاين    ١يف  ) يف موعده (دوري السادس املقدم    ـالتقرير ال  :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٥نوفمرب 

  :ات املطلوبةاملعلوم
؛  ومعاملتهم بشكل الئق    الشرطة لدىضمان أمن مجيع األشخاص رهن االحتجاز        :٧الفقرة  

؛  الـسيئة  املعاملـة أو غريه من ضروب     عدم التعرض للتعذيب    احلق يف   واختاذ تدابري لضمان    
 راقبةاملالبدء يف استخدام نظام  ضد الشرطة؛ واليت تقدَّمالشكاوى للنظر يف   وإنشاء آلية مستقلة    
من ِقبـل جهـات     تفتيش مراكز االحتجاز    واستجوابات املشتبه فيهم؛     يف   بالصوت والصورة 

  ).٦املادة (ة مستقل
 كرامتهم؛ واحلد من مـشكلة      صونضمان حق احملتجزين يف معاملة إنسانية ويف         :١١الفقرة  

كز َمبرافق ؛ وتزويد املرا  عن السجن   استخدام العقوبات البديلة    عن طريق  االكتظاظ يف السجون  
  ).١٠املادة  (كايف على الرعاية الصحية والغذاء ال احملتجزينالنظافة الصحية؛ وضمان حصول

محاية حرية التعبري؛ والتحقيق يف االعتداءات اليت تستهدف الصحفيني ومقاضـاة            :١٤الفقرة  
 ).١٩ و٦املادتان  (املعتدين

جيـاد  نية واللغوية من العنف والتمييـز؛ وإ      والدي العرقيةمحاية مجيع أفراد األقليات      :١٦الفقرة  
 ).٢٦ و٢٠املادتان (ذه املشاكل حلول ناجعة هل

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١ :آخر أجل لتلقي املعلومات



A/65/40 (Vol. I) 

229 GE.10-45146 

 :تاريخ تلقي املعلومات

  ).١٦ و١٤ و١١ و٧منقوص فيما خيص الفقرات ( رد جزئي ٢٠٠٨مايو / أيار١٩
 بعض التوصـيات،    تُنفّذ: ٧الفقرة  (بعة اإلضايف   ورد تقرير املتا  ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨

ردود : ١٤بعض الردود ُمرضٍ وبعضها منقوص؛ الفقـرة        : ١١بعض الردود منقوص؛ الفقرة     
  ).بعض الردود ُمرضٍ وبعضها منقوص: ١٦منقوصة؛ الفقرة 

 :اإلجراءات املتخذة

  .أُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧
  .أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
 . تذكريأُرِسل، ٢٠٠٩مايو / أيار٦

 أُرسلت رسالة أشَري فيها إىل أن اإلجراء ُيعتـرب منتـهياً بالنـسبة              ،٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦
جتهيز مراكز االحتجاز   : للمسائل اليت اعُتربت ردوُد الدولة الطرف بشأهنا ُمرضية على العموم         

؛ واملطالبات بإعادة أمـالك املـسلمني       )١١الفقرة  (فة وتوفري الغذاء الكايف فيها      مبرافق النظا 
التحقيق يف  : طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معّينة     أيضاً  وتتضمن الرسالة   ). ١٦الفقرة  (

؛ تطبيق  )١١الفقرة  (؛ ختفيف االكتظاظ يف السجون      )٧الفقرة  (حاالت وفاة أثناء االحتجاز     
؛ )١٤الفقـرة   (؛ محاية حرية الرأي والتعبري      )١١الفقرة  (فض عدد السجناء    عقوبات بديلة خل  

إتاحة سبل االنتصاف ملن يقعوا ضحية أفعال متييز أو عنف بسبب هويتهم العرقية أو اللغوية أو           
ويف األخري، ُبّينت يف الرسالة النقاط اليت ترى اللجنة أن توصياهتا بشأهنا            ). ١٦الفقرة  (الدينية  
؛ واستحداث نظام   )٧الفقرة  (إنشاء آلية مستقلة للتحقيق يف الشكاوى ضد الشرطة         : مل ُتنفّذ 

  ).٧الفقرة (لتسجيل استجوابات املشتبه فيهم بالصوت والصورة كوسيلة حلمايتهم 
 .أُرسل تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢ :موعد تقدمي التقرير التايل
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 )٢٠٠٧مارس /آذار(التاسعة والثمانون الدورة     

 بربادوس :الدولة الطرف
، املقدم  )١٩٩١الذي تأخر تقدميه منذ عام      (التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي ُنظر فيه   

 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٨يف 

 :املعلومات املطلوبة

ختياري الثاين امللحـق    النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل الربوتوكول اال         :٩الفقرة  
اإلعـدام  اليت جتعل فرض عقوبة     حكام  األحذف  تغيري التشريعات السارية حبيث تُ    بالعهد؛ و 

  ).٦املادة ( من العهد ٦ مع املادة تشريعات هذه الوافقوضمان تاً إلزامي
والثين عن   من جمموعة العقوبات اليت ينص عليها القانون      دي  ساجل باإلغاء العق  :١٢الفقرة  

 ). ٢٤ و٧املادتان  ( متاماًديسب اجلاخدامها يف املدارس؛ واختاذ تدابري من أجل إلغاء العقاست
 ين من جنس واحد ومحاية املثليني     شدار العالقات اجلنسية بني ال    املعاقبة على إلغاء   :١٣الفقرة  

  ).٢٦املادة (جنسياً من التحرش والتمييز والعنف 
  ٢٠٠٨ريل أب/ نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
رد جزئي ُمرض إىل حد كـبري، ومل        : ٩الفقرة  ( اسُتلم رد جزئي     ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١

مل تنفَّـذ التوصـيات     : ١٣مل تنفَّذ التوصيات؛ الفقـرة      : ١٢تنفَّذ بعض التوصيات؛ الفقرة     
  ).واملعلومات منقوصة
 :اإلجراءات املتخذة

  .لَ تذكري أُرِس،٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  . آخرأُرِسلَ تذكري ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف ،٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول ١٦
خالل الدورة اخلامسة والتسعني، اجتمع املقرر اخلاص بسفري الدولة      ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١

   .ة باملتابعةالطرف الذي قّدم له الرد على األسئلة املتعلق
 ُوجهت رسالة إىل الدولة الطرف لطلـب        ،)تأخر إرسال الرسالة  (،  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩

معلومات تكميلية وإشعارها بأن إجراء املتابعة ُيعترب منتهياً فيما يتعلق مبسائل معّينة مل تنفَّـذ               
 .الدوري التايلالتوصيات املتعلقة هبا، ولطلب إدراجها معلومات عن هذه املسائل يف تقريرها 

  .أُرسل تذكري ،٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣
  .إذا مل ترد معلومات، فسينبغي إرسال تذكري آخر: اإلجراءات املوصى باختاذها
  ٢٠١١مارس / آذار٢٩ :موعد تقدمي التقرير التايل
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 شيلي :الدولة الطرف

، املقدم  )٢٠٠٢عام  الذي تأخر تقدميه منذ     (التقرير الدوري اخلامس     :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٨يف 

 :املعلومات املطلوبة

ضمان املعاقبة على االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان املرتكبة خـالل احلكـم             :٩الفقرة  
أُدينوا بارتكاب   عن هذه األفعال؛ وتقييم أهلية من        ملسؤولنيالديكتاتوري؛ وضمان حماكمة ا   

 وظائف عامة؛ ونشر الوثائق اليت مجعتها اللجنـة         تقلُّد ل هاقضوا عقوبات بسبب  وتلك األفعال   
هويـة  والتعذيب واليت من شـأهنا أن تفيـد يف كـشف           ي  السياسعتقال  الوطنية املعنية باال  
حاالت االختفاء القـسري والتعـذيب      عن  القضاء و نطاق  عدامات خارج   املسؤولني عن اإل  

 ).٧ و٦و ٢املواد (

ملفاوضات مع جمتمعات السكان األصليني إىل حل حيتـرم         ضمان أن تؤدي ا   ) أ( :١٩الفقرة  
 أسـالف الـشعوب     ؛ وتسريع إجراء االعتراف بأراضي    هاأراضيحقوق تلك اجملتمعات يف     

 مـن العهـد؛ ومراجعـة       ٢٧توافق مع املادة    كي ي  ل ١٨٣١٤تعديل القانون   ) ب(؛  األصلية
استـشارة  ) ج(ا يف العهد؛    حلقوق املنصوص عليه  ا ة اليت قد تنتهك أحكامها    قطاعيال القوانني

جمتمعات السكان األصليني قبل منح تصاريح االستغالل االقتصادي لألراضي املتنازع عليها؛           
ـ  باحلقوق املبأي حال من األحوال مساساً     هذا االستغالل    شكل ي وضمان أالّ  ا يف عتـرف هب

  ).٢٧ و١املادتان (العهد 
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
 ).١٩ و٩ منقوص فيما خيص الفقرتني(رد جزئي  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١ و٢١

  .ورد تقرير متابعة إضايف، ٢٠١٠مايو / أيار٢٨
 :اإلجراءات املتخذة

  .أُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  . أُرسل تذكري آخر،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
  . أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية،٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٠
  . طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف،٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢
، عقد املقرر اخلاص اجتماعاً مع ممثلني للدولة الطرف وناقش معهم بعـض             ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٨

 اخلاص بأن الدولة الطرف قد بدأت حترر        كما أبلغ السفري املقرر   . ١٩ و ٩اجلوانب املتعلقة بالفقرتني    
  . أقرب وقت ممكنالردود على طلب املعلومات التكميلية الذي قدمته اللجنة وستقدَّم إليها يف
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  . أُرسل تذكري،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
   أُرسل تذكري آخر،٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣

ية اليت أدلت هبا الدولة الطـرف       تنبغي ترمجة الردود التكميل   : اإلجراءات املوصى باختاذها  
 .والنظر فيها أثناء دورة الحقة

 ٢٠١٢مارس / آذار٢٧ :موعد تقدمي التقرير التايل

 مدغشقر :الدولة الطرف
، املقـدم  )١٩٩٢الذي تأخر تقدميه منذ عام  (التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي ُنظر فيه   

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٤يف 

 :املعلومات املطلوبة

وفقـاً ملبـادئ بـاريس؛      أعماهلا  ضمان استئناف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        :٧الفقرة  
 ).٢املادة (نها من أداء دورها على حنو فعال وكامل ومنتظم يلتمكالزمة املوارد التزويدها بو

؛ يـة كافوخاصةً تزويدها بـاملوارد ال    سن سري أعمال اهليئات القضائية      ضمان حُ  :٢٤الفقرة  
 ).١٤ و٩املادتان (اهتم ت ملفّضاعاج فوراً عن احملتجزين الذين واإلفر

 ).١٤ و٩املادتان  (يت تسجَّل دون تأخري مفرط يف القضايا الكمضمان احل :٢٥الفقرة 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
 ).٢٥ و٢٤ و٧منقوص فيما خيص الفقرات (رد جزئي  ٢٠٠٩مارس / آذار٣

 :اإلجراءات املتخذة

  . أُرِسلَ تذكري،٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  .أُرسل تذكري آخر، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
  .أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية، ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩
  .أُرِسلَ تذكري ،٢٠٠٩رب سبتم/ أيلول٣

  .أُرِسلَ تذكري ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥

 ل تذكريرَس سُي:اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١١مارس / آذار٢٣ :موعد تقدمي التقرير التايل
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 )٢٠٠٧ه يولي/متوز(الدورة التسعون     

   اجلمهورية التشيكية:الدولة الطرف
 أغـسطس /  آب ١الذي تأخر تقدميه منـذ       (ينالتقرير الدوري الثا   :التقرير الذي ُنظر فيه   

 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٤، املقدم يف )٢٠٠٥

 :املعلومات املطلوبة

يـة  إنشاء آل ) أ: ( اختاذ تدابري بغرض القضاء على مجيع أشكال عنف الشرطة، أي          :٩الفقرة  
تطبيق إجراءات تأديبيـة    ) ب(مستقلة للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بسلوك موظفي الدولة؛         

إعالم أفراد  ) ج(وعقابية يف حق من يدَّعى ارتكاهبم هذه األفعال ودفع تعويضات للضحايا؛            
  ).٢٦ و٩ و٧ و٢املواد (الشرطة بأن اإلفراط يف استخدام القوة يشكّل خمالفة جنائية 

 اختاذ تدابري بغرض منع إيداع املرضى النفسيني يف املستشفيات بال سـبب؛ وضـمان               :١٤الفقرة  
 أي شخص ال يتمتع باألهلية القانونية الكاملة حتت الوصاية حىت يكون له من ميثِّله ومن            وضع

يدافع عن رغباته ومصاحله؛ وإجراء مراجعة قضائية فعالة لشرعية أي قرار يرمي إىل احتجاز              
 ).١٦ و٩املادتان ( يف مؤسسات الرعاية الصحية أو إىل إبقائهم فيها أولئك األشخاص

 ).٢٧ و٢٦ و٢املواد (اختاذ تدابري بغرض مكافحة التمييز ضد الروما : ١٦الفقرة 

 ٢٠٠٨ غسطسأ/آب ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
  ).١٦ و١٤ و٩منقوص فيما خيص الفقرات ( رد جزئي ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨
 .ورَد تقرير املتابعة اإلضايف، ٢٠١٠يوليه / متوز١ و٢٠١٠مارس / آذار٢٢

 :اإلجراءات املتخذة

  .أُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  .أُرسلَت رسالة لطلب معلومات تكميلية، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠
  . أُرسلَ تذكري، ٢٠٠٩مايو / أيار٦
  .أُرسلَ تذكري آخر، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦

 . طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠١٠فرباير /شباط

 .آخر ينبغي إرسال تذكري، اتـمعلومأي يف حالة عدم تلقي : اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١١ أغسطس/ب آ١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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  السودان:الدولة الطرف

نوفمرب / تشرين الثاين  ٧الذي تأخر تقدميه منذ      (لثالتقرير الدوري الثا   : فيه التقرير الذي ُنظر  
 .٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٨، املقدم يف )٢٠٠١

 :املعلومات املطلوبة

   :٩الفقرة 
اختاذ تدابري لضمان وضع موظفي الدولة واملليشيات اخلاضعة لسيطرهتا حـداً             )أ(  

  النتهاكات حقوق اإلنسان على الفور؛ 
كفالة توفري هيئات الدولة وموظفيها احلماية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة اليت            )ب(  

  ترتكبها أطراف ثالثة؛
اختاذ تدابري، مبا يف ذلك التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، لكفالة التحقيق يف               )ج(  

أفـراد  مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان ومقاضاة املسؤولني عنها، مبن فيهم موظفو الدولـة و            
  املليشيات، على املستويني الوطين أو الدويل؛ 

إلغاء مجيع احلصانات يف إطار القوانني اجلديدة الناظمة لعمل الشرطة واجليش             )ه(  
  وقوات األمن الوطين؛ 

  كفالة عدم العفو عن أي شخص ُيعتقد أنه ارتكب جرائم بالغة اخلطورة؛  )و(  
سيمة حلقوق اإلنسان على اجلرب املناسب      كفالة حصول ضحايا االنتهاكات اجل      )ز(  

  ).١٢ و٧ و٦ و٣ و٢املواد (
  : ١١الفقرة 
ضمان توفري سبل انتصاف فعالة، مبا فيها اجلرب، لضحايا االنتهاكات اجلسيمة             )أ(  
  اإلنسان؛ حلقوق
توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لضمان ُحسن عمـل اجلهـاز القـضائي         )ب(  

ما احملاكم واهليئات القضائية اخلاصة اليت أُنشئت للنظر يف اجلرائم املرتكَبة يف            سي السوداين، ال 
  ).٧ و٦ و٢املواد (السودان 

وضع حد لتجنيد األطفال واستخدام األطفال اجلنود؛ وضمان تزويد جلان نزع           : ١٧الفقرة  
رد بـشرية   السالح والتسريح من اخلدمة العسكرية وإعادة اإلدماج فيها مبا حتتاجه من مـوا            

ومالية؛ واختاذ تدابري لإلسراع يف وضع سجل مدين وتفعيل تسجيل مجيع املواليد يف أحناء البلد 
 ).٢٤ و٨املادتان (كافة 

 ٢٠٠٨ غسطسأ/آب ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات
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   :تاريخ تلقي املعلومات
رد رغم طلبـات    ورَد تقرير املتابعة، بيد أن املرفقات مل ت       ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٩

 .األمانة املتكررة

 :اإلجراءات املتخذة

  .أُرِسلَ تذكري، ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٢
  . أرسل تذكري آخر، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩
  . طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢
  . ع ممثلٍ للسودان اجتماع معقدطلب املقرر اخلاص ، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٧

 .أُرسلت مذكرة شفوية لطلب املرفقات، ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦

 . للجنةسُيدرس التقرير يف الدورة املائة: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٠ يوليه/ متوز٢٦ :موعد تقدمي التقرير التايل

  زامبيا:الدولة الطرف
يونيـه  / حزيـران  ٣٠الذي تأخر تقدميه منذ      (لث الثا التقرير الدوري  :التقرير الذي ُنظر فيه   

 .٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول ١٦، املقدم يف )١٩٩٨

 :املعلومات املطلوبة

 اختاذ تدابري لزيادة موارد اللجنة الزامبية حلقوق اإلنسان وتوسـيع صـالحياهتا             :١٠الفقرة  
  ؛)٢ املادة(

   من العهد؛٢٦ و٣ و٢ر تتوافق مع املواد  من الدستو٢٣اختاذ تدابري جلعل املادة : ١٢الفقرة 
 اختاذ تدابري جلعل القوانني واملمارسات العرفية تتوافق مع العهد، ال سيما فيمـا يتعلـق              : ١٣الفقرة  

  ).٣ و٢املادتان (حبقوق املرأة 
استحداث تدابري بديلة عن السجن؛ وكفالة حماكمة املتـهمني ضـمن آجـال             : ٢٣الفقرة  

 لتحسني األوضاع يف السجون واحلد من االكتظاظ يف الـسجون ويف            معقولة؛ واختاذ تدابري  
 ).١٠ و٩ و٧املواد (مرافق االحتجاز 

 ٢٠٠٨ غسطسأ/آب ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
؛ ردود  ١٠ال يوجد رد بشأن الفقـرة       (ورَد تقرير املتابعة    ،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٩

 ).٢٣ و١٣ و١٢ منقوصة بشأن املواد
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  :اإلجراءات املتخذة
  . تذكريت ثالث رسائلأُرِسل، ٢٠٠٩مايو / وأيار٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول يف الفترة بني

  . طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ عن زامبيا، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٧
حبث معهـا   اجتمع املقرر اخلاص مبمثلٍة للدولة الطرف و      ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨

وقالت ممثلة الدولة الطرف للمقرر اخلاص إن ردود        . بعض املسائل املتعلقة باملعلومات املنتظَرة    
الدولة الطرف على طلب املعلومات الذي قّدمته اللجنة يف إطار املتابعة قيد التحضري وسُترَسل       

  ).٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين(يف أقرب فرصة 
الة بغرض طلب معلومات تكميلية حمدَّدة أكثر بشأن        ُوجهت رس ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦

 .مسائل معّينة

 .رسل تذكريُيس: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١١ يوليه/ متوز٢٠ :موعد تقدمي التقرير التايل

  )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(لتسعون االدورة احلادية و    

  جورجيا:الدولة الطرف
أبريـل  / نيـسان  ١الذي تأخر تقدميه منـذ       (لثالدوري الثا التقرير   :التقرير الذي ُنظر فيه   

 .٢٠٠٦ أغسطس/آب ١، املقدم يف )٢٠٠٦

 :املعلومات املطلوبة

  جتميع بيانات إحصائية بشأن حاالت العنف اُألسري؛ والتحقيق يف الـشكاوى املتعلقـة             :٨الفقرة  
 ).٢٦ و٢٣ و٣ملواد ا(بالعنف اُألسري؛ ورفع دعاوى جنائية على الفاعلني؛ ومحاية الضحايا 

التحقيق برتاهة وعلى الفور يف الشكاوى املتعلقة بإفراط قوات حفـظ النظـام يف              : ٩الفقرة  
استخدام القوة؛ ورفع دعاوى جنائية على الفاعلني؛ وتوفري تدريب يف هذا اجملـال لقـوات               

  ).٦املادة (حفظ النظام؛ ودفع تعويضات للضحايا 
األشخاص احملرومني من حريتهم، واختاذ تدابري إلهنـاء        حتسني ظروف احتجاز    : ١١الفقرة  

 ).١٠املادة (االكتظاظ يف السجون على وجه اخلصوص 

 ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
  ).١١ و٩ و٨منقوص فيما خيص الفقرات ( رد جزئي ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣
ردود ُمرضـية إىل  : ٨الفقـرة  (وردت معلومات إضافية   ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /ول تشرين األ  ٢٨
: ١١ردود ُمرضية إىل حد ما، بعضها منقوص؛ الفقـرة          : ٩ما، بعضها منقوص؛ الفقرة      حد

 ).ردود ُمرضية إىل حد ما، بعضها منقوص
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  :اإلجراءات املتخذة
  . أُرسل تذكري،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
  . أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية،٢٠٠٩مايو / أيار٢٩
 . أُرسل تذكري،٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧

مع اإلحاطة علماً ُحبسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي توجيه         : اإلجراءات املوصى باختاذها  
إجراء حتقيقـات يف    : رسالة إليها لطلب معلومات تكميلية حمدَّدة أكثر بشأن عدة مسائل         

؛ محايـة   )٨الفقـرة   (ل عنف آخر ُيرتكب يف حق امرأة        شكاوى العنف املرتيل وأي عم    
؛ إجـراء   )٨الفقرة  (ضحايا العنف املرتيل، خاصة عن طريق إنشاء عدٍد كاٍف من املآوى            

حتقيقات نزيهة يف الشكاوى املتعلقة بإفراط قوات حفظ النظـام يف اسـتخدام القـوة               
 ).١١رة الفق(؛ واختاذ تدابري إلهناء االكتظاظ يف السجون )٩ الفقرة(

 ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  اجلماهريية العربية الليبية:الدولة الطرف
 / تـشرين األول   ١الذي تأخر تقدميه منـذ       (رابعالتقرير الدوري ال   :التقرير الذي ُنظر فيه   

 .٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول  ٦، املقدم يف )٢٠٠٢أكتوبر 

 :وبةاملعلومات املطل

  ).٢٦ و٧ و٣املواد ( اعتماد قانون وتدابري أخرى ملكافحة العنف ضد املرأة :١٠الفقرة 
  ).١٤املادة (اعتماد القانون اجلنائي اجلديد ضمن أجل معقول : ٢١الفقرة 
مراجعة التشريعات اليت تتضمن تقييد احلق يف حرية الرأي والتعـبري، ال سـيما              : ٢٣الفقرة  

 ).٢٥ و٢٢ و٢١ و١٩ و١٨املواد  (١٩٧٢قانون النشر لعام 

 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ٣٠ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
بعض منه توصية مل تنفَّذ، والـبعض اآلخـر         : ١٠الفقرة  ( رد جزئي    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٤

لـى  تعـديالت ع  (بعض منه توصية مل تنفَّذ، والبعض اآلخر منقوص         : ٢١منقوص؛ الفقرة   
بعض منه توصية مل تنفَّذ، والبعض اآلخر منقـوص         : ٢٣؛ الفقرة   )مشروع قانون العقوبات  

 )).توافق مشاريع القوانني مع العهد(

  :اإلجراءات املتخذة
  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩
  . معلومات تكميليةأُرسلت رسالة لطلب، ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٤
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 .أُرسل تذكري يتضمن طلب عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣

 . إذا مل ترد معلومات ستجرى املشاورات يف الدورة املائة:اإلجراء املوصى باختاذه

 ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٣٠ :موعد تقدمي التقرير التايل

  النمسا:الدولة الطرف
 / تـشرين األول   ١الذي تأخر تقدميه منـذ       (رابعالتقرير الدوري ال   :ير الذي ُنظر فيه   التقر

 .٢٠٠٦ يوليه/متوز  ٢١، املقدم يف )٢٠٠٢أكتوبر 

 :املعلومات املطلوبة

 إجراء حتقيقات مستقلة ونزيهة على الفور يف حاالت الوفاة وإساءة املعاملة أثناء             :١١الفقرة  
 تدريب إلزامي يف جمال حقوق اإلنـسان ألفـراد الـشرطة            االحتجاز لدى الشرطة؛ وتقدمي   

  ). ١٠ و٧ و٦املواد (وللقضاة وملوظفي الدولة 

ضمان اإلشراف الطيب والعالج املناسبني للمحتجزين املضربني عـن الطعـام يف       : ١٢فقرة  ال
، وإطالع اللجنة على نتائج ذلـك       .انتظار ترحيلهم؛ وإجراء حتقيق يف قضية السيد جيفري أ        

  )١٠ و٦املادتان (لتحقيق والتحقيق يف قضية السيد يانكوبا سيسي ا
ضمان أال ُيترك لتقدير الشرطة وحدها فرض قيود على اتـصاالت الـشخص             : ١٦الفقرة  

  ).٩املادة (املقبوض عليه أو احملتجز مبحاميه 
ئت كفالة إسكان طاليب اللجوء احملتجزين يف انتظار ترحيلهم يف مراكـز أُنـش            : ١٧الفقرة  

خّصيصاً هلذا الغرض، ويفضَّل أن يكون ذلك يف وحدات مفتوحة، ومتكينهم من احلـصول              
على خدمات االستشارة القانونية على يد أشخاص مؤهلني وعلى اخلدمات الطبية املناسـبة             

 ).١٣ و١٠املادتان (

 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ٣٠ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
  ).١٧و ١٦ و١٢ و١١منقوص فيما خيص الفقرات ( رد جزئي ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥
 ).ُمرض إىل حد كبري على العموم(ورد تقرير متابعة إضايف ، ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٢

  :اإلجراءات املتخذة
  .أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
  .تذكري أُرسل ،٢٠٠٩مايو / أيار٢٩
 .أُرسلت رسالة لإلشعار بأن إجراء املتابعة ُيعترب منتهياً، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٤
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 .مل ُيوص باختاذ أي إجراء آخر: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول٣٠ :موعد تقدمي التقرير التايل

  اجلزائر:الدولة الطرف

 ،)٢٠٠٠يونيـه   / حزيران ١الذي تأخر تقدميه منذ      (ثالثر الدوري ال  التقري :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٢٢املقدم يف 

 :املعلومات املطلوبة

ضمان خضوع مجيع أماكن االحتجاز لسلطة اإلدارة املدنية للسجون والنيابـة            :١١الفقرة  
وطنية مستقلة بإجراء   العامة؛ وإنشاء سجل وطين ملراكز االحتجاز واحملتجزين؛ وتكليف هيئة          
  ).٩ و٢املادتان (زيارات منتظمة إىل مجيع األماكن اليت يوجد فيها أشخاص ُحرموا من حريتهم 

أو أُسرهم، مبا يف ذلك دفع      /ضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا االختفاء و       : ١٢الفقرة  
 أمام قاض   تعويضات هلم؛ وضمان إحضار مجيع األشخاص احملتجزين يف مكان سري للمثول          

دون تأخري؛ والتحقيق يف مجيع حاالت االختفاء وإعالم أسر الضحايا بنتائج التحقيقات ونشر    
  ).١٦ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٢املواد (التقرير النهائي للجنة الوطنية املخصصة املعنية باملختفني 

لقاسـية  املعاملة ا ضمان حتقيق هيئة مستقلة يف مجيع ادعاءات ممارسة التعذيب و         : ١٥الفقرة  
ومعاقبة الفاعلني؛ وحتسني التدريب املقدم ملوظفي الدولة بشأن حقوق األشخاص املوقـوفني            

 ).٧ و٦ و٢املواد (واحملتجزين 

 ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
ُنـشرت يف الوثيقـة     يف مذكرة ُوجهت إىل املقرر اخلاص،       ،  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧

CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1           عّبرت الدولة الطرف عن موقفها من املالحظـات اخلتاميـة ،
  .١٥ و١٢ و١١وقّدمت ردوداً جزئية تتعلق بالفقرات 

ُوجهت رسالة إىل املقرر اخلاص     ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٢يناير و / كانون الثاين  ١٤
 / تشرين الثـاين   ٧ا الدولة الطرف موقفها الذي عّبرت عنه يف املذكرة املؤرخة           كّررت فيه (

 إىل تقرير اللجنـة     CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1، وطلبت جمّدداً ضم مذكّرهتا      ٢٠٠٧نوفمرب  
  ).السنوي كمرفق

 ممثلني عن الدولـة     ُوجهت رسالة إىل املقرر اخلاص ختطره باستعداد      ،  ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٧
  .الطرف لالجتماع به خالل الدورة التاسعة والتسعني للجنة
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  :اإلجراءات املتخذة
  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
  .أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية، ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩
  . أُرسل تذكري، ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧
ومن ناحية أخرى، طلب املقرر اخلـاص       . ذكريأُرسل ت ،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١

  .عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف، ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥
طلب املقرر اخلاص االجتماع مبمثل عن الدولة الطرف خـالل          ،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨

 .الدورة املائة للجنة

  . ستعقد حمادثات خالل الدورة املقبلة للجنة:وصى باختاذهااإلجراءات امل
 ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  كوستاريكا:الدولة الطرف
أبريـل  / نيـسان ٣٠الذي تأخر تقدميه منذ  (امسالتقرير الدوري اخل :التقرير الذي ُنظر فيه 

 .٢٠٠٦ مايو/أيار ٣٠م يف ، املقدَّ)٢٠٠٤

 :املعلومات املطلوبة

  ). ١٠املادة ( اختاذ تدابري إلهناء االكتظاظ يف مراكز االحتجاز :٩الفقرة 
 ).٢٤ و٢املادتان (اختاذ تدابري ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال : ١٢الفقرة 

 ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
  ).هناك تعاون، لكن املعلومات منقوصة(اسُتلم رد جزئي ، ٢٠٠٩س مار/ آذار١٧
، ١٢، رد منقوص؛ الفقـرة      ٩الفقرة  (وردت املعلومات   ،  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧

 ).معلومات ُمرضية على العموم

  :اإلجراءات املتخذة
  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
ة لطلب معلومات تكميليـة     ـأُرسلت رسال ،  )الرسالةتأخر إرسال    (٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠

 .أكثر دقة
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مع اإلحاطة علماً ُحبسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال         : اإلجراءات املوصى باختاذها  
حتسني ظروف االحتجاز   : رسالة تطلب فيها اللجنة معلومات تكميلية بشأن مسائل معّينة        

وينبغي كذلك  ). ١٠الفقرة  (ظ يف السجون    والتدابري املتخذة بغرض حل مشاكل االكتظا     
التدابري املتخذة  : أن تبيَّن يف الرسالة النقاط اليت ترى اللجنة أن توصياهتا بشأهنا قد ُنفّذت            

 ).١٢الفقرة (ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال واالستغالل اجلنسي 

 ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  )٢٠٠٨مارس /آذار( الثانية والتسعون الدورة    

  تونس:الدولة الطرف

 ،)١٩٩٨فربايـر   / شباط ٤الذي تأخر تقدميه منذ      (امسالتقرير الدوري اخل   :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ١٤املقدم يف 

 :املعلومات املطلوبة

أو العقوبـة    املعاملـة    ضروب حتقيق سلطة مستقلة يف مجيع ادعاءات التعذيب و        :١١الفقرة  
هم ومعاقبتهم،  ئ؛ ومقاضاة املسؤولني عن هذه األفعال ورؤسا      القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

ودفع تعويضات للضحايا؛ وحتسني التدريب املقدم إىل موظفني الدولـة؛ وتقـدمي بيانـات              
 ا).٧ و٢املادتان (إحصائية بشأن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب 

ختفيف مجيع األحكام باإلعدام؛ والنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق علـى            : ١٤لفقرة  ا
  ).٧ و٦ و٢املواد (الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد 

اختاذ تدابري من أجل إهناء أعمال الترهيب واملضايقات اليت تتعرض هلا منظمـات        : ٢٠الفقرة  
ق؛ والتحقيق يف األعمال املبلـغ عـن حـدوثها؛          حقوق اإلنسان واملدافعون عن هذه احلقو     

وضمان جعل أي قيود مفروضة على احلق يف التجمع والتظاهر ألغراض سلمية متوافقة مـع               
  ).٢٢ و٢١ و١٩ و٩املواد ( من العهد ٢٢ و٢١ و١٩أحكام املواد 

ضمان تسجيل مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتوفري سبيل سريع وناجع هلا         : ٢١الفقرة  
  ).٢٢ و٢١املادتان (لطعن يف أي رفض لطلبات تسجيلها ل

 ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
ـ      : ١١الفقرة  (رد جزئي   ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦ ة؛ ـهناك تعاون، لكن املعلومـات منقوص

  ). املعلومات غري دقيقة، إشعار باالستالم لكن٢١-٢٠ مل تنفذ التوصيات؛ الفقرتان :١٤الفقرة 
 . ورد تقرير املتابعة اإلضايف،٢٠١٠مارس / آذار٢
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  : ةاإلجراءات املتخذ
أُرسلت رسالة بغرض طلب معلومـات تكميليـة        ،  )تأخَّر إرسال الرسالة   (٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠

وصيات املتعلقـة هبـا،     واإلشارة إىل أن إجراء املتابعة ُيعترب منتهياً فيما يتعلق مبسائل معّينة مل تنفَّذ الت             
  .وبغرض الطلب إىل الدولة الطرف أن ُتدرج معلومات بشأن تلك املسائل يف تقريرها الدوري التايل

مع اإلحاطة علماً ُحبسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي توجيه         : اإلجراءات املوصى باختاذها  
تعرض للتعذيب  شكاوى ال : رسالة تطلب فيها اللجنة معلومات تكميلية عن مسائل معّينة        

الفقـرة  (املقدَّمة إىل السلطات واملسجَّلة من ِقبلها؛ وعدد تدابري دفع التعويضات املقرَّرة            
؛ والتدابري املتخذة حلماية األنشطة السلمية اليت تقوم هبا منظمات حقوق اإلنـسان             )١١

يب واملدافعون عن تلك احلقوق ومعلومات عن التحقيقات اليت أُجريت يف ادعاءات التره           
). ٢١الفقرة  (؛ ومعلومات عن تسجيل مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان          )٢٠الفقرة  ( 

: وينبغي كذلك أن تؤكد الرسالة النقاط اليت ترى اللجنة أن توصياهتا بشأهنا قد ُنفـذت              
 ).١١الفقرة (تدريب موظفني مكلفني بإنفاذ القانون 

 ٢٠١٢مارس / آذار٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  بوتسوانا:ولة الطرفالد

 / كـانون األول   ٨الذي تأخر تقدميه منـذ       (األويلالتقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦ أكتوبر/تشرين األول ١٣، املقدم يف )٢٠٠١ديسمرب 

 :املعلومات املطلوبة

، ات العرفيـة  ـن واملمارس و على القان  الدستورين  و بأسبقية القان   توعية السكان  :١٢الفقرة  
أمـام  يف طلب إحالة قضية ما إىل حمكمة دستورية ويف الطعن يف قرار من القرارات                هموحبق
  ).٣ و٢املادتان  (ةاحملكمتلك 

كفالة عدم فرض عقوبة اإلعدام إالّ يف أشد اجلرائم خطورة؛ والتوجه حنو إلغـاء        : ١٣الفقرة  
قتل، وعدد احلاالت الـيت     هذه العقوبة؛ وتقدمي معلومات مفصلة عن عدد اإلدانات جبرائم ال         

وجدت فيها احملاكم ظروفاً خمفِّفة لألحكام، وعدد أحكام اإلعدام الصادرة عن احملاكم، وعدد 
األشخاص الذين ُيعدمون كل عام؛ وكفالة إبالغ األسر مسبقاً بتواريخ تنفيذ حكم اإلعدام              

  ).٦املادة (يف أقربائها وتسليمها اجلثامني إلجراء مراسم الدفن 
  ).١٢ و٧املادتان ( مـن العهد ١٢ و٧سحب التحفظات على املـادتني : ١٤قرة الف

وضـمان توافـق     ؛غري معقولة  ملدة    عدم بقاء املتهمني يف انتظار احملاكمة      كفالة :١٧الفقرة  
؛ واختاذ إجراءات    ملعاملة السجناء   الدنيا األمم املتحدة النموذجية  ظروف االحتجاز مع قواعد     

جناء؛ وزيادة استخدام تدابري بديلة عن السجن؛ وتوسيع نطاق احلق يف فورية خلفض عدد الس  
 ).١٠ و٩ و٧املواد (زيارة أفراد أُسر السجناء 
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 ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات: تاريخ تلقي املعلومات

  : ةاإلجراءات املتخذ
  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٨

  .أُرسل تذكري، ٢٠٠٩ديسمرب /نون األول كا١١
 .ينبغي إرسال طلب لعقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٢مارس / آذار٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة:الدولة الطرف

 ،)٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١الذي تأخر تقدميه منذ      (ينالثاالتقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ١٢املقدم يف 

 :املعلومات املطلوبة

 ضمان عدم تطبيق قانون العفو على أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان أو اجلرائم             :١٢الفقرة  
 ومقاضـاة  ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب؛ وضمان إجراء حتقيقات معّمقة يف تلك اجلـرائم       

  .)٧ و٦ و٢املواد (املسؤولني ومعاقبتهم وحصول ضحاياها وأُسرهم على تعويضات 
النظر يف إجراء حتقيقٍِ جديد معمَّق يف ادعاءات السيد خالد املصري بالتعاون معه             : ١٤الفقرة  

وأخذ مجيع األدلة املتاحة بعني االعتبار؛ وصرف تعويض مناسب له إذا أثبـت التحقيـق أن              
قد انُتهكت؛ ومراجعة املمارسات واإلجراءات الرامية إىل منع عمليات التسليم غـري            حقوقه  

 ).١٠ و٩ و٧ و٢املواد (القانونية 

التوصل يف أقرب وقت إىل حلولٍ دائمة لصاحل مجيع املشردين بالتشاور معهـم             : ١٥الفقرة  
  ).١٢املادة  ( الداخليبالتشرداملتعلقة ووفقاً للمبادئ التوجيهية 

 ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١ : أجل لتلقي املعلوماتآخر

  : تاريخ تلقي املعلومات
 :١٤ردود منقوصـة؛ الفقـرة      : ١٥ و ١٢الفقرتان  (ورد تقرير املتابعة    ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣١

 ).بعضها توصية مل تنفَّذ، وال رد على بعضها اآلخر

  : ةاإلجراءات املتخذ
  . أُرسل تذكري،٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧
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أُرسلت رسالة طلبت فيها اللجنة معلومات تكميلية بشأن مسائل         ،  ٢٠١٠ريل  أب/ نيسان ٢٦
التدابري املتخذة من أجل إجراء حتقيقات معمَّقة يف أكثر انتهاكات حقـوق اإلنـسان              : معّينة

؛ إعادة النظر يف املمارسات )١٢الفقرة (جسامة ويف اجلرائم ضد اإلنسانية ويف جرائم احلرب        
وبيَّنت . )١٤الفقرة   (ىل منع عمليات تسليم احملتجزين بشكل غري قانوين       واإلجراءات الرامية إ  

إجراء حتقيق جديد معمَّق يف     : الرسالة أيضاً النقاط اليت ترى اللجنة أن توصياهتا بشأهنا مل تنفَّذ          
ومن ناحية أخرى، ُدعيت الدولة الطرف إىل إطالع اللجنـة          . ادعاءات السيد خالد املصري   

  .علق باألشخاص املشردينعلى كل مستَجد يت
 .ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٢ أبريل/ نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  بنما:الدولة الطرف
مـارس  / آذار٣١الذي تأخر تقدميـه منـذ    (الثالثالتقرير الدوري  :التقرير الذي ُنظر فيه 

 .٢٠٠٧ فرباير/ شباط ٩، املقدم يف )١٩٩٢

 :املعلومات املطلوبة

 اختاذ تدابري للحد من االكتظاظ يف مرافق االحتجاز وضمان توافـق أوضـاع              :١١الفقرة  
 الـدنيا   األمم املتحدة النموذجية   من العهد ومع جمموعة قواعد       ١٠السجن مع أحكام املادة     

  ). ١٠املادة  (ملعاملة السجناء
 حبقوقهم مبوجب العهد وضـمان الوفـاء        اعتماد تشريعات تتيح لالجئني التمتع    : ١٤الفقرة  

  ).٩ و٧ و٦ و٢املواد (بااللتزام بعدم الترحيل 
إنفاذ القانون املتعلق بالعنف اُألسري؛ وتوفري عدد كاف من األمـاكن إليـواء             : ١٨الفقرة  

الضحايا وضمان محاية الشرطة هلم؛ ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛ وتوفري بيانات إحصائية عن            
 ).٧ و٣املادتان (اُألسري وعن نتائجها قضايا العنف 

 ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات: تاريخ تلقي املعلومات

  : ةاإلجراءات املتخذ
 ٢٣ ويف   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١١أغسطس و / آب ٢٧أُرسلت رسائل تذكري يف     

  .٢٠١٠نيسان أبريل 
 .ينبغي إرسال طلب لعقد اجتماع مع ممثلٍ للدولة الطرف: ذهااإلجراءات املوصى باختا

 ٢٠١٢ مارس/ آذار٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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  )٢٠٠٨يوليه /متوز(الدورة الثالثة والتسعون     

  فرنسا:الدولة الطرف

 / كـانون األول   ٣١الذي تأخر تقدميه منـذ      (الرابع  التقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٧ فرباير/ شباط ١٣، املقدم يف )٢٠٠٠ ديسمرب

 :املعلومات املطلوبة

 مجع وتقدمي معلومات إحصائية كافية مفصلة حسب األصل العرقـي واإلثـين             :١٢الفقرة  
 املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير       والوطين، وتلبية الشروط املبيَّنة يف      

  ).٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢املواد (
إعادة النظر يف سياسة احتجاز املواطنني األجانب بـال أوراق رمسيـة وطـاليب              : ١٨لفقرة  ا

اللجوء، مبن فيهم القصَّر غري املصحوبني؛ واختاذ تدابري لتخفيف حدة االكتظـاظ وحتـسني              
ـ              ار ـظروف العيش يف مراكز االحتجاز، خاصة يف املقاطعات واألقاليم الواقعـة وراء البح

  ). ١٣ و١٠ و٧املواد (
ضمان اختاذ قرار إعادة مواطنني أجانب، مبن فيهم ملتمسو اللجوء، إىل بلـداهنم             : ٢٠الفقرة  

عن طريق إجراء عادل ميكن من أن ُيبعد فعلياً اخلطر احلقيقي املتمثل يف تعرض أي شـخص                 
النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان لدى عودته؛ وإطالع املواطنني األجانب بال أوراق رمسية            

سي اللجوء على حقوقهم على النحو الصحيح وضمان تلك احلقوق هلم، مبا فيها احلق              وملتم
يف طلب اللجوء، مع إمكانية حصوهلم على املساعدة القانونية اجملانية؛ وضمان إمهال مجيـع              
األشخاص الذين صدرت يف حقهم أوامر إبعاد مدةً كافيةً لتحضري طلب اللجوء مع ضـمان           

ان حقهم يف استئناف أوامر اإلبعاد مع وقف تنفيـذها؛ والتـسليم            استعانتهم مبترمجني وضم  
كلَّما كانت ممارسة التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة منهجيـةً،                بأنه
تضاءلت فرص الضمانات الدبلوماسية يف تاليف اخلطر احلقيقي املتمثـل يف حـدوث              كلَّما

ما بلغت صرامة أي إجراء متابعة متفق عليه؛ وتـوخي          ممارسات يف الواقع تناقض العهد، مه     
أقصى درجات التأين يف استخدام الضمانات الدبلوماسية واعتماد إجراءات واضحة وشفافة           
تتيح املراجعة القضائية املالئمة قبل أي إبعاد، إىل جانـب وسـائل فعالـة لرصـد مـصري       

 ).١٣ و٧املادتان (األشخاص املبعدين 

 ٢٠٠٩ يوليه/ متوز٣١ :علوماتآخر أجل لتلقي امل

  : تاريخ تلقي املعلومات
رد : ١٨ُمرض إىل حد كبري على العموم؛ الفقرة        (ورد تقرير متابعة    ،  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠

  .)رد منقوص إىل حد ما: ٢٠منقوص إىل حد ما؛ الفقرة 
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 .ورد تقرير املتابعة اإلضايف، ٢٠١٠يوليه / متوز٩

  : ةاإلجراءات املتخذ
أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية واإلشـارة إىل أن         ،  ٢٠١٠يناير  /ون الثاين  كان ١١

  .إجراء املتابعة ُيعترب منتهياً فيما يتعلق مبسائل معّينة
 .ينبغي النظر يف الردود التكميلية يف دورة الحقة: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٢ أغسطس/ آب١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  سان مارينو:لطرفالدولة ا

 .٢٠٠٦ أكتوبر/تشرين األول ٣١ املقدم يف الثاينالتقرير الدوري  :التقرير الذي ُنظر فيه

 :املعلومات املطلوبة

 إنشاء آلية مستقلة حقاً لرصد إعمال احلقوق املكرسة يف العهـد، تتوافـق متامـاً           :٦الفقرة  
اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة يف    ) يسمبادئ بار (واملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية      

  .)٢املادة  (٤٨/١٣٤قرارها 
إقامة إطار قانوين شامل ملناهضة التمييز يشري صراحةً إىل مجيع أسـباب التمييـز              : ٧الفقرة  

أسباب التمييز من قبيل امليل اجلنسي والعرق       (´ احلالة الشخصية ´املصنَّفة حالياً ضمن مفهوم     
 .)٢٦ و٢املادتان  () واألصل الوطين أو العرقيواللون واللغة واجلنسية

 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  مل ترِد أية معلومات
  : ةاإلجراءات املتخذ

  . أُرسل تذكري،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٤
  .أُرسل تذكري آخر، ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣

 .ينبغي إرسال تذكري آخر: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٣ يوليه/ متوز٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  آيرلندا:الدولة الطرف

 )٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٣١الذي تأخر تقدميه منذ     (الثالث  التقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٨ فرباير/ شباط٢٣املقدم يف 
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 :املعلومات املطلوبة

 تشريعاهتا يقتصر على اجلرائم اليت يوجـد        يف" لألعمال اإلرهابية " إدراج تعريف    :١١الفقرة  
يربِّر اعتبارها ذات صلة باإلرهاب ومبا يترتب عليه من آثار خطرية؛ والتحقق من طريقـة                ما

إجراء التحقيقات واملالحقات القضائية بشأن أعمال إرهابية وعدد املرات اليت يتم فيها ذلك،             
إمكانية استشارة حمام؛ وتـوخي أقـصى   مبا يف ذلك ما يتعلق بطول مدة احلبس االحتياطي و 

ـ              ة ـدرجات التأين عند استخدام الضمانات الرمسية؛ وإنشاء نظام ملراقبة الـرحالت اجلوي
املواد  (".رحلة تسليم غري قانونية   "املشبوهة وضمان إجراء حتقيق علين يف أي ادعاء يبلّغ عن           

 ).١٤ و٩ و٧

يع احملرومني من حريتهم قبل احملاكمـة       تكثيف اجلهود لتحسني أحوال معيشة مج     : ١٥الفقرة  
الدنيا قواعد األمم املتحدة النموذجية     مجيع الشروط املوضحة يف     تستويف  وبعد اإلدانة، حبيث    

؛ وعلى وجه اخلصوص معاجلة مسأليت االكتظاظ واستخدام املراحيض؛ وإجياد          ملعاملة السجناء 
ة عن السجن؛ وتقدمي بيانات إحصائية  سبيل لفصل األظناء عن املدانني وتعزيز العقوبات البديل       

تفصيلية إىل اللجنة تبّين مدى التقدم احملرز منذ اعتماد هذه التوصية، ال سيما البيانات املتعلقة               
  ).١٠املادة  (بالبحث عن تدابري واقعية بديلة عن السجن وتنفيذها

ى نطاق واسـع يف     تكثيف اجلهود لضمان توفري التعليم االبتدائي غري الديين عل        : ٢٢الفقرة  
مجيع أقاليم الدولة الطرف باعتبار أن التركيبة السكانية يف الدولة الطرف ال تفتأ تزداد تنوعاً               

  .)٢٦ و٢٤ ١٨ و٢املواد  (وتعدداً من حيث األصل العرقي
 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
رد : ١١ُمرضية إىل حد كبري على العموم، الفقرة        (وردت معلومات   ،  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١

  .)منقوص إىل حد ما
  : ةاإلجراءات املتخذ

التحقق من طريقـة    : أُرسلت رسالة لطلب معلومات تكميلية    ،  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٤
 فيهـا ذلـك   جرى  إجراء التحقيقات واملالحقات القضائية بشأن أعمال إرهابية وعدد املرات اليت           

؛ )١١الفقـرة   (وتوخي أقصى درجات التأين عند استخدام الضمانات الرمسية          ؛)١١الفقرة  (
والية اللجنة املعنية مبسائل حقوق اإلنسان ذات الصلة بالقانون الدويل، اليت ستدرس اإلطـار   

يرلنديـة  آلالتشريعي وحتدد طريقة حتسني أنظمة مراقبة الـرحالت اجلويـة يف املطـارات ا             
؛ واإلشارة إىل كون إجراء املتابعة ُيعتـرب   )١٥الفقرة  (ظ يف السجون    االكتظاو؛  )١١ الفقرة(

حتسني ظروف عيش مجيع األشخاص احملرومني من حريتـهم   : منتهياً فيما يتعلق مبسائل معّينة    
  ). ٢٢الفقرة (وضمان توفري تعليم ابتدائي غري ديين ) ١٥الفقرة (

 .ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها
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 ٢٠١٢ يوليه/ متوز٣١ :وعد تقدمي التقرير التايلم

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:الدولة الطرف
/  تشرين الثـاين   ١ كان موعد تقدميه  الذي  (السادس  التقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١ املقدم يف ،)٢٠٠٦نوفمرب 

 :ت املطلوبةاملعلوما

 إجراء حتقيقات مستقلة ونزيهة على وجه االستعجال الشديد ملعرفة الظروف الـيت   :٩الفقرة  
  .)٩املادة  (يرلندا الشماليةآأحاطت بانتهاكات احلق يف احلياة يف 

كفالة عدم إعادة أي أفراد، مبن فيهم املشتبه فيهم باإلرهاب، إىل بلد آخـر إذا               : ١٢الفقرة  
لمعاملـة   ل وألتعـذيب   اب حقيقية حتمل على اخلوف من أهنم سيتعرضون ل        كانت هناك أسب  

أو التعـذيب   ؛ والتذكُّر بأنه كلّما كانت ممارسـة        العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو
 منهجيةً، كلّما ضؤل احتمال تفادي التعرض الفعلـي         املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

لة عن طريق احلصول على الضمانات الدبلوماسية، مهما كانت صرامة إجراء           ملثل هذه املعام  
املتابعة املتفق عليه؛ وتوخي أقصى درجات التأين يف استخدام هـذه الـضمانات واعتمـاد               
إجراءات واضحة وشفافة تتيح املراجعة من ِقبل أجهزة قضائية مالئمة قبل إبعـاد األفـراد،               

  .)٧املادة  (فراد املعنينيوكذلك وسائل فعالة لرصد مصري األ
اإلعالن بوضوح أن العهد يسري على مجيع األفراد اخلاضعني لواليـة الدولـة             : ١٤الفقرة  

الطرف القضائية أو الواقعني حتت سيطرهتا؛ وإجراء حتقيقات سـريعة ومـستقلة يف مجيـع               
ة املعاملـة أو العقوبـة القاسـي       وألتعـذيب    التعـرض ل   ادعاءات حدوث وفيات مريبة أو    

، يف مرافـق    )مبن فـيهم املـشرفون    ( على يد موظفي الدولة الطرف       الالإنسانية أو املهينة   أو
االحتجاز يف أفغانستان والعراق؛ والسعي إىل حماكمة املسؤولني ومعاقبتهم بقـدر خطـورة             
جرائمهم؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تكرار مثل ذلك السلوك، خاصة عن طريق توفري              

وللمتعاقـدين  ) مبن فيهم املـسؤولون (املناسب وإعطاء توجيهات واضحة ملوظفيها     التدريب  
معها بشأن واجبات ومسؤوليات كل منهم؛ وإطالع اللجنة على التدابري املتخـذة لكفالـة              

 .)١٠ و٧ و٦ و٢املواد  (احترام حق الضحايا يف اجلرب

بأي هتمة توجـه إليـه       عتقل باإلرهاب يُ  ه أي مشتبه في   إبالغكفالة اإلسراع يف    : ١٥الفقرة  
  .)١٤ و٩املادتان  (ج عنهافراإلة معقولة أو د خالل متهاكمحمو

 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
تـرد  مل  : ١٢ردود منقوصة؛ الفقرة    : ٩الفقرة  ( ورد تقرير املتابعة     ،٢٠٠٩أغسطس  / آب ٧

 ُنفذت بعض التوصيات، ردود ُمرضـية إىل      : ١٤ الفقرة   ري كامل؛ ردود على بعض األسئلة؛ تنفيذ غ     
  ).ردود ُمرضية إىل حد ما، ومنقوصة إىل حد ما: ١٥حد ما ومنقوصة إىل حد ما؛ الفقرة 
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  : ةاإلجراءات املتخذ
أُرسلت رسالة تشري إىل أن اإلجراء ُيعترب منتهياً بالنسبة للمـسائل           ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦

تطبيق العهد بالنسبة لألشخاص    : ود الدولة الطرف بشأهنا ُمرضية على العموم      اليت اعُتربت رد  
وتتضمن الرسالة طلـب    ). ١٤الفقرة  (اخلاضعني لواليتها القضائية أو الواقعني حتت سيطرهتا        

املتعلق تدمري وثائق وحدوث حاالت تأخري يف التحقيق : معلومات تكميلية بشأن مسائل معّينة
؛ التحقيقات يف ادعـاءات     )٩الفقرة  (؛ استقاللية التحقيقات    )٩الفقرة  " (رايت بيلي"بقضية  

حاالت الوفاة املشبوهة والتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة يف               
؛ والتدابري املتخـذة لـضمان حقـوق        )١٤الفقرة  (مراكز االحتجاز يف أفغانستان والعراق      

ية أخرى، ُدعيت الدولة الطرف إىل إطـالع اللجنـة علـى أي     ومن ناح . الضحايا يف اجلرب  
معطيات جديدة تتعلق بالطعون املقدمة إىل احملاكم يف بلفاست بشأن اسـتخدام االحتجـاز              

  ).١٥الفقرة (املطوَّل 
ينبغي إرسال تذكري يتضمن طلب معلومات تكميلية بـشأن         : اإلجراءات املوصى باختاذها  

  ).١٢الفقرة (بلوماسية الضمانات الد: مسائل معّينة
 ٢٠١٢ يوليه/ متوز٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  )٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول( الدورة الرابعة والتسعون     

  نيكاراغوا:الدولة الطرف

يونيـه  / حزيران ١١ كان موعد تقدميه  الذي  (الثالث  التقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٧يونيه /ن حزيرا٢٠املقدم يف ، )١٩٩٧

 :املعلومات املطلوبة

إجراء حتقيقات  ) أ: (اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد ألعمال قتل النساء، وخاصةً        : ١٢الفقرة  
متكني ضحايا العنف اجلنساين من اللجوء إىل القضاء        ) ب(يف هذه احلوادث ومعاقبة املعتدين؛      

تـوفري وتعزيـز    ) د( مراكز إيواء؛    توفري محاية الشرطة للضحايا وفتح    ) ج(على حنو فعال؛    
الفرص أمام مشاركة النساء املباشرة، على املستويني الوطين واحمللي، يف صنع القرارات خاصةً             
فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة بالعنف ضد النساء، وضمان مشاركة النـساء ومتثيلـهن يف               

مثالً تدريب أفـراد    تشمل  وعية به   اختاذ تدابري ملنع العنف ضد النساء والت      ) ه(اجملتمع املدين؛   
  .)٧ و٣املادتان  ()الشرطة، ال سيما العاملني يف خمافر الشرطة اخلاصة بالنساء

تشريعات املتعلقة باإلجهاض جلعلها تتوافق مع أحكام العهـد؛         الإعادة النظر يف    : ١٣لفقرة  ا
ال يضطررنَ إىل إجـراء  واختاذ تدابري ملساعدة النساء على جتنُّب احلمل غري املرغوب فيه حىت     

عمليات إجهاض غري قانونية أو يف ظروف غري مأمونة قد تعرِّض حياهتن للخطـر وحـىت                 
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يضطررن إىل السفر إىل اخلارج إلسقاط احلمل؛ وجتنُّب معاقبة مهنيي الطب جزائياً لقيامهم  ال
  .)٧ و٦املادتان  (مبسؤولياهتم املهنية

 حتسني أحوال معيشة مجيع األشخاص احملرومني مـن         تكثيف اجلهود الرامية إىل   : ١٧الفقرة  
حريتهم عن طريق تطبيق مجيع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ وإعطاء األولويـة             
 ملعاجلة مشكلة االكتظاظ؛ وتقدمي أرقام تبيِّن التقدم الذي أُحرز منذ اعتماد هـذه التوصـية              

 .)١٠املادة (

لالزمة من أجل وضع حد ألفعال التحرش املنهجي والتهديدات         اختاذ اإلجراءات ا  : ١٩الفقرة  
بالقتل املدَّعى ارتكاهبا، وخاصة تلك اليت تستهدف املناضالت من أجل حقوق املرأة؛ وكفالة             
إنزال العقوبة الواجبة باجلناة؛ وضمان حق منظمات املدافعني عن حقوق اإلنسان يف حريـة              

  .)٢٢ و١٩املادتان  (ئفهاالتعبري والتجمُّع أثناء ممارستها وظا
 ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٣١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  .مل ترد أية معلومات
  : ةاإلجراءات املتخذ

  .أُرسل تذكري، ٢٠١٠أبريل/ نيسان٢٣
 .ينبغي إرسال تذكري آخر: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٩ :موعد تقدمي التقرير التايل

  موناكو:الدولة الطرف

أغـسطس  / آب ١الذي تأخر تقدميـه منـذ        (الثاينالتقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٧ مارس/ آذار٤، املقدم يف )٢٠٠٦

 :املعلومات املطلوبة

 اعتماد تشريع حمدد يسمح مبكافحة العنف األسري على حنو فعـال، وتكثيـف              :٩ الفقرة
ها، واطْالع النساء على ما لديهن من حقوق، وتقدمي مساعدة مادية           محالت التوعية اليت تشن   

  . )٣املادة  (ودعم نفسي للضحايا؛ وتوفري تدريب خاص للشرطة يف هذا الشأن
 ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٣١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
 .)رضية على العموممعلومات ُم(ورد تقرير املتابعة ، ٢٠١٠ مارس/ آذار٢٦

مع اإلحاطة علماً ُحبسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال         : اإلجراءات املوصى باختاذها  
رسالة ُيشار فيها إىل أن اإلجراء ُيعترب منتهياً بالنسبة للمسائل اليت اعُتربت ردود الدولـة               
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رف أن ُتبقي   ومن ناحية أخرى، ُيرجى من الدولة الط      . الطرف بشأهنا ُمرضية على العموم    
اللجنة على اطّالع بكل مستجد يهم مشروع القانون املتعلق مبكافحة ومنـع أشـكال              

 . خاصة من العنف وبالقرار املزمع صدوره لتحسني تدريب القضاة وغريهم من املوظفني

 ٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين األول٢٨ :موعد تقدمي التقرير التايل

  الدامنرك:الدولة الطرف

 / تـشرين األول   ٣١الذي تأخر تقدميه منذ      (اخلامسالتقرير الدوري    :ظر فيه التقرير الذي نُ  
 .٢٠٠٧ يوليه/ متوز٢٣، املقدم يف )٢٠٠٥أكتوبر 

 :املعلومات املطلوبة

 مواصلة ما تبذله من جهود للقضاء على العنف ضد املـرأة، وال سـيما العنـف                 :٨ الفقرة
ن الطابع اإلجرامي هلـذه املمارسـات،       األسري، بطرق شىت منها تنظيم محالت إعالمية تبيّ       

 ٣املواد   (وختصيص موارد مالية كافية ملنع هذا العنف وتوفري احلماية والدعم املادي للضحايا           
  .)٢٦ و٧و

مراجعة تشريعاهتا وممارساهتا فيما يتعلق باحلبس االنفرادي أثناء االحتجاز قبـل           : ١١الفقرة  
 جراء إالّ يف ظروف استثنائية وملدة زمنية حمدودة       احملاكمة هبدف كفالة عدم استخدام هذا اإل      

  .)١٠ و٩ و٧املواد (
 ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٣١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
: ١١ردود منقوصة؛ الفقـرة     : ٨الفقرة  (ورد تقرير املتابعة    ،  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤

 ).ردود ُمرضية على العموم

  :ةراءات املتخذاإلج
أُرسلت رسالة أُشري فيها إىل أن اإلجراء قد بلغ هنايتـه بالنـسبة             ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦

إعـادة النظـر يف     : للمسائل اليت اعُتربت ردود الدولة الطرف بشأهنا ُمرضية على العمـوم          
الة طلب  وتضّمنت الرس ). ١١الفقرة  (التشريعات املتعلقة بالعزل أثناء االحتجاز قبل احملاكمة        

 اجلهود الرامية إىل القضاء على العنـف ضـد املـرأة   : معلومات تكميلية بشأن مسائل معّينة  
  .)٨الفقرة (

 . ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين األول٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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  اليابان:الدولة الطرف

أكتوبر /تشرين األول الذي تأخر تقدميه منذ      (اخلامسير الدوري   التقر :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠، املقدم يف )٢٠٠٢

 :املعلومات املطلوبة

 إحداث نظام إلزامي إلعادة النظر يف القضايا اليت يصدر فيها حكـم باإلعـدام               :١٧ الفقرة
و إصدار العفو يف هذا النوع مـن        وضمان أثر وقف التنفيذ الناجم عن طلبات إعادة النظر أ         

القضايا؛ وينبغي أن يكون عدد طلبات العفو حمدوداً درءاً للتجاوزات؛ وضمان السرية التامة             
 جلميع األحاديث بشأن إعادة احملاكمة اليت تدور بني احملكوم علـيهم باإلعـدام وحمـامييهم            

  .)١٤ و٦املادتان (
 من العهـد؛    ١٤ كفالة توافقه التام مع نص املادة        إلغاء نظام االحتجاز البديل أو    : ١٨الفقرة  

وكفالة حق كل مشتبه به يف االتصال مبحام يف سّرية تامة، مبـا يف ذلـك أثنـاء عمليـة                    
االستجواب ويف احلصول على املساعدة القانونية منذ حلظة توقيفه وبغض النظر عن طبيعـة              

ى مجيع سجالت الشرطة ذات الـصلة       املخالفة املنسوبة إليه، إضافةً إىل حقه يف اإلطّالع عل        
بقضيته، وكذلك حقه يف احلصول على العالج الطيب؛ وإحداث نظام لإلفراج بكفالة قبـل              

  .)١٤ و١٠ و٩ و٧املواد  (توجيه االهتام
اعتماد تشريعات تفرض مدداً زمنية حمددة صارمة الستجواب املشتبه فيهم وتنص : ١٩الفقرة  

 هبا، وكفالة استخدام التسجيل املنتظم بالصوت والـصورة        على عقوبات يف حالة عدم التقيد     
بصورة منهجية طيلة فترة االستجواب، وضمان حق كل مشتبه فيه يف أن حيضر حمام عمليـة           
االستجواب؛ واالعتراف بأن مهمة الشرطة أثناء التحقيقات اجلنائية تتمثل يف مجـع األدلـة              

ن عدم اعتبار لزوم املشتبه به الصمت دليالً        الالزمة للمحاكمة وليس يف إثبات احلقيقة، وضما      
يدينه، وتشجيع احملاكم على االعتماد على األدلة العلمية احلديثة بدالً من االعترافـات الـيت               

  .)١٤ و٩ و٧املواد  (حتصَّل أثناء االستجوابات اليت تقوم هبا الشرطة
هم باإلعدام يف زنـازين     ختفيف صرامة القاعدة اليت ُيحبس مبوجبها احملكوم علي       : ٢١الفقرة  

فردية، وضمان أن يظل احلبس يف زنازين فردية تدبرياً استثنائياً ولفترة حمدودة، وحتديد مـدة             
زنزانات "قصوى لذلك، واشتراط إجراء فحص جسدي وعقلي مسبق ألي سجني يودع يف             

فصلة دون  من" معسكرات إيواء "، ووقف املمارسة املتمثلة يف وضع سجناء معيَّنني يف          "احلماية
  .)١٠ و٧املادتان  (االرتكان إىل معايري حمّددة ودون إتاحة إمكانية االعتراض

 ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٣١ :آخر أجل لتلقي املعلومات
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  : تاريخ تلقي املعلومات
مل ينفَّـذ جـزء مـن    : ١٧الفقـرة  (ورد تقرير املتابعة    ،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١

ُنفِّذ جزء من   : ١٩ردود منقوصة؛ الفقرة    : ١٨صة إىل حد ما؛ الفقرة      التوصيات وردود منقو  
 ).مل ينفَّذ جزء من التوصيات وردود ُمرضية إىل حد ما: ٢١التوصيات؛ الفقرة 

مع اإلحاطة علماً ُحبسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال         : اإلجراءات املوصى باختاذها  
سرية احملادثـات بـني     :  بشأن مسائل معّينة   رسالة تطلب فيها اللجنة معلومات تكميلية     

؛ )١٨الفقـرة   (؛ نظام االحتجاز البديل     )١٧الفقرة  (احملكوم عليهم باإلعدام وحمامييهم     
الكشف /احلق يف مؤازرة حمام مع ضمان السرية واحلق يف االستفادة من املساعدة القضائية            

ـ        ١٨ الفقرة(عن األدلة    ؛ دور  )١٨الفقـرة   (ام  ؛ نظام اإلفراج بكفالة قبل توجيـه االهت
وينبغي أن تبيَّن يف الرسالة كذلك النقاط اليت تـرى اللجنـة أن             ). ١٩الفقرة  (الشرطة  

النظام اإللزامي إلعادة النظر يف القضايا وأثر وقف التنفيذ الناجم          : توصياهتا بشأهنا مل تنفَّذ   
دودة صارمة ؛ وتشريعات تنص على مدد حم)١٧الفقرة (عن طلبات إعادة النظر أو العفو  

؛ وقاعدة حبس احملكوم عليهم باإلعدام يف زنـازين  )١٩الفقرة (الستجواب املشتبه فيهم   
ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تسّجل الرسالة التزام الدولة الطـرف           ). ٢١الفقرة  (فردية  

فيما يتعلق مبعسكرات اإليواء وأنه ُيرجى منها إطالع اللجنة على كل جهد ُيبذل لتحسني      
  . السجناءمعاملة

 ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٢٩ :موعد تقدمي التقرير التايل

  إسبانيا:الدولة الطرف

أبريـل  / نيـسان ٢٨الذي تأخر تقدميه منذ  (اخلامسالتقرير الدوري  :التقرير الذي ُنظر فيه 
 .٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١١، املقدم يف )١٩٩٩

 :املعلومات املطلوبة

ـ           تسريع عم  :١٣ الفقرة اري ـلية اعتماد آلية وطنية ملنع التعذيب وفقاً للربوتوكـول االختي
 التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

  .)٧املادة (
ضمان حتديد مدة االحتجاز لدى الشرطة واحلبس االحتياطي حبيث تتوافق مـع            : ١٥لفقرة  ا

؛ وعدم حتديد املدة القصوى للحبس االحتياطي باالستناد على مدة العقوبة اليت            ٩نص املادة   
  .)١٩املادة  (قد ُيحكم هبا

ضمان تقيد عملية اختاذ القرار بشأن احتجاز األجانب أو طردهم تقيـداً تامـاً              : ١٦الفقرة  
 نـسانية يف إجـراءات    باإلجراء الذي ينص عليه القانون وكفالة إمكانية االعتداد دائماً باألسباب اإل          
  .)١٣املادة  (اللجوء؛ وضمان توافق قانون اللجوء اجلديد توافقاً تاماً مع أحكام العهد
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 ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٣١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
 .ورد تقرير املتابعة، ٢٠١٠يونيه / حزيران١٦

  :ةاإلجراءات املتخذ
  . أُرسل تذكري،٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣

تنبغي ترمجة الردود التكميلية اليت أدلت هبا الدولة الطـرف          : اإلجراءات املوصى باختاذها  
 . والنظر فيها أثناء دورة الحقة

 ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  السويد:الدولة الطرف

أبريـل  / نيـسان  ١الذي تأخر تقدميه منذ     ( السادسالتقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٧ يوليه/ متوز٢٠، املقدم يف )٢٠٠٧

 :املعلومات املطلوبة

   :١٠ الفقرة
العمل على توعية األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم وزيادة اإلمكانيات املتاحة            )أ(  

  هلم اللتماس احلماية واالنتصاف يف حال انتهاك حقوقهم؛
ثة عن مدى تأثري الربامج التحسيسية، وحتديد السبل املتاحة         تقدمي معلومات حمدّ    )ب(  

لضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة، يف الواقع العملي، علـى اخلـدمات االجتماعيـة              
واملمتلكات، مبا يف ذلك على مستوى البلديات، وتقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري             

  خاص ذوي اإلعاقة؛التايل بشأن تنفيذ سياستها املتعلقة حبقوق األش
اختاذ تدابري فعالة من أجل زيادة معدل عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة، مبـن               )ج(  

  .)٧ ٣ و٢املواد  (فيهم ذوو القدرة احملدودة على العمل
اختاذ تدابري فعالة تكفل عملياً متتع مجيع األشخاص احملتجـزين لـدى الـشرطة    : ١٣الفقرة  

 سيما احلق يف مراجعة طبيب، وكذلك اإلسراع يف إبالغ          بالضمانات القانونية األساسية، وال   
أحد األقارب أو طرف ثالث من اختيارهم باحتجازهم؛ وضمان إتاحة املنشور اإلعالمـي             

 ٦املواد  (املتعلق بالضمانات األساسية يف مجيع األماكن اليت ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم
  .)١٠ و٩ و٧و

رد، مبا يف ذلك األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم أعمـال          ضمان عدم تعرض أي ف    : ١٦الفقرة  
إرهاب، خلطر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واإلقرار بأنـه               
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كلّما كانت ممارسة التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة منهجيةً، كلّما ضؤل              
ن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما بلغت صرامة إجـراءات         جتنب حدوث هذه املعاملة ع    

املتابعة املتفق عليها؛ وتوخي أقصى درجات التأين يف استخدام الدولـة هلـذه الـضمانات،               
واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تتيح مراجعة قرار اإلبعاد قبل تنفيذه من ِقبـل اآلليـات               

  .)٧املادة  (رفة مصري األفراد املعنينيالقضائية املناسبة واختاذ السبل الفعالة ملع
عدم السماح باحتجاز ملتمسي اللجوء إالّ يف ظروف استثنائية وحتديد مدة ذلك            : ١٧الفقرة  

االحتجاز، مع جتنب وضعهم يف مراكز االحتجاز املؤقت؛ والنظر يف توفري أماكن بديلة يوضع 
بشكل هنائي؛ وضمان حق ملتمسي     فيها ملتمسو اللجوء وعدم ترحيلهم قبل البت يف طلباهتم          

 اللجوء يف احلصول على املعلومات الكافية للرد على احلجج واألدلة املستخدمة يف قـضاياهم          
  .)١٤ و١٣املادتان (

 ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
 ُمرض إىل حد كـبري؛      رد: ١٣ و ١٠الفقرتان  (ورد تقرير املتابعة    ،  ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨

ردود منقوصة إىل حد ما؛ مل تنفَّذ بعض التوصـيات؛          : ١٧رد منقوص؛ الفقرة    : ١٦الفقرة  
 ).يرد رد بشأن بعض النقاط مل

مع اإلحاطة علماً ُحبسن تعاون الدولة الطرف، ينبغي إرسال         : اإلجراءات املوصى باختاذها  
النسبة للمسائل اليت اعُتربت ردود الدولـة       رسالة يشار فيها إىل أن اإلجراء ُيعترب منتهياً ب        

) ١٠الفقـرة   (حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        : الطرف عليها ُمرضية على العموم    
وينبغي ). ١٣الفقرة  (والضمانات القانونية األساسية لألشخاص احملتجزين لدى الشرطة        

الـضمانات  : أن تتضمن الرسالة كذلك طلب معلومات تكميلية بشأن مـسائل معّينـة           
؛ احتجاز ملتمسي اللجوء وإيواؤهم واحلصول على املعلومات        )١٦الفقرة  (الدبلوماسية  

ويف األخري، ينبغي أن تبيَّن يف الرسالة النقاط اليت ترى اللجنة أن توصياهتا             ). ١٧الفقرة  (
 ).١٧الفقرة (حتديد مدة احلبس االحتياطي : بشأهنا مل تنفَّذ

 ٢٠١٤ أبريل/ نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  رواندا:الدولة الطرف

، املقـدم  )١٩٩٢عام الذي تأخر تقدميه منذ  (الثالث  التقرير الدوري    :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول١٢يف 

  :املعلومات املطلوبة
ضمان قيام سلطة مستقلة بإجراء حتقيقات يف مجيع االدعاءات املتعلقة حبـاالت            : ١٢الفقرة  
  القسري واإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ومقاضاة وإنزال العقوبة الواجبة على           االختفاء
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املسؤولني عن تلك األفعال؛ وإتاحة وسيلة انتصاف فعالة للضحايا أو ُألسرهم، مبا يف ذلـك               
  .)٩ و٧ و٦ املواد  من العهد٢دفع تعويضات مناسبة هلم، وفقاً للمادة 

قيام سلطة مستقلة بإجراء حتقيقات يف حاالت قتل العديد من          اختاذ تدابري تضمن    : ١٣الفقرة  
 وبعده، أثناء العمليات اليت قام هبا جيش        ١٩٩٤األشخاص، من بينهم نساء وأطفال، يف عام        

  .)٦املادة  (رواندا الوطين ومقاضاة املسؤولني عنها وإيقاع عقوبات شديدة هبم
ضمان استفادة األشخاص احملكوم علـيهم      إلغاء عقوبة احلبس يف زنازين فردية و      : ١٤الفقرة  

بالسجن املؤبد من الضمانات اليت حتق هلم مبوجب قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا               
  .)٧املادة  (ملعاملة السجناء

  : ١٧الفقرة 
كفالة التزام مجيع احملاكم واحملاكم املتخصصة يف البلد باملبادئ املنصوص عليها             )أ(  

الصادر عن اللجنة، ) ٢٠٠٧(٣٢ من التعليق العام رقم ٢٤لعهد ويف الفقرة  من ا  ١٤يف املادة   
والذي ينص على   (بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم واحملاكم املتخصصة ويف حماكمة عادلة            

أنه ال جيوز أن ُتصدر احملاكم العرفية أحكاماً واجبة التنفيذ تعترف هبا الدولة، مـا مل تتـوفر                  
 أن تقتصر الدعاوى اليت تنظر فيها هذه احملاكم على مسائل مدنية وقـضايا              :الشروط التالية 

جنائية غري ذات أمهية وأن تستويف الشروط األساسية للمحاكمة العادلة وغـري ذلـك مـن               
  الضمانات ذات الصلة الواردة يف العهد؛

هد تأكيد حماكم الدولة هلذه األحكام يف ضوء الضمانات املنصوص عليها يف الع  )ب(  
  . من العهد١٤الطعن فيها وفقاً إلجراء يستويف شروط املادة وإتاحة 

 ٢٠١٠أبريل /نيسان ١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 معلوماتأية  تلقي مل يتم

 . ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٣ أبريل/ نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل

  أستراليا:الدولة الطرف
يوليـه  / متـوز ١٣الذي تأخر تقدميه منـذ   (اخلامسالتقرير الدوري  :التقرير الذي ُنظر فيه   

 .٢٠٠٧ أغسطس/ آب٧، املقدم يف )٢٠٠٥

 :املعلومات املطلوبة

 ضمان الدولة الطرف توافَق تشريعاهتا وممارساهتا املتصلة مبكافحة اإلرهاب توافقاً           :١١ الفقرة
 لعام  موض الذي يكتنف تعريف الفعل اإلرهايب يف قانون العقوبات        تاماً وأحكام العهد؛ ومعاجلة الغ    

  : بغية قصر تطبيقه على اجلرائم اليت ال جدال يف أهنا جرائم ذات طابع إرهايب١٩٩٥
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ضمان احلق يف التمتع بقرينة الرباءة عن طريق جتنُّب إلقاء عبء اإلثبات علـى      )أ(  
  عاتق الطرف الذي ال يقع عليه عبء اإلثبات؛ 

عقبة بـصورة تلقائيـة أمـام       " الظروف االستثنائية "ضمان أالّ يكون مفهوم       )ب(  
  بكفالة؛  اإلفراج
حبث إلغاء األحكام اليت متنح وكالة االستخبارات األمنية األسـترالية سـلطة              )ج(  

اعتقال األشخاص يف مكان سري دون متكينهم من االتصال مبحام ملدة قد تصل إىل سـبعة                
  .)١٤ و٩ و٢املواد  (دللتجدي أيام قابلة
إعادة النظر يف التدابري املتعلقة خبطة الفعل الطارئ بالتشاور مباشرةً مع الـسكان   : ١٤الفقرة  

األصليني املعنيني بغية ضمان توافق تلك التدابري مع أحكام قانون مكافحة التمييز العنـصري              
  .)٢٧ و٢٦ و٢٤ و٢املواد  ( ومع أحكام العهد١٩٩٥الصادر يف عام 

 تكثيف اجلهود املبذولة للقضاء على العنف ضد النساء، وال سيما النـساء مـن             : ١٧الفقرة  
 السكان األصليني؛ وتشجيع تنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من العنف الذي تتعـرض لـه              

  بشأن العنـف األسـري     ٢٠٠٨النساء وأطفاهلن، وكذلك التوصيات الواردة يف تقرير عام         
  .)٢٦ و٧و ٣ و٢املواد  (واملتشردين

  : ٢٣الفقرة 
  النظر يف إلغاء العناصر املتبقية من سياستها يف االحتجاز اإلجباري لالجئني؛   )أ(  
 بـشأن   ٢٠٠٨تنفيذ توصيات جلنة حقوق اإلنسان الواردة يف تقريرها لعـام             )ب(  

  احتجاز املهاجرين؛ 
  النظر يف إمكانية إغالق مركز االحتجاز يف جزيرة كريسماس؛   )ج(  
  .)١٤ و٩املادتان  (سّن إطار تشريعي عام يتعلق باهلجرة يتوافق مع أحكام العهد  )د(  

  ٢٠١٠ أبريل/ نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات
 معلوماتأية  تلقي مل يتم

 . ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٣أبريل / نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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  اتاملرفق

  فق األولاملر

الـدول األطـراف يف العهـد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               
 اإلعـالن   والسياسية ويف الربوتوكولني االختياريني، والدول اليت أصدرت      

  ٢٠١٠يوليه / متوز٣١ من العهد، حىت ٤١املنـصوص عليه يف املادة 

  *)١٦٥(اسية الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي  -ألف   

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول١٦  االحتاد الروسي

  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١١  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١١  إثيوبيا
  )ب(  )أ(١٩٩٢أغسطس / آب١٣  أذربيجان

  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨  ١٩٨٦أغسطس / آب٨  األرجنتني
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥مايو / أيار٢٨  األردن

      
  )ب(  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣  أرمينيا

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢  )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٢  إريتريا
  ١٩٧٧يوليه / متوز٢٧  ١٩٧٧أبريل / نيسان٢٧  إسبانيا
  ١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  ١٩٨٠أغسطس / آب١٣  أستراليا
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٢١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١  إستونيا

      
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٣  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣  إسرائيل

  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٨٣يناير / كانون الثاين٢٤  أفغانستان
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار٦  إكوادور
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٤  )أ(١٩٩١أكتوبر / األول تشرين٤  ألبانيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣   ١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٧  أملانيا

__________ 

 بعـد بـدء نفـاذ العهـد يف          ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٥ دولة حبلول    ١٦٦سيصبح عدد الدول األطراف       *  
 يف املـادة    ٢وتنص الفقرة   . (٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥باكستان، اليت أودعت صك التصديق املتعلق هبا يف         

دول اليت تصدق على هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد مت إيـداع  أما ال: " يف العهد على ما يلي    ٤٩
صك التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالث أشهر من تاريخ                  

  ").إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢  أندورا

  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣  )أ(٢٠٠٦فرباير / شباط٢٣  إندونيسيا
  ١٩٩٢أبريل /ن نيسا١٠  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٠  أنغوال

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠أبريل / نيسان١  أوروغواي
  )ب(  )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨  أوزبكستان

      

  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢١  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٢١  أوغندا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢  أوكرانيا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥ يونيه/ حزيران٢٤  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  ١٩٩٠مارس / آذار٨  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨  آيرلندا
  ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  آيسلندا

      
  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٥  ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥  إيطاليا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  )أ(٢٠٠٨يوليه / متوز٢١  بابوا غينيا اجلديدة
  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٠  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران١٠  باراغواي
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٣  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣  باكستان
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  البحرين

      
  ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاين٢٤  الربازيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣يناير /ين كانون الثا٥  بربادوس
  ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥  ١٩٧٨يونيه / حزيران١٥  الربتغال
  ١٩٨٣يوليه / متوز٢١  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  بلجيكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠سبتمرب / أيلول٢١  بلغاريا

      
  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٠  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٠  بليز

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٦  ٢٠٠٠بتمرب س/ أيلول٦  بنغالديش
  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨  ١٩٧٧مارس / آذار٨  بنما
  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢  بنن

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  بوتسوانا
      

  ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤  بوركينا فاسو
  ١٩٩٠أغسطس / آب٩  )أ(١٩٩٠مايو / أيار٩  يبوروند

  ١٩٩٢مارس / آذار٦  )ج(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١  البوسنة واهلرسك
  ١٩٧٧يونيه / حزيران١٨  ١٩٧٧مارس / آذار١٨  بولندا
  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢  )أ(١٩٨٢أغسطس / آب١٢  ) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٨يوليه / متوز٢٨  ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٨  بريو

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢  بيالروس
  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٩  )أ(١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٩  تايلند

  )ب(  )أ(١٩٩٧مايو / أيار١  تركمانستان

  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣  تركيا
      

  ١٩٧٩مارس / آذار٢١  )أ(١٩٧٨ديسمرب /انون األول ك٢١  ترينيداد وتوباغو
  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٩  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩  تشاد
  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤  )أ(١٩٨٤مايو / أيار٢٤  توغو
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار١٨  تونس

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أكتوبر / تشرين األول٣  جامايكا
      

  ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٣    )ه(اجلبل األسود
  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٢  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢  اجلزائر

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣  جزر البهاما
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٠مايو / أيار١٥  اجلماهريية العربية الليبية
  ١٩٨١أغسطس / آب٨  )أ(١٩٨١مايو / أيار٨  مجهورية أفريقيا الوسطى

      
  ١٩٧٦سبتمرب / أيلول١١  )أ(١٩٧٦يونيه / حزيران١١  مجهورية ترتانيا املتحدة
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  )ج(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢  اجلمهورية التشيكية

  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٨  )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨   ليشيت الدميقراطية-مجهورية تيمور 
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٧٨يناير / كانون الثاين٤  اجلمهورية الدومينيكية

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٦٩أبريل / نيسان٢١  اجلمهورية العربية السورية
      

  ١٩٩٠يوليه / متوز١٠  )أ(١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  مجهورية كوريا
  ١٩٨١ ديسمرب/ كانون األول١٤  )أ(١٩٨١سبتمرب / أيلول١٤  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  ١٩٧٧فرباير / شباط١  )أ(١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين١  مجهورية الكونغو الدميقراطية
   ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٥  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  ١٩٩٤أبريل / نيسان١٨  )ج(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
      

  )ب(  )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦  مجهورية مولدوفا

  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  جنوب أفريقيا
  )ب(  )أ(١٩٩٤مايو / أيار٣  جورجيا

  ٢٠٠٣فرباير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥  جيبويت
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٦  الدامنرك
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١٧  دومينيكا

  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٦  )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٦  الرأس األخضر
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٥أبريل / نيسان١٦  رواندا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤ديسمرب / كانون األول٩  رومانيا
  ١٩٨٤يوليه / متوز١٠  )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان١٠  زامبيا

      
  ١٩٩١أغسطس / آب١٣  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣  زمبابوي
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٥  )أ(٢٠٠٨فرباير / شباط١٥  ساموا

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٨  )أ(١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٨  سان مارينو
  ١٩٨٢فرباير / شباط٩  )أ(١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩   فنسنت وجزر غرينادينتسان
  ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١١  )أ(١٩٨٠يونيه / حزيران١١  ري النكاس
      

  ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩  ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  السلفادور
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  )ج(١٩٩٣مايو / أيار٢٨  سلوفاكيا
  ١٩٩١يونيه / حزيران٢٥  )ج(١٩٩٢يوليه / متوز٦  سلوفينيا
  ١٩٧٨مايو / أيار١٣  ١٩٧٨فرباير / شباط١٣  السنغال
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٦  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦  سوازيلند

      
  ١٩٨٦يونيه / حزيران١٨  )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٨  السودان
  ١٩٧٧مارس / آذار٢٨  )أ(١٩٧٦ديسمرب / كانون األول٢٨  سورينام
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٦  السويد
  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٨  )أ(١٩٩٢ يونيه/ حزيران١٨  سويسرا
  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب٢٣  سرياليون

      
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  سيشيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢فرباير / شباط١٠  شيلي
  )ج(  ٢٠٠١مارس / آذار١٢  )و(صربيا

  ١٩٩٠أبريل /ان نيس٢٤  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤  الصومال
  )ب(  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤  طاجيكستان

      

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يناير / كانون الثاين٢٥  العراق
  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  )أ(١٩٨٣يناير / كانون الثاين٢١  غابون
  ١٩٧٩يونيه / حزيران٢٢  )أ(١٩٧٩مارس / آذار٢٢  غامبيا
  ٢٠٠٠ديسمرب /األول كانون ٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غانا

  ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٦  )أ(١٩٩١سبتمرب / أيلول٦  غرينادا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  غواتيماال

  ١٩٧٧مايو / أيار١٥  ١٩٧٧فرباير / شباط١٥  غيانا
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٤  ١٩٧٨يناير / كانون الثاين٢٤  غينيا

  ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٢٥  )أ(١٩٨٧مرب سبت/ أيلول٢٥  غينيا االستوائية
  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢١  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١  فانواتو

      
  ١٩٨١فرباير / شباط٤  )أ(١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٤  فرنسا
  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٢٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  الفلبني

  ١٩٧٨أغسطس / آب١٠  ١٩٧٨مايو / أيار١٠  )  البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  فنلندا

  ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٢٤  )أ(١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٤  فييت نام
      

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩أبريل / نيسان٢  قربص
  )ب(  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٧  قريغيزستان
    ٢٠٠٦يناير /ين كانون الثا٢٤  )د(كازاخستان

  ١٩٨٤سبتمرب / أيلول٢٧  )أ(١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧  الكامريون
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٨  )ج(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٢  كرواتيا

      
  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٦  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٢٦  كمبوديا
  ١٩٧٦أغسطس / آب١٩  )أ(١٩٧٦مايو / أيار١٩  كندا

  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦  )أ(١٩٩٢مارس / آذار٢٦  كوت ديفوار

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٩  كوستاريكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول٢٩  كولومبيا

      
  ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥  )أ(١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٥  الكونغو
  ١٩٩٦أغسطس / آب٢١  )أ(١٩٩٦مايو / أيار٢١  الكويت
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٢مايو / أيار١  كينيا
  ١٩٩٢يوليه / متوز١٤  )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤  التفيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٣  لبنان

      
  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  )أ(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ليختنشتاين
  ١٩٨٣وفمرب ن/ تشرين الثاين١٨  ١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمربغ

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  ليبرييا
  ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  ليتوانيا
  ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩  )أ(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩  ليسوتو

      
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣  )أ(١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣  مالطة
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٤يوليه / متوز١٦  مايل
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يونيه / حزيران٢١  مدغشقر

  ١٩٨٢أبريل / نيسان١٤  ١٩٨٢يناير / كانون الثاين١٤  مصر
  ١٩٧٩أغسطس / آب٣  ١٩٧٩مايو / أيار٣  املغرب

      
  ١٩٨١يونيه / حزيران٢٣  )أ(١٩٨١مارس / آذار٢٣  املكسيك
  ١٩٩٤مارس / آذار٢٢  )أ(١٩٩٣يسمرب د/ كانون األول٢٢  مالوي
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩  ملديف

  ١٩٧٦أغسطس / آب٢٠  ١٩٧٦مايو / أيار٢٠  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨  منغوليا

      
  ٢٠٠٥فرباير / شباط١٧  )أ(٢٠٠٤نوفمرب /الثاين تشرين ١٧  موريتانيا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٢  موريشيوس
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢١  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز٢١  موزامبيق
  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ١٩٩٧أغسطس / آب٢٨  موناكو
  ١٩٩٥فرباير /باط ش٢٨  )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ناميبيا

      
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢سبتمرب / أيلول١٣  النرويج
  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٠  النمسا
  ١٩٩١أغسطس / آب١٤  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٤  نيبال
  ١٩٨٦يونيه / حزيران٧ )أ(١٩٨٦مارس / آذار٧  النيجر
  ١٩٩٣أكتوبر / األول تشرين٢٩  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز٢٩  نيجرييا

      
  ١٩٨٠يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٨٠مارس / آذار١٢  نيكاراغوا
  ١٩٧٩مارس / آذار٢٨  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٨  نيوزيلندا
  ١٩٩١مايو / أيار٦  )أ(١٩٩١فرباير / شباط٦  هاييت
  ١٩٧٩يوليه / متوز١٠ )أ(١٩٧٩أبريل / نيسان١٠  اهلند

  ١٩٩٧نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥  ١٩٩٧أغسطس / آب٢٥  هندوراس
      

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤يناير / كانون الثاين١٧  هنغاريا
  ١٩٧٩مارس / آذار١١  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١١  هولندا

  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٨  ١٩٩٢يونيه / حزيران٨  الواليات املتحدة األمريكية
  ١٩٧٩سبتمرب / أيلول٢١  ١٩٧٩يونيه / حزيران٢١  اليابان
  ١٩٨٧مايو / أيار٩  )أ(١٩٨٧فرباير / شباط٩  اليمن

      
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان

منطقة هونغ كونغ اإلداريـة  باإلضافة إىل الدول األطراف املدرجة أعاله، يظل العهد سارياً يف     :مالحظة
  .)ز(لصني الشعبيةالتابعة لاخلاصة  ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة
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  )١١٣(الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري   -ء با  

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١  االحتاد الروسي

  ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٧  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧  أذربيجان
  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨  )أ(١٩٨٦أغسطس / آب٨  األرجنتني
  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٣  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣  أرمينيا
  ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥  )أ(١٩٨٥يناير / كانون الثاين٢٥  إسبانيا

      
  ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٥  )أ(١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٥  أستراليا
  ١٩٩٢يناير /انون الثاين ك٢١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١  إستونيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار٦  إكوادور
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٤  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٤  ألبانيا
  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٢٥  أملانيا

      
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢  أندورا
  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٠  أنغوال

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠أبريل / نيسان١  أوروغواي
  ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨  )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨  أوزبكستان

  ١٩٩٦فرباير / شباط١٤  )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤  أوغندا
      

  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٥  )أ(١٩٩١يوليه / متوز٢٥  أوكرانيا
  ١٩٩٠مارس / آذار٨  )أ(١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨  آيرلندا

  ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  )أ(١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  آيسلندا
  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٥  ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥  إيطاليا

  ١٩٩٥أبريل / نيسان١٠  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٠  باراغواي

      
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٥  )أ(٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥  الربازيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاين٥  بربادوس

  ١٩٨٣أغسطس / آب٣  ١٩٨٣مايو / أيار٣  الربتغال

  ١٩٩٤أغسطس / آب١٧  )أ(١٩٩٤مايو / أيار١٧  بلجيكا
  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦  )أ(١٩٩٢مارس / آذار٢٦  بلغاريا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨  ١٩٧٧مارس / آذار٨  بنما
  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢  بنن

  ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤  بوركينا فاسو

  ١٩٩٥نيه يو/ حزيران١  ١٩٩٥مارس / آذار١  البوسنة واهلرسك
  ١٩٩٢فرباير / شباط٧  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٧  بولندا

      
  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢  )أ(١٩٨٢أغسطس / آب١٢  ) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا

  ١٩٨١يناير / كانون الثاين٣  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول٣  بريو

  ١٩٩٢ديسمرب /ول كانون األ٣٠  )أ(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٣٠  بيالروس

  ١٩٩٧أغسطس / آب١  )أ(١٩٩٧مايو / أيار١  )ب(تركمانستان
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٤  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  تركيا

      
  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٩  )أ(١٩٩٥ يونيه/ حزيران٩  تشاد

  ١٩٨٨يونيه / حزيران٣٠  )أ(١٩٨٨مارس / آذار٣٠  توغو

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣    )ه(اجلبل األسود
  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٢  )أ(١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢  اجلزائر

  ١٩٨٩أغسطس / آب١٦  )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦  اجلماهريية العربية الليبية

      
  ١٩٨١أغسطس / آب٨ )أ(١٩٨١مايو / أيار٨  مجهورية أفريقيا الوسطى

  ١٩٩٣يناير /اين كانون الث١  )ج(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢  اجلمهورية التشيكية
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٧٨يناير / كانون الثاين٤  اجلمهورية الدومينيكية

  ١٩٩٠يوليه / متوز١٠  )أ(١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  مجهورية كوريا

  ١٩٧٧فرباير / شباط١  )أ(١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين١  مجهورية الكونغو الدميقراطية

      
  ١٩٩٥مارس / آذار١٢  )ج(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٢  لسابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ا

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣  مجهورية مولدوفا
  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٤أغسطس / آب٣  )أ(١٩٩٤مايو / أيار٣  جورجيا

  ٢٠٠٣فرباير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥  جيبويت
      

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٦  الدامنرك

  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩  )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩  الرأس األخضر
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٠  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز٢٠  رومانيا
  ١٩٨٤يوليه / متوز١٠  )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان١٠  زامبيا
  ١٩٨٢فرباير / شباط٩  )أ(١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩  وجزر غرينادين فنسنت تسان
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٨  )أ(١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٨  سان مارينو
  ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٣  )أ(١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣  سري النكا
  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٦  ١٩٩٥يونيه / حزيران٦  السلفادور
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  )ج(١٩٩٣مايو / أيار٢٨  ياسلوفاك
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١٦  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٦  سلوفينيا

      
  ١٩٧٨مايو / أيار١٣  ١٩٧٨فرباير / شباط١٣  السنغال
  ١٩٧٧مارس / آذار٢٨  )أ(١٩٧٦ديسمرب / كانون األول٢٨  سورينام
  ١٩٧٦مارس /ار آذ٢٣  ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٦  السويد

  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب٢٣  سرياليون
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  سيشيل

      
  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٨  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٢٧  شيلي
  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦  )و(صربيا

  ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤  الصومال
  ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤  طاجيكستان

  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٩  )أ(١٩٨٨يونيه / حزيران٩  غامبيا
      
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غانا

  ٢٠٠١فرباير / شباط٢٨  )أ(٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  غواتيماال
  ١٩٩٣أغسطس / آب١٠  )أ(١٩٩٣مايو / أيار١٠  )ح(غيانا
  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧  غينيا

  ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٢٥  )أ(١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٥  غينيا االستوائية
      

  ١٩٨٤مايو / أيار١٧  )أ(١٩٨٤فرباير / شباط١٧  فرنسا
  ١٩٨٩مرب نوف/ تشرين الثاين٢٢  ١٩٨٩أغسطس / آب٢٢  الفلبني

  ١٩٧٨أغسطس / آب١٠  ١٩٧٨مايو / أيار١٠  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  فنلندا
  ١٩٩٢يوليه / متوز١٥  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٥  قربص

      
  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٧  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٧  قريغيزستان
  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٣٠  ٢٠٠٩يونيه /ن حزيرا٣٠  كازاخستان
  ١٩٨٤سبتمرب / أيلول٢٧  )أ(١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧  الكامريون
    )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٢  كرواتيا
  ١٩٧٦أغسطس / آب١٩  )أ(١٩٧٦مايو / أيار١٩  كندا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٧يونيه / حزيران٥  ١٩٩٧مارس / آذار٥  كوت ديفوار
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩  كوستاريكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول٢٩  كولومبيا
  ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥  )أ(١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٥  الكونغو
  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢  )أ(١٩٩٤يونيه / حزيران٢٢  التفيا

      
  ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  )أ(١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمربغ

  ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  ليتوانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  )أ(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ليختنشتاين

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٦  )أ(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  ليسوتو
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣  )أ(١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣  مالطة

      
  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤  )أ(٢٠٠١أكتوبر /األول تشرين ٢٤  مايل

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يونيه / حزيران٢١  مدغشقر
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥  )أ(٢٠٠٢مارس / آذار١٥  املكسيك
  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١١  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١  مالوي
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩  ملديف

      
  ١٩٩١يوليه / متوز١٦  )أ(١٩٩١أبريل / نيسان١٦  منغوليا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٢  موريشيوس
  ١٩٩٥فرباير / شباط٢٨  )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ناميبيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢سبتمرب / أيلول١٣  النرويج
  ١٩٨٨مارس / آذار١٠  ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٠  النمسا

      
  ١٩٩١أغسطس / آب١٤  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٤  نيبال
  ١٩٨٦يونيه / حزيران٧  )أ(١٩٨٦مارس / آذار٧  النيجر

  يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٨٠مارس / آذار١٢  نيكاراغوا
  ١٩٨٩أغسطس / آب٢٦  )أ(١٩٨٩مايو / أيار٢٦  نيوزيلندا

  ٢٠٠٥ سبتمرب/ أيلول٧  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧  هندوراس 
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٧  )أ(١٩٨٨سبتمرب / أيلول٧  هنغاريا
  ١٩٧٩مارس / آذار١١  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١١  هولندا
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان

، ١٩٩٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٣أعلنت جامايكا انسحاهبا من الربوتوكول االختياري يف          :مالحظة
وأعلنت ترينيـداد وتوبـاغو     . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣أن يبدأ نفاذ االنسحاب يف      على  

 مث انضمت إليه من جديـد يف        ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٦انسحاهبا من الربوتوكول االختياري يف      
أغـسطس  / آب ٢٦اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ نفاذ الربوتوكول من جديـد يف              

 بشأن القضية رقـم     ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ختذته اللجنة يف    وإثر القرار الذي ا   . ١٩٩٨
 وأعلنت فيه عدم صـحة الـتحفظ، أعلنـت          )كيندي ضد ترينيداد وتوباغو   ( ٨٤٥/١٩٩٩

 ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢٧ترينيداد وتوباغو من جديد انسحاهبا من الربوتوكول االختياري يف          
  .٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٧على أن يبدأ نفاذ االنسحاب يف 

الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري الثاين اهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة               -جيم   
  )٧٢(اإلعدام 

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٢  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٢  أذربيجان

  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٢  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢  األرجنتني
  ١٩٩١يوليه / متوز١١  ١٩٩١أبريل / نيسان١١  إسبانيا

  ١٩٩١يوليه / متوز١١  )أ(١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢  أستراليا

  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠  )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠  إستونيا
      

  ١٩٩٣مايو / أيار٢٣  )أ(١٩٩٣فرباير / شباط٢٣  إكوادور

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧  )أ(٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول١٧  ألبانيا
  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٢٥  )أ(٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥  الربازيل
 ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٨  ١٩٩٢أغسطس / آب١٨  أملانيا

  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢  أندورا
      

  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢١  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢١  أوروغواي

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣   )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣  أوزبكستان
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥  )أ(٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥  أوكرانيا
  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٨  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١٨  آيرلندا



A/65/40 (Vol. I) 

269 GE.10-45146 

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩١يوليه / متوز١١  ١٩٩١أبريل / نيسان٢  آيسلندا
  ١٩٩٥مايو / أيار١٤  ١٩٩٥فرباير / شباط١٤  إيطاليا

  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  )أ(٢٠٠٣أغسطس / آب١٨  باراغواي
  ١٩٩٠ يناير/كانون الثاين ١١  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٧  الربتغال
  ١٩٩٩مارس / آذار٨  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨  بلجيكا
  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠  ١٩٩٩أغسطس / آب١٠  بلغاريا

      
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢١  )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢١  نماب

  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٦  ٢٠٠١مارس / آذار١٦  البوسنة واهلرسك
  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١١  تركمانستان

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢  ٢٠٠٦مارس / آذار٢  تركيا
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣    )ه(اجلبل األسود

      
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٥  )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥  اجلمهورية التشيكية

  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٨  )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨   ليشيت الدميقراطية-مجهورية تيمور 
  ١٩٩٥أبريل / نيسان٢٦  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين٢٦  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠   مولدوفامجهورية
  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨  جنوب أفريقيا

      
  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٢  )أ(١٩٩٩مارس / آذار٢٢  جورجيا
  ٢٠٠٣فرباير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥  جيبويت
  ١٩٩٤مايو / أيار٢٤  ١٩٩٤ر فرباي/ شباط٢٤  الدامنرك

  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩  )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩  الرأس األخضر
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥   )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا

      
  ١٩٩١ مايو/ أيار٢٧  ١٩٩١فرباير / شباط٢٧  رومانيا

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٧  سان مارينو
  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٢  ١٩٩٩يونيه /زيران ح٢٢  سلوفاكيا
  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠  ١٩٩٤مارس / آذار١٠  سلوفينيا
  ١٩٩١يوليه / متوز١١  ١٩٩٠مايو / أيار١١  السويد

      
  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٦  )أ(١٩٩٤يونيه / حزيران١٦  سويسرا
  ١٩٩٥مارس / آذار١٥  )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥  سيشيل
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٦  ٢٠٠٨سبتمرب /ول أيل٢٦  شيلي
  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦  )أ(٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦  )و(صربيا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استالم صك التصديق  الدولة الطرف
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢  فرنسا
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  الفلبني

  ١٩٩٣مايو / أيار٢٢  ١٩٩٣فرباير / شباط٢٢  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
  ١٩٩١يوليه / متوز١١  ١٩٩١أبريل / نيسان٤  فنلندا
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  )أ(١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٠  قربص
  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٢  )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٢  كرواتيا

      
  ٢٠٠٦اير فرب/ شباط٢٥  )أ(٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  كندا

  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٥  ١٩٩٨يونيه / حزيران٥  كوستاريكا
  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٥  )أ(١٩٩٧أغسطس / آب٥  كولومبيا
  ١٩٩٢مايو / أيار١٢  ١٩٩٢فرباير / شباط١٢  لكسمربغ

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦  )أ(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ليبرييا
      

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧  ليتوانيا
  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  )أ(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ليختنشتاين

  ١٩٩٥مارس / آذار٢٩  )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٩  مالطة
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٦  )أ(٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦  املكسيك

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
  وآيرلندا الشمالية

  ٢٠٠٠مارس / آذار١٠  ١٩٩٩ديسمرب / األول كانون١٠

      
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢١  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز٢١  موزامبيق
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨  )أ(٢٠٠٠مارس / آذار٢٨  موناكو
  ١٩٩٥فرباير / شباط٢٨  )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ناميبيا
  ١٩٩١مرب ديس/ كانون األول٥  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٥  النرويج
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢  ١٩٩٣مارس / آذار٢  النمسا

      
  ١٩٩٨يونيه / حزيران٤  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٤  نيبال

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢١  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢١  نيكاراغوا
  ١٩٩٠مايو / أيار٢٢  ١٩٩٠فرباير / شباط٢٢  نيوزيلندا
  ٢٠٠٨يوليه / متوز١  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  هندوراس
  ١٩٩٤مايو / أيار٢٤  )أ(١٩٩٤فرباير / شباط٢٤  اهنغاري

      
  ١٩٩١يونيه / حزيران٢٦  ١٩٩١مارس / آذار٢٦  هولندا
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان
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  )٤٨( من العهد ٤١الدول اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة   -دال   
  يسري إىل  يسري اعتباراً من  الدولة الطرف

  أجل غري مسمى  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١  حتاد الروسياال

  أجل غري مسمى  ١٩٨٦أغسطس / آب٨  األرجنتني

  أجل غري مسمى  ١٩٩٨مارس / آذار١١  إسبانيا

  أجل غري مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٨  أستراليا

  أجل غري مسمى  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤  إكوادور

      
  أجل غري مسمى  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٧  أملانيا

  أجل غري مسمى  ١٩٩٢يوليه / متوز٢٨  أوكرانيا

  أجل غري مسمى  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨  آيرلندا

  أجل غري مسمى  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  آيسلندا
  أجل غري مسمى  ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥  إيطاليا

      
  أجل غري مسمى  ١٩٨٧مارس / آذار٥  بلجيكا

  أجل غري مسمى  ١٩٩٣مايو / أيار١٢  بلغاريا

  أجل غري مسمى  ١٩٩٢مارس / آذار٦  البوسنة واهلرسك

  أجل غري مسمى  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٥  بولندا

  أجل غري مسمى  ١٩٨٤أبريل / نيسان٩  بريو

      
  أجل غري مسمى  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٣٠  بيالروس

  أجل غري مسمى  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٤  تونس

  أجل غري مسمى  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢  اجلزائر

  أجل غري مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  اجلمهورية التشيكية

  أجل غري مسمى  ١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  مجهورية كوريا
      

  أجل غري مسمى  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  جنوب أفريقيا

  أجل غري مسمى  ١٩٨٣أبريل / نيسان١٩  الدامنرك

  أجل غري مسمى  ١٩٩١أغسطس / آب٢٠  زمبابوي

  أجل غري مسمى  ١٩٨٠يونيه / حزيران١١  ري النكاس

  أجل غري مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  سلوفاكيا
      

  أجل غري مسمى  ١٩٩٢يوليه / متوز٦  سلوفينيا
  أجل غري مسمى  ١٩٨١يناير / كانون الثاين٥  السنغال
  أجل غري مسمى  ١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  السويد
  ٢٠١٥أبريل /نيسان ١٦  ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٦  سويسرا
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  يسري إىل  يسري اعتباراً من  الدولة الطرف
  أجل غري مسمى  ١٩٩٠مارس / آذار١١  شيلي

      
  أجل غري مسمى  ١٩٨٨يونيه / حزيران٩  غامبيا
  أجل غري مسمى  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غانا
  أجل غري مسمى  ١٩٩٢مايو / أيار١٠  غيانا

  أجل غري مسمى  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  الفلبني

  أجل غري مسمى  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  فنلندا
      

  أجل غري مسمى  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٢  كرواتيا
  أجل غري مسمى  ١٩٧٩أكتوبر / تشرين األول٢٩  كندا

  أجل غري مسمى  ١٩٨٩يوليه / متوز٧  الكونغو

  أجل غري مسمى  ١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمربغ

  أجل غري مسمى  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  ليختنشتاين
      

  أجل غري مسمى  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣  مالطة
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

  وآيرلندا الشمالية
  أجل غري مسمى  ١٩٧٦مايو / أيار٢٠

  أجل غري مسمى  ١٩٧٢أغسطس / آب٣١  النرويج

  أجل غري مسمى  ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٠  النمسا

  أجل غري مسمى  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٨  نيوزيلندا
      

  أجل غري مسمى  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٧  هنغاريا
  أجل غري مسمى  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١١  هولندا

  أجل غري مسمى  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٨  الواليات املتحدة األمريكية

  احلواشي
  .انضمام  )أ(  
  .ترى اللجنة أن تاريخ بدء النفاذ هو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة  )ب(  
  .خالفة  )ج(  
بـالرغم  : قبل استالم األمني العام لألمم املتحدة صك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي              )د(

من عدم ورود إعالن باخلالفة، يظل األفراد الذين يعيشون يف إقليم الدولة اليت كانت جـزءاً                
من دولة سابقة طرف يف العهد مؤهلني للتمتع بالضمانات املنصوص عليها يف العهد وفقاً ملـا         

الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة        انظر  (ت عليه اللجنة يف أحكامها السابقة       استقر
  ).٤٩ و٤٨، اجمللد األول، الفقرتان )A/49/40( ٤٠التاسعة واألربعون، امللحق رقم 

 ٢٨ املؤرخ   ٦٠/٢٦٤قُبل اجلبل األسود عضواً يف األمم املتحدة مبقتضى قرار اجلمعية العامة              )ه(
، تلقى األمني العام رسالة مـن       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
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 ومرفقة هبا قائمة باملعاهدات     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠حكومة اجلبل األسود مؤرخة     
  :املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العام، تبلغه مبا يلي

د صربيا واجلبل األسود   إن حكومة مجهورية اجلبل األسود قررت أن ختلف دولة احتا           
  .يف املعاهدات اليت كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها

إن حكومة مجهورية اجلبل األسود ختلف دولة االحتاد يف املعاهدات املذكورة مبرفق              
 ٣هذه الرسالة وتتعهد رمسياً بالوفاء بالشروط اليت تنص عليها هذه املعاهدات اعتبـاراً مـن                

، وهو التاريخ الذي تولت فيه مجهورية اجلبـل األسـود مـسؤوليات             ٢٠٠٦ه  يوني/حزيران
  .عالقاهتا الدولية والذي اعتمد فيه برملان اجلبل األسود إعالن االستقالل

إن حكومة مجهورية اجلبل األسود متمسكة بالتحفظات واإلعالنات واالعتراضات           
ة اجلبل األسود مـسؤولية عالقاهتـا       اليت قدمتها صربيا واجلبل األسود قبل أن تتوىل مجهوري        

  .الدولية، على النحو املبني يف مرفق هذا الصك
، ١٩٧١يونيـه   / حزيران ٢صدقت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية على العهد يف           )و(

مجهورية (وقد قُبلت الدولة اخللف     . ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣وبدأ نفاذ العهد بالنسبة إليها يف       
 ١ املؤرخ   ٥٥/١٢عضواً يف األمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة         ) حتاديةيوغوسالفيا اال 

ومبوجب إعالن أصدرته احلكومة اليوغوسـالفية فيمـا بعـد          . ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
 ١٢انضمت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية إىل العهد على أن يبدأ نفاذ هـذا االنـضمام يف                

مارسة املعمول هبا يف اللجنة، يظل األفراد الذين يعيشون يف          ومبقتضى امل . ٢٠٠١مارس  /آذار
إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف يف العهد، مؤهلني للتمتع بالـضمانات               

وبعد اعتماد امليثاق الدستوري لصربيا واجلبل األسـود مـن مجعيـة            . املعترف هبا يف العهد   
، أصـبح اسـم دولـة مجهوريـة         ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٤مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف     

وختلف مجهورية صربيا دولة احتاد صـربيا       ". صربيا واجلبل األسود  "يوغوسالفيا االحتادية هو    
واجلبل األسود كعضو يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع أجهزة وهيئات منظومـة األمـم                

جلبل األسود، الـذي أصـبح       من امليثاق الدستوري لصربيا وا     ٦٠املتحدة، على أساس املادة     
 ٣نافذاً مبقتضى إعالن االستقالل الذي اعتمدتـه اجلمعيـة الوطنيـة للجبـل األسـود يف             

 ١٦، تلقى األمني العام رسالة مؤرخة       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩ويف  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
يا مجهورية صـرب  ) أ: ( من وزارة خارجية مجهورية صربيا تبلغه مبا يلي        ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

ستستمر يف ممارسة حقوقها املعترف هبا ويف الوفاء بتعهداهتا مبوجب املعاهدات الدولية الـيت              
ينبغي أن تعترب مجهورية صربيا طرفاً يف مجيع االتفاقات         ) ب(أبرمتها صربيا واجلبل األسود؛ و    

م الـيت   إن مجهورية صربيا ستقوم باملها    ) ج(الدولية السارية بدالً من صربيا واجلبل األسود؛ و       
كان يؤديها جملس وزراء صربيا واجلبل األسود، كوديع للمعاهدات املتعددة األطـراف ذات             

وقد قُبلت مجهورية اجلبل األسود عضواً يف األمم املتحدة، مبقتضى قرار اجلمعية العامة             . الصلة
  . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤

لعهد يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعـة         لالطالع على املعلومات املتعلقة بتطبيق ا       )ز(
 ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحـق رقـم            للصني، انظر   

(A/51/40)    ولالطـالع علـى املعلومـات    . ٨٥-٧٨، الفصل اخلامس، الفرع باء، الفقرات
الـدورة اخلامـسة    ة، املرجع نفـسه،     املتعلقة بتطبيق العهد يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاص       

  .، الفصل الرابع(A/55/40) ٤٠واخلمسون، امللحق رقم 
، مث انضمت ١٩٩٩يناير / كانون الثاين  ٥أعلنت غيانا انسحاهبا من الربوتوكول االختياري يف          )ح(

. ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٥إليه من جديد يف اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ يف              
  .ثار حتفظ غيانا اعتراضات من ست دول أطراف يف الربوتوكول االختياريوقد أ
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٠-٢٠٠٩عضوية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وأعضاء مكتبها،     

  أعضاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -ألف   

  الدورة السابعة والتسعون    
  تونس  **السيد عبد الفتاح عمر

  اهلند   *اندرا ناتوارالل باغوايتالسيد برافوالتش
  اجلزائر   **السيد األزهري بوزيد
  فرنسا   **السيدة كريستني شانيه
  مصر   **السيد أمحد أمني فتح اهللا
  اليابان   *السيد يوغي إيواساوا
  سويسرا   *السيدة هيلني كيلر

  موريشيوس   **السيد راجسومر الاله
  ب أفريقياجنو   **السيدة زونكي زانيلي ماجودينا
  رومانيا   *السيدة يوليا أنطوانيال موتوك

  آيرلندا   **السيد مايكل أوفالهريت
  بريو   * ثريو-سانشيز برييز السيد خوسيه لويس 

  كولومبيا   **السيد رافائيل ريفاس بوسادا
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   **السري ناجيل روديل

  األرجنتني   **عمر سالفيويلالسيد فابيان 
  السويد   **كريستر ثيلنيالسيد 

  الواليات املتحدة األمريكية   *السيدة روث ودجوود
  

__________ 

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   *  
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   **  
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  الدورة الثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون    
  تونس  *السيد عبد الفتاح عمر

  اهلند   *السيد برافوالتشاندرا ناتوارالل باغوايت
  ئراجلزا   **السيد األزهري بوزيد
  فرنسا   *السيدة كريستني شانيه
  املغرب   **السيد حمجوب اهليبة

  مصر   **السيد أمحد أمني فتح اهللا
  اليابان   *السيد يوغي إيواساوا
  سويسرا   *السيدة هيلني كيلر

  موريشيوس   **السيد راجسومر الاله
  جنوب أفريقيا   *السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

  رومانيا   * موتوكالسيدة يوليا أنطوانيال
  آيرلندا   **السيد مايكل أوفالهريت

  بريو   * ثريو-سانشيز برييز السيد خوسيه لويس 
  كولومبيا   **السيد رافائيل ريفاس بوسادا

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   **السري ناجيل روديل
  األرجنتني   **السيد فابيان عمر سالفيويل

  السويد   **كريستر ثيلنيالسيد 
  الواليات املتحدة األمريكية   *السيدة روث ودجوود

  أعضاء املكتب  -باء   
 ١٦  املعقـودة يف   ٢٥٩٨فيما يلي أعضاء املكتب الذين انتخبوا لفترة عامني يف اجللـسة              

  ):اخلامسة والتسعونالدورة  (٢٠٠٩مارس /آذار
  السيد يوغي إيواساوا    :الرئيس

  لسيدة زونكي زانيلي ماجوديناا  :نواب الرئيس
   روديلناجيلالسري     
   ثريو-سانشيز برييز  لويس خوسيهالسيد     

   أنطوانيال موتوكيولياالسيدة     :املقرر
__________ 

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   *  
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   **  
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  املرفق الثالث

 مبوجب التقارير واملعلومات اإلضافية املقدمة من الدول األطراف    
  )٢٠١٠يوليه / متوز٣١يف  ( من العهد٤٠ املادة

  تاريخ التقدمي  احملدد للتقدميالتاريخ   التقرير  فالدولة الطر

  مل حيل بعد  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١  السابع  االحتاد الروسي
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٠  األويل  إثيوبيا

  مل حيل بعد  ٢٠١٣أغسطس /آب ١  الرابع  أذربيجان

  مل حيل بعد  ٢٠١٤مارس / آذار٣٠  اخلامس  األرجنتني
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٢  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢١  الرابع  األردن

  
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١  الثاين  أرمينيا
  مل يرد بعد  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢  األويل   إريتريا
  مل حيل بعد   ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١  السادس  إسبانيا
  مل حيل بعد  ٢٠١٣ريل أب/ نيسان١  السادس  أستراليا
  مل حيل بعد  ٢٠١٥يوليه / متوز٣٠  لرابعا  إستونيا

  
  مل حيل بعد  ٢٠١٣يوليه / متوز٣٠  لرابعا  إسرائيل

  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٥  ١٩٨٩أبريل / نيسان٢٣  الثاين  أفغانستان

  مل حيل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣٠  السادس  إكوادور
   بعدردي مل  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١  الثاين  ألبانيا
   بعدردي مل  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  السادس  أملانيا
  

  رد بعدي مل  ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣  األويل  إندونيسيا
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٩اخلاص/األويل  أنغوال

  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٣١
  مل يردا بعد

  بعدمل يرد   ٢٠٠٣مارس / آذار٢١  اخلامس  أوروغواي
  مل يرد بعد  ٢٠١٣مارس / آذار٣٠  الرابع  أوزبكستان

   بعدردي مل  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثاين  أوغندا
  

  حيل بعد مل  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢  السابع  أوكرانيا
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  تاريخ التقدمي  احملدد للتقدميالتاريخ   التقرير  فالدولة الطر

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١  الثالث  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  مل حيل بعد  ٢٠١٢يوليه / متوز٣١  لرابعا  آيرلندا
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  اخلامس  آيسلندا
   بعديرد مل  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١  السادس  إيطاليا

  
  مل يرد بعد   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١  األويل  بابوا غينيا اجلديدة

  بعديرد  مل  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١  الثالث  باراغواي
   بعدردي مل  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٠  األويل  البحرين
   بعديرد مل  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١  الثالث  الربازيل
  حيل بعد مل  ٢٠١١مارس / آذار٢٩  الرابع  بربادوس

  
   بعديرد مل  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  الرابع  الربتغال
  ٢٠٠٩يناير /ون الثاين كان٢٨  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  اخلامس  بلجيكا
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١  الثالث  بلغاريا
  مل يرد بعد  ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٩  األويل  بليز

  مل يرد بعد  ٢٠٠١ديسمرب / األولكانون ٦  األويل  بنغالديش
  
  مل حيل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٣١  الرابع  بنما
   بعديرد مل  ٢٠٠٨وفمرب ن/ تشرين الثاين١  الثاين  بنن

  مل حيل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٣١  الثاين  بوتسوانا
  مل يرد بعد  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣  األويل  بوركينا فاسو

  مل يرد بعد  ١٩٩٦أغسطس / آب٨  الثاين  بوروندي
  

  حيل بعد مل  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١  الثاين  البوسنة واهلرسك
   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥  ٢٠٠٨نوفمرب /ين تشرين الثا١  السادس  بولندا
  مل يرد بعد  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١  الثالث )املتعددة القوميات -مجهورية  (بوليفيا
  مل يرد بعد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١  اخلامس  بريو

  مل يرد بعد  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٧  اخلامس  بيالروس
  

   بعديرد مل  ٢٠٠٩أغسطس / آب١  الثاين  تايلند
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٤  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١  األويل  تركمانستان

  مل يرد بعد  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٦  األويل  تركيا
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  مل يرد بعد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١  اخلامس  ترينيداد وتوباغو
  مل حيل بعد  ٢٠١٢يوليه / متوز٣١  الثاين  تشاد
  

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١  الرابع  توغو
  مل حيل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٣١  السادس  تونس
  مل يرد بعد  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٩  األويل   ليشيت-تيمور 
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢١  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٧  الثالث  جامايكا

   بعد يردمل  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٣  األويل  )د(اجلبل األسود
  

  مل حيل بعد  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١  الرابع  اجلزائر
  مل حيل بعد  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣٠  اخلامس  اجلماهريية العربية الليبية
  مل حيل بعد  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الثالث  مجهورية أفريقيا الوسطى

  مل حيل بعد  ٢٠١١أغسطس / آب١  الثالث  اجلمهورية التشيكية
  مل حيل بعد  ٢٠١٣أغسطس / آب١  اخلامس  مجهورية ترتانيا املتحدة
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٢  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  اخلامس  اجلمهورية الدومينيكية

  بعديرد مل   ٢٠٠٩أغسطس / آب١  الرابع  اجلمهورية العربية السورية
  مل حيل بعد  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢  الرابع  مجهورية كوريا

  مل يرد بعد  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١  الثالث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  مل يرد بعد  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  الرابع  مجهورية الكونغو الدميقراطية

        
  مل حيل بعد  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٥  األويل  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  مل حيل بعد  ٢٠١٢أبريل / نيسان١  الثالث اليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدونيا
  مل حيل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣٠  الثالث  مجهورية مولدوفا
  مل يرد بعد  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  األويل  جنوب أفريقيا

  مل حيل بعد  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١  الرابع  جورجيا
  

  مل يرد بعد  ٢٠٠٤ فرباير/ شباط٥  األويل  جيبويت
  مل حيل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣١  السادس  الدامنرك
  مل يرد بعد  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٦  األويل  دومينيكا

  مل يرد بعد  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥  األويل  الرأس األخضر
  مل حيل بعد  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٠  الرابع  رواندا
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  مل يرد بعد  ١٩٩٩ أبريل/ نيسان٢٨  اخلامس  رومانيا
  مل حيل بعد  ٢٠١١يوليه / متوز٢٠  الرابع  زامبيا

  مل يرد بعد  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الثاين  زمبابوي
  بعديرد مل   ٢٠٠٩مايو / أيار١٥  األويل  ساموا

  )ب(مل يرد بعد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣١  الثاين  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  
  مل حيل بعد  ٢٠١٣يوليه /ز متو٣١  الثالث  سان مارينو
  مل يرد بعد  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١  اخلامس  سري النكا
   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  الرابع  السلفادور
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  الثالث  سلوفاكيا
  مل حيل بعد  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الثالث  سلوفينيا

  
  مل يرد بعد  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  امساخل  السنغال
  مل يرد بعد  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧  األويل  سوازيلند

  بعديرد مل   ٢٠١٠يوليه / متوز٢٦  الرابع  السودان
  مل يرد بعد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثالث  سورينام

  مل حيل بعد  ٢٠١٤أبريل / نيسان١  السابع  السويد
        

  مل حيل بعد  ٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين١  الرابع  سويسرا

  مل يرد يعد  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  األويل  سرياليون

  مل يرد بعد  ١٩٩٣أغسطس / آب٤  األويل  سيشيل
  مل حيل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٢٧  السادس  شيلي
   ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣٠  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  الثاين  صربيا

        
   يرد بعدمل  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣  األويل  الصومال

  مل حيل بعد  ٢٠٠٨يوليه / متوز٣١  الثاين  طاجيكستان
  مل يرد بعد  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  اخلامس  العراق
  مل يرد بعد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١  الثالث  غابون
  )ب(مل يرد بعد  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١  الثاين  غامبيا

        
  مل يرد بعد  ٢٠٠١فرباير / شباط٨  األويل  غانا
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  )ب(مل يرد بعد  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٦  األويل  ناداغري

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠  ٢٠٠٥أغسطس / آب١  الثالث  غواتيماال
  مل يرد بعد  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  الثالث  غيانا
  مل يرد بعد  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠  الثالث  غينيا
        

  )ب(يرد بعدمل   ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٤  األويل  غينيا االستوائية

  بعديرد مل   ٢٠١٠فرباير / شباط٢١  األويل  فانواتو
  مل حيل بعد   ٢٠١٢يوليه / متوز٣١  اخلامس  فرنسا
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١  الرابع  الفلبني

  مل يرد بعد  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الرابع ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
        

  بعديرد مل   ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١  سالساد  فنلندا
  مل يرد بعد  ٢٠٠٤أغسطس / آب١  الثالث  فييت نام

  مل يرد بعد  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الرابع  قربص
  مل يرد بعد  ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١  الثاين  قريغيزستان
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤  األويل  كازاخستان

        
  مل حيل بعد  ٢٠١٣يوليه / متوز٣٠  امساخل  الكامريون
  مل حيل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣٠  الثالث  كرواتيا
  مل يرد بعد  ٢٠٠٢يوليه / متوز٣١  الثاين  كمبوديا
  مل حيل بعد  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣١  السادس  كندا

  مل يرد بعد  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥  األويل  كوت ديفوار
        

  مل حيل بعد  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١  السادس  كوستاريكا
  مل حيل بعد  ٢٠١٤أبريل / نيسان١  بعالسا  كولومبيا
  مل يرد بعد  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  الثالث  الكونغو
  ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١  الثاين  الكويت
  مل يرد بعد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثالث  كينيا

        
  مل يرد بعد  ٢٠٠٨نوفمرب /اين تشرين الث١  الثالث  التفيا
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  مل يرد بعد  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١  الثالث  لبنان
  مل يرد بعد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الرابع  لكسمربغ

  مل يرد بعد  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢  األويل  ليبرييا
  مل يرد بعد  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  الثالث  ليتوانيا

        
  بعديرد مل   ٢٠٠٩سبتمرب /ل أيلو١  الثاين  ليختنشتاين

  مل يرد بعد  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠  الثاين  ليسوتو
  مل يرد بعد  ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٢  الثاين  مالطة
  مل يرد بعد  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الثالث  مايل

  مل حيل بعد  ٢٠١١مارس / آذار٢٣  الرابع  مدغشقر
        

   يرد بعدمل  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١  الرابع  مصر
  مل يرد بعد  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١  السادس  املغرب

  مل حيل بعد  ٢٠١٤مارس /آذار ٣٠  السادس  املكسيك
  مل يرد بعد  ١٩٩٥مارس / آذار٢١  األويل  مالوي
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٧  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩  األويل  ملديف

        
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى

  يرلندا الشماليةوآ   
  مل حيل بعد  ٢٠١٢يوليه / متوز٣١  السابع

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى
وراء  أقاليم ما(وآيرلندا الشمالية 

  )البحار

  مل حيل بعد  ٢٠١٢يوليه / متوز٣١  السابع

منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة 
  )ج()الصني(

األويل 
  )الصني(

  بعدمل يرد   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣١

 اخلاصة منطقة هونغ كونغ اإلدارية
  )ج()الصني(

  الثالث
  )الصني(

  مل حيل بعد  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  اخلامس  منغوليا
        

  مل يرد بعد  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٧  األويل  موريتانيا
  بعديرد مل   ٢٠١٠أبريل / نيسان١  اخلامس  موريشيوس
  مل يرد بعد  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٠  األويل  موزامبيق
  مل حيل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٨  الثالث  موناكو
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  مل يرد بعد  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  الثاين  ناميبيا
        

  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١  السادس  النرويج
  مل حيل بعد  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣٠  اخلامس  النمسا
  مل يرد بعد  ١٩٩٧أغسطس / آب١٣  الثاين  نيبال
  مل يرد بعد  ١٩٩٤مارس / آذار٣١  الثاين  النيجر
  مل يرد بعد  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٨  الثاين  نيجرييا

        
  مل حيل بعد  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٩  الرابع  نيكاراغوا

  مل حيل بعد  ٢٠١٥مارس / آذار٣٠  السادس  نيوزيلندا

  مل يرد بعد  ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣٠  األويل  هاييت
  مل يرد بعد  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١  الرابع  اهلند

  مل حيل بعد  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣١  الثاين  هندوراس
        

   ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  اخلامس  هنغاريا

  مل حيل بعد  ٢٠١٤يوليه / متوز٣١  اخلامس  )األنتيلمبا يف ذلك جزر (هولندا 
  مل حيل بعد  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الرابـع   الواليات املتحدة األمريكية

  مل حيل بعد  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٩  السادس  اليابان
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٩يوليه / متوز١  اخلامس  اليمن

        
  مل يرد بعد  ٢٠٠٩ل أبري/ نيسان١  الثاين  اليونان

  احلواشي  
طلبت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني إىل حكومة أفغانستان تقدمي معلومات حتّدث تقريرها يف                )أ(

ومل تـرد أيـة     .  لتنظر فيها يف الدورة السابعة واخلمـسني       ١٩٩٦مايو  / أيار ١٥موعد ال يتجاوز    
 الثامنـة   تني أفغانستان إىل تقدمي تقريرها يف الـدورة       ودعت اللجنة يف دورهتا السابعة والس     . معلومات إضافية 

وقررت اللجنة يف دورهتا الثالثة والسبعني      . وطلبت الدولة الطرف تأجيل النظر يف تقريرها      . والستني
  .إرجاء النظر يف حالة أفغانستان إىل موعد الحق ريثما تثبت احلكومة اجلديدة وضعها

لسبعني يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غامبيا وذلـك دون           نظرت اللجنة يف دورهتا اخلامسة وا       )ب(
وأرسلت مالحظات ختاميـة مؤقتـة إىل       . وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها        

  .ويف هناية الدورة احلادية والثمانني، قررت اللجنة جعل هذه املالحظات علنية. الدولة الطرف
 والسبعني يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غينيا االستوائية          نظرت اللجنة يف دورهتا التاسعة        

وأرسلت مالحظات ختامية مؤقتة إىل     . دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها         
  .ويف هناية الدورة احلادية والثمانني، قررت اللجنة جعل هذه املالحظات علنية. الدولة الطرف
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 السادسة والثمانني يف حالة احلقوق املدنية والـسياسية يف سـانت            نظرت اللجنة يف دورهتا       
وأرسـلت  . فنسنت وجزر غرينادين دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن حبضور وفد منـها             

مالحظات ختامية مؤقتة إىل الدولة الطرف، مع طلب بتقدمي تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه               
 ٥ويف رسالة مؤرخة    . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢الة تذكريية يف    وبعثت رس . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١

ويف . ، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقدمي تقريرها خالل شهر واحـد          ٢٠٠٧يوليه  /متوز
هناية الدورة الثانية والتسعني، قررت اللجنة جعل هذه املالحظات علنية ألن الدولة الطرف مل تـف                

  .بالتزامها بتقدمي التقرير
رت اللجنة يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غرينادا، يف دورهتا التسعني، بدون وجود تقريـر                نظ    

وأرسلت اللجنة مالحظات ختامية مؤقتة إىل الدولـة        .  الدولة الطرف وبدون حضور وفد منها      من
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١الطرف، وطلبت منها تقدمي تقريرها األويل يف موعد ال يتجاوز 

 الصني بااللتزامات املنصوص    أوفت حكومة على الرغم من أن الصني نفسها ليست طرفاً يف العهد،             )ج(
 فيما يتعلق مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة اليت كانت تابعة لإلدارة الربيطانية،             ٤٠عليها يف املادة    

  .ومبنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة اليت كانت تابعة لإلدارة الربتغالية
 ٢٨ املـؤرخ    ٦٠/٢٦٤جلبل األسود عضواً يف األمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعيـة العامـة             ا قبُِِل  )د(

، تلقى األمني العام رسالة من حكومة       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
ـ        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠اجلبل األسود مؤرخة     ددة ، أرِفقَت هبا قائمـة باملعاهـدات املتع

  :األطراف املودعة لدى األمني العام، وأبلغته مبا يلي
إن حكومة مجهورية اجلبل األسود قررت أن ختلف دولة احتاد صربيا واجلبل األسود يف                •

  .املعاهدات اليت كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها
ملذكورة يف مرفـق    إن حكومة مجهورية اجلبل األسود ختلف دولة االحتاد يف املعاهدات ا            •

هذه الرسالة وتتعهد رمسياً بالوفاء بالشروط اليت تنص عليها هذه املعاهدات، اعتباراً من             
، وهو التاريخ الذي تولت فيه مجهورية اجلبل األسود مسؤولية          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣

  .عالقاهتا الدولية والذي اعتمد فيه برملان اجلبل األسود إعالن االستقالل
 مجهورية اجلبل األسود متمسكة بالتحفظات واإلعالنات واالعتراضات املبينة         إن حكومة   •

قبل أن تتوىل مجهورية     يف مرفق هذا الصك واليت كانت صربيا واجلبل األسود قد قدمتها          
  .اجلبل األسود مسؤولية عالقاهتا الدولية
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  املرفق الرابع

 املـشمولة   التقارير واحلاالت اليت جرى النظر فيهـا أثنـاء الفتـرة              
  باالستعراض والتقارير اليت ال تزال معروضة على اللجنة

  التقارير األولية  -ألف   

  الوثائق املرجعية  احلالة  تاريخ التقدمي  املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

من املقرر النظر فيـه يف        ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٠  إثيوبيا
  الحقة دورة

CCPR/C/ETH/1 

من املقرر النظر فيـه يف        ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤  كازاخستان
  الحقة دورة

CCPR/C/KAZ/1 

قيد الترمجة من املقـرر        ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٤  ١٩٩٨يوليه / متوز٣١  تركمانستان
 الحقة النظر فيه يف دورة

CCPR/C/TKM/1 

قيد الترمجة من املقـرر        ٢٠١٠فرباير /  شباط١٧  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩  ملديف
 الحقة النظر فيه يف دورة

CCPR/C/MDV/1 

  قيد الترمجة   ٢٠١٠فرباير / شباط٢٢  ١٩٩٣أبريل / نيسان٩  أنغوال
من املقرر النظر فيـه يف      

  الحقة دورة

CCPR/C/AGO/1 

 التقارير الدورية الثانية  -باء   

 الوثائق املرجعية  احلالة  قدميتاريخ الت  املوعد احملدد للتقدمي  الدولة الطرف

ــشرين األول٥  ٢٠٠٤أغسطس / آب١  مجهورية مولدوفا ــوبر / ت أكت
٢٠٠٧  

نظر فيـه يف الـدورة      
  والتسعني السابعة

CCPR/C/MDA/2 

CCPR/C/MDA/Q/2 

CCPR/C/MDA/CO/2 

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٨  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  كرواتيا
٢٠٠٧  

نظر فيـه يف الـدورة      
  والتسعني السابعة

CCPR/C/HRV/2 

CCPR/C/HRV/Q/2 

CCPR/C/HRV/CO/2 

 CCPR/C/SRB/2من املقرر النظر فيـه يف        ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  صربيا
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 الوثائق املرجعية  احلالة  قدميتاريخ الت  املوعد احملدد للتقدمي  الدولة الطرف

  الحقة دورة

أكتـوبر  / تشرين األول  ١  أرمينيا
٢٠٠١  

قيد الترمجة من املقـرر        ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧
 الحقة النظر فيه يف دورة

CCPR/C/ARM/2 

قيد الترمجة من املقـرر       ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨  ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١  يتالكو
 الحقة النظر فيه يف دورة

CCPR/C/KWT/2 

  التقارير الدورية الثالثة  -جيم   
 الوثائق املرجعية  احلالة  تاريخ التقدمي  املوعد احملدد للتقدمي  الدولة الطرف

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١  سويسرا
٢٠٠٦  

تـوبر  أك/ تشرين األول  ١٢
٢٠٠٧  

نظر فيـه يف الـدورة      
  السابعة والتسعني

CCPR/C/CHE/3 

CCPR/C/CHE/Q/3 

CCPR/C/CHE/CO/3 

نظر فيه يف الدورة الثامنة       ٢٠٠٨مارس / آذار٣١  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  أوزبكستان
  والتسعني

CCPR/C/UZB/3 

CCPR/C/UZB/Q/3 

CCPR/C/UZB/CO/3 

نظر فيـه يف الـدورة        ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  إسرائيل
  التاسعة والتسعني

CCPR/C/ISR/3 

CCPR/C/ISR/Q/3 

CCPR/C/ISR/CO/3 

ديـسمرب  / كانون األول  ١٠  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  إستونيا
٢٠٠٨  

نظر فيـه يف الـدورة      
  التاسعة والتسعني

CCPR/C/EST/3 

CCPR/C/EST/Q/3 

CCPR/C/EST/CO/3 

من املقرر النظر فيـه يف        ٢٠٠٩يه يون/ حزيران٢٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  سلوفاكيا
  دورة الحقة

CCPR/C/SVK/3 

CCPR/C/SVK/Q/3 

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٧  جامايكا
٢٠٠١  

من املقـرر   . قيد الترمجة   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠
 الحقة النظر فيه يف دورة

CCPR/C/JAM/3 

ديسمرب / كانون األول  ٣١  بلغاريا
٢٠٠٤  

 املقـرر   من. قيد الترمجة    ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١
 الحقة النظر فيه يف دورة

CCPR/C/BGR/3 

أكتوبر / تشرين األول  ٢٠  ٢٠٠٥أغسطس / آب١  غواتيماال
٢٠٠٩  

من املقـرر   . قيد الترمجة 
 الحقة النظر فيه يف دورة

CCPR/C/GTM/3 

مجهوريـة   (إيران
  ) اإلسالمية-

ديسمرب / كانون األول  ٣١
٢٠٠٤  

أكتوبر / تشرين األول  ٢٧
٢٠٠٩  

ن املقـرر   م. قيد الترمجة 
 الحقة النظر فيه يف دورة

CCPR/C/IRN/3 
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  التقارير الدورية الرابعة  -دال   
 الوثائق املرجعية  احلالة  تاريخ التقدمي  املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

ــشرين األول٣١  األرجنتني ــوبر / ت أكت
٢٠٠٥  

ديـسمرب  / كانون األول  ١٧
٢٠٠٧  

الثامنة دورة  النظر فيه يف    
  والتسعني

CCPR/C/ARG/4 

CCPR/C/ARG/Q/4 

CCPR/C/ARG/CO/4 

ــشرين األول٣١  الكامريون ــوبر / ت أكت
٢٠٠٣  

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٥
٢٠٠٨  

نظر فيـه يف الـدورة      
  التاسعة والتسعني

CCPR/C/CMR/4 

CCPR/C/CMR/Q/4 

CCPR/C/CMR/CO/4 

ـ      ٢٠٠٩مارس / آذار١٢  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢١  األردن ه يف  من املقرر النظر في
  دورة الحقة

CCPR/C/JOR-3 

Corr.1و 

CCPR/C/JOR/Q/4 

من املقرر النظر فيـه يف         ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١  توغو
  الحقة دورة

CCPR/C/TGO/4 

CCPR/C/TGO/Q/4 

قيد الترمجة، من املقـرر       ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١  الفلبني
  يف دورة الحقةالنظر فيه

CCPR/C/PHL/4 

 التقارير الدورية اخلامسة  -هاء   

 الوثائق املرجعية  احلالة  تاريخ التقدمي  املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

ــانون األول ٢٢  ٢٠٠١يونيه / حزيران١  إكوادور ــسمرب /ك دي
٢٠٠٧  

نظر فيـه يف الـدورة      
  السابعة والتسعني

CCPR/C/ECU/5 

CCPR/C/ECU/Q/5 

CCPR/C/ECU/CO/5 

ــانون األول٢٤  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  نيوزيلندا ــسمرب / ك دي
٢٠٠٧  

 ثامنةنظر فيه يف الدورة ال    
  والتسعني

CCPR/C/NZL/5 

CCPR/C/NLZ/Q/5 

CCPR/C/NZL/CO/5 

الثامنة نظر فيه يف الدورة       ٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠  ٢٠٠٢يوليه / متوز٣٠  املكسيك
  والتسعني

CCPR/C/MEX/5 

CCPR/C/MEX/Q/5 

CCPR/C/MEX/CO/5 

من املقرر النظر فيـه يف         ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  بلجيكا
  الحقة دورة

CCPR/C/BEL/5 

CCPR/C/BEL/Q/5 

من املقرر النظر فيـه يف        ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  هنغاريا
  الحقة دورة

CCPR/C/HUN/5 

CCPR/C/HUN/Q/5 

من املقرر النظر فيـه يف        ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢  ٢٠٠٣ارس م/ آذار٣١  منغوليا
  دورة الحقة

CCPR/C/MNG/5 

CCPR/C/MNG/Q/5 
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 الوثائق املرجعية  احلالة  تاريخ التقدمي  املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

  ةـاجلمهوري
  الدومينيكية

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١
٢٠٠٩   

من املقـرر   . قيد الترمجة 
 النظر فيه يف دورة الحقة

CCPR/C/DOM/5 

ــان١٤   ٢٠٠٩يوليه / متوز١  اليمن ــسمرب /ون األول ك دي
٢٠٠٩  

من املقـرر   . قيد الترمجة 
 النظر فيه يف دورة الحقة

CCPR/C/YEM/5 

من املقـرر   . قيد الترمجة   ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠   ٢٠١٠أبريل / نيسان١  آيسلندا
 النظر فيه يف دورة الحقة

CCPR/C/ICE/5 

 التقارير الدورية السادسة  -واو   

 الوثائق املرجعية  احلالة  تاريخ التقدمي  املوعد احملدد للتقدمي  الدولة الطرف

نوفمرب /  تشرين الثاين  ١  االحتاد الروسي
٢٠٠٧  

ديسمرب / كانون األول  ٢٠
٢٠٠٧  

نظر فيـه يف الـدورة      
  والتسعني السابعة

CCPR/C/RUS/6 

CCPR/C/RUS/Q/6 

CCPR/C/RUS/CO/6 

Corr.1و 

ديسمرب / كانون األول  ١٠  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  كولومبيا
٢٠٠٨  

ر فيـه يف الـدورة      نظ
  والتسعني السابعة

CCPR/C/COL/6 

CCPR/C/COL/Q/6 

CCPR/C/COL/CO/6 

ينـاير  / كانون الثـاين   ١٣  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  السلفادور
٢٠٠٩  

من املقرر النظر فيـه يف      
  الحقة دورة

CCPR/C/SLV/6 

CCPR/C/SLV/CO/6 

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١  بولندا
٢٠٠٨  

ينـاير  / كانون الثـاين   ١٥
٢٠٠٩   

من املقرر النظر فيـه يف      
  الحقة دورة

CCPR/C/POL/6 

CCPR/C/POL/Q/6 

أكتـوبر  / تشرين األول  ١  النرويج
٢٠٠٩  

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥
٢٠٠٩  

من املقـرر   . قيد الترمجة 
 النظر فيه يف دورة الحقة

CCPR/C/NOR/6 

        


