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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

هلندوراس*

 -1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين ننادورا(  )CCPR/C/HND/2يف جلساتهاين 3378
و 3379انظر الوثهقتني  CCPR/C/SR.3378و ،)3379املعقودتني يف  5و 6متوز/يولهاه .2017
واعتمدت يف جلستاين  ،3404املعقودة يف  24متوز/يولهه  ،2017هذه املالحظينت اخلتينمهة.

ألف -مقدمة
 -2ترحب اللجنة بتقدمي هندورا( تقريرهين الدوري الثين وابملعلومينت الواردة فهه .ومع ذلك
تعاارا اللجنااة ع ا ن ااتاين ر التقرياار داادمخ بعااد واار دامخ ا اانوات .وتعاارا ع ا تقااديرهين
ملااين نتااههل نااين ما فردااة لتجديااد اءاوار الانااينة مااع وفااد الدولااة الطاارا اليااار الرفهااع املسااتوب بنا
التاادابر املتةااذة م ا نجااأ تنتهااذ نحيااينمخ العاااد وااالاب الت ا ة املناامولة ابلتقرياار .وتنااير اللجنااة
الدولا ا ااة الطا ا اارا عل ا ا ا ردودها ا ااين اليتينبها ا ااة  )CCPR/C/HND/Q/2/Add.1عل ا ا ا ديناما ا ااة املسا ا اايناأ
 )CCPR/C/HND/Q/2وه ا ا ااس ردود ا ا ا ااتيملو ابلتوق ا ا ااه ينت الن ا ا ااتوية املقدم ا ا ااة ما ا ا ا الوف ا ا ااد
واملعلومينت اإلقينفهة الواردة كتينبهينً.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -3ترحااب اللجنااة ابلتاادابر التن اريعهة واملذ سااهة الاار اخااذلين الدولااة الطاارا وااالاب الت ا ة
املنمولة ابلتقرير يف جميناب اءقوق املدنهة والسهين هة ،مبين يف ذلك إننينة واعتميند مين يلس:
بعثااة الاادع يف جماايناب ميينف ااة التساايند واإلفااالت ما العقااينا يف هناادورا( ،يف
ن)
عينمخ  ،2016وفهمين يتصأ بعملااين علا وجاه اخلصاوح ،وحادة النهينباة اخلينداة مليينف اة اإلفاالت
ما ا ا العق ا ااينا علا ا ا التسا ا ايند ،يف ع ا ااينمخ  ،2017والق ا اايننو املتعلا ا ا بتموي ا ااأ ارحا ا ا اا السهين ا ااهة
وشتينفهتاين ومراداتاين "ديننو السهين ة النظهتة") ،يف عينمخ 2016؛
ا) اخلطة اال اتهجهة مليينف ة اال تغالاب اجلنساس التجاينري للانار ولال اينر ا ،
للت ة 2022-2016؛

__________

*
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ج)
د)
عينمخ 2013؛
ه)

السهين ة العينمة ووطة العمأ الوطنهة ءقوق اإلنسين  ،للت ة 2022-2013؛
اللجنة املن كة بني املذ سينت ءمينية ارشةينح املناردي بسااب العنايف ،يف
ديننو ميينف ة اال ينر ابلانر لعينمخ 2012؛

و) السهين ا ا ااة الوطنها ا ااة للم ا ا ارنة واخلطا ا ااة الثيننها ا ااة للمسا ا ااينواة والتيا ا ااينفذ اجلنسا ا اايننهني،
للت ة 2022-2010؛
ز) القيننو املتعل حبمينية املدافعني ع حقوق اإلنسين والصا تهني والنينشاطني يف
و اايناأ التواد ااأ االجتم ااينعس والع ااينملني يف جم اايناب العدال ااة ،لع ااينمخ  ،2015وك ااذلك تتعه ااأ نظ ااينمخ
اءمينية الوطين.
-4

وترحب اللجنة بتصدي الدولة الطرا عل الصيوك الدولهة التينلهة:
ن)

اتتيندهة حقوق ارشةينح ذوي اإلعيندة ،يف عينمخ 2008؛

ا) الربوتوك ااواب االوته ااينري الث ااين املل ا ا ابلعا ااد ال اادو اخل ااينح ابءق ااوق املدنه ااة
والسهين هة وانيندا إىل إلغينة عقوبة اإلعدامخ ،يف عينمخ 2008؛
ج)

االتتيندهة الدولهة ءمينية مجهع ارشةينح م االوتتينة القسري ،يف عينمخ .2008

 -5وترح ااب اللجن ااة بتوده ااع االتت ااينق املتعلا ا بت ااتهل ميت ااب دط ااري ملتوق ااهة ارما ا املت اادة
السينمهة ءقوق اإلنسين وبتتهل ذلك امليتب فعلهينً يف عينمخ .2016

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -6إذ تق اار اللجن ااة ابلعم ااأ املاا ا ال ااذي تن ااطلع ب ااه املتوق ااهة الوطنه ااة ءق ااوق اإلنس ااين يف
هناادورا( ،تعاارا عا ن ااتاين لتصاانهيف املذ سااة قاام التأااة ابة ،بعااد ن نعاايندت جلنااة االعتمايند
التينبعااة للت ااينليف العاينملس للمذ سااينت الوطنهااة ءقااوق اإلنسااين تصاانهتاين قاام فأااة ند  .واللجنااة
دلقة نينينً إزاة املسيناأ املتعلقة ابدعينة عدمخ النتينفهة يف عملهاة اوتهاينر نماني املظاينت وبتاوفر مه انهاة
كينفهة رداة املذ سة عملاين بتعينلهة امليندة .)2
 -7ينبغييي أن أتأ ييد الدوليية ال ييرة مييو ييدرا امل ييو علي االضي الب بواليتييع ب عالييية
واسييتقالو وبتوا ييق ع مييد املبييادة املتعلقيية ار ييو املؤسسييات الوطنييية لتعويييو و اييية حقييوق
اإلنسان (مبادة ابريس) ،اا يف ذلك املضي يف زايدا املوارد املتاحة.
جلنة احلقيقة واملصاحلة ومرسو الع و
 -8يسااينور اللجنااة القلا ر عاادداًكااراً ما التودااهينت الاار داادمتاين جلنااة اءقهقااة واملصااينءة
يف عينمخ  2011بن االنتاينكينت املرتياة يف هينق عملهة االنقالا الر ودعو يف عينمخ 2009
ت تنتذ تنتهذاً كينمالً بعد ،إقينفة إىل العقاينت الر تع ض الت قها ماع مارتيل تلاك االنتاينكاينت
امل عومني ومقينقينل امليندة .)2
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 -9ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أن ييا التوصيييات الييواردا يف أقرييير جلنيية احلقيقيية واملصيياحلة
وأن أتيييل لعمييو النيياس معلومييات عييو ذيياا التن يييا .وينبغييي هلييا ييالك أن أ ي اض ي الب
ذيئييات مسييتقلة ونويهيية تج يراءات س يريعة وليياملة و عاليية للتمقيييق مييد مييو يييوعم ارأ ييا م
انتها ات حقوق اإلنسان اليت حدثت يف أثناء االنقالب وحملا متهم.
عد التمييو
 -10يسااينور اللجنااة القل ا إزاة التمهه ا قااد النسااينة و ايين هناادورا( املن اادري م ا ندااأ
نفريقس والنعوا اردلهة و يين املنينط الريتهة .ويساينور اللجناة القلا نيناينً إزاة نقار حناور
النااعوا ارداالهة و ايين هناادورا( املن اادري م ا ندااأ نفريقااس يف ههأااينت التمثهااأ السهين ااس،
مثااأ اءيومااة .واللجنااة دلقااة إزاة التمهها قااد املثلهااينت واملثلهااني وم دوجااس املهااأ اجلنسااس ومغااينيري
انويااة اجلنساايننهة وحااينملس دااتينت اجلنسااني فهماين يتعلا مااور مناااين حقااوق ارزواج املثلهااني وهويااة
ارشةينح مغينيري انوية اجلنسيننهة املواد  2و 3و 25و 26و.)27
 -11ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أضييمو احلماييية ال امليية مييو التمييييو ،اييا يف ذلييك التمييييو
ضييد النسيياء وس ي ان ذنييدوراس املنمييدريو مييو أص ي أ ريقييي والشييعوب ا صييلية ،و ييالك
التمييو عل أساس املي اجلنسي واهلوية اجلنسانية .وينبغي للدولة أن أعيوز املؤسسية الوطنيية
للمرأا ال سيما بوايدا حصتها يف امليوانية وأن يا اخل ة الثانية للمسياواا والت يا ؤ اجلنسياني
لل ي ي ا  2022-2010أن يييياا عييياالا .وينبغيييي هليييا يييالك أن أ ي ي االعي ي اة ال امي ي
ابملسيياواا بي ا زواث املثليي و وييية ا ل ي اص مغييايري اهلوييية اجلنسييانية ،وأييو ر للمثليييات
واملثلي ومودوجي املي اجلنسي ومغايري اهلويية اجلنسيانية وحياملي صي ات اجلنسي احلمايية
ال امليية مييو ج يرائم ال راذييية .وينبغييي أيض ي ا اعتميياد أييدابي مييو أج ي زايدا ثي ي الشييعوب
ا صلية وس ان ذندوراس املنمدريو مو أص أ ريقي يف احلياا العامة والسياسية.
املساواا يف احلقوق ب الرج واملرأا
 -12يساينور اللجناة القلا إزاة مناينركة النساينة ا ادودة يف اءهاينة السهين اهة والعينماة ،وال ااهمين
القواع ااد املتعلق ااة بتطاه ا ما اادن التي ااينفذ واله ااة تن ااينوا النس ااينة والرج اايناب يف املن ااينركة السهين ااهة يف
العملهااينت االنتةينبهااة ،ابعتاينرهااين دواعااد ال تيتااأ فعينلهااة التنااينوا يف املنيندااب اخلينقااعة لالنتةااينا
املواد  2و 3و 25و.)26
 -13ينبغي للدولة ال يرة أن أ ثيف جهودذيا الراميية ايد زايدا مشيار ة النسياء يف احليياا
السياسييية والعاميية ،مسييتعينة يف ذلييك ،اين لييو ا ميير ،بتييدابي أاصيية مؤ تيية مييو أج ي اين يياذ
أح ا العهد اين اذا عما ،وأنقيل القواعد دة ضمان الت ا ؤ ال علي.
العنف ابملرأا
 -14يس ااينور اللجن ااة القل ا إزاة ارتت ااينف مع اادالت العن اايف ابمل ارنة ،مب ااين يف ذل ااك العن اايف املن ا ،
وال ااهمين إزاة دت ااأ مأ ااينت اإلاف اانونً ،إق ااينفة إىل العن اايف ابرش ااةينح املن ااتغلني ابجل اان .
واللجنة دلقة نينينً إزاة تد عدد ا ينكمينت واإلداات املرتاطة ذا النوف م العنايف ،ماين يتناس
إىل إفالت اجلنينة م العقينا املواد  2و 3و 6و 7و.)26
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 -15ينبغي للدولة ال رة أن أضاعف جهودذا يف سبي مند مجيد أعمياو العنيف ابمليرأا
وم ا متهييا واملعا بيية عليهييا وأييو ي املسيياعدا واحلماييية للضييمااي بسييب منهييا اعتميياد ييانون
لام بشأن العنف ابملرأا .وينبغي للدولة أيضي ا أن أيسير أقيدل الضيمااي لي اواذمف وأ ي
ايجي يراء ققي ييق سي يريد ول ييام ونوي ييع يف مجي ييد أعم يياو العن ييف ،ومقاض يياا اجلن يياا ومع ييا بتهم،
وايم انية حصوو الضمااي عل املساعدا واحلماية واجلرب ال ام .
اإلجها

ال وعي والصمة اجلنسية واإلجنابية

 -16حتااه اللجنااة علم اينً لاااود الدولااة الطاارا يف اااهأ ميينف ااة الوفهااينت النتين ااهة بصااتة
عينمااة ،ليناااين دلقااة ر ني إجاااينض طااوعس يعتاارب هاار داايننو وت تااب علهااه عقااوابت تصااأ إىل
السااج  10اانوات ،ماين يتساااب يف ارتتااينف معااداب الوفهااينت النينمجااة عا اإلجاااينض هاار املا مو ؛
كمااين ن ااين دلقااة إزاة اءظاار املتااروض عل ا و اايناأ منااع اءمااأ التداركهااة ،مبااين يف ذلااك يف حااينالت
االهتصااينا و ااتينا ا ااينرمخ؛ وارتتااينف معاادالت تااأ املراهقااينت هاار املرهااوا فهااه املاواد  3و 6و7
و 17و.)26
 -17ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أعجي بتعييدي أشيريعااا مييو أجي مسيياعدا النسيياء عل ي
جتنب احلم غي املرغوب يع وضمان عد جلوئهو اض رارا ايد عمليات اإلجهيا السيرية
اليت د أعر حيااو وصمتهو لل ر .وينبغي للدولة ال رة ،يف ذياا الصيدد ،أن أ ي
الوصوو ايد اإلجها القانوين واملأمون ،اا يف ذلك يف احلاالت اليت أ ون يها حيياا امليرأا
وصييمتها يف أ يير ،وحيياالت االغتصيياب أو س ي ا احملييار  ،وايصييابة اجلن ي بتشييو ،مهلييك،
ما ينبغي هلا أن أنظر يف ايزالة ص ة اجلرمية عو اإلجهيا  .وينبغيي للدولية ال يرة أن ألغيي
احلظيير امل ييرو علي حبييوب منييد احلمي التييدار ي .وينبغييي هلييا أيضي ا أن قييت تحصيياءات
د يقيية بشييأن أثيير القيييود امل روضيية علي اإلجهييا وحبييوب منييد احلمي التييدار ي علي حييياا
النسياء وال تيييات وصييمتهو ،وأن أوييد عييدد اليربامإ الراميية ايد ضييمان الوصييوو ال امي ايد
الصييمة اجلنسييية واإلجنابييية وايد وسييائ منييد احلم ي وايد التثقيييف الرامييي ايد أوعييية الرجيياو
والنساء وال تيان وال تيات يف مجيد أحناء البلد.
حق ال رد يف احلياا ويف ا مان عل ل صع
 -18حتااه اللجنااة علم اينً ب اجااع معاادالت ج اراا القتااأ العمااد يف الدولااة الطاارا .بهااد ن ااين
ال ت ا ااب منن ااغلة إزاة االرتت ااينف الن ااديد ملع اادالت ج اراا القت ااأ العم ااد ،واالعت ااداة عل ا الس ااالمة
اجلساادية واملمتليااينت ،و نهااد ارطتاايناب يف ارننااطة اإلجرامهااة م ا جيننااب العصااينابت اإلجرامهااة
نو عصينابت النوارف ،وكذلك االرتتينف النديد ملعدالت اإلفاالت ما العقاينا علا هاذه اجلاراا
املواد  6و 9و.)24
 -19ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أعييوز جهودذييا الرامييية ايد ايج يراء ققيقييات س يريعة وليياملة
ونويهة يف مجيد جيرائم العنيف واجليرائم اخل ييا ا أيرا ومقاضياا املسيؤول عنهيا ومعيا بتهم
وضييمان حصييوو الضييمااي علي اجلييرب ال امي  .وينبغييي للدوليية ال ييرة أيضيا أن أعييوز بيرامإ
احلماييية املوجهيية ايد ا ط يياو والشييباب الييايو ير ضييون االنييدماث يف العصيياابت اإلجرامييية
أو عصاابت الشوارب ،و الك برامإ الو اية ،بسب منها التن يا القانوين ال عاو لنظا أعويو
حقوق ال و ايتها بصورا لاملة وأوويد ذاا النظا ايوانية ا ية لتمقيق أذدا ع.
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 -20ويسينور اللجنة القل إزاة الطينبع العسيري لألما العاينمخ ونقار تنظاه ومرادااة الناركينت
ارمنه ااة اخليند ااة .ويف ح ااني حت ااه اللجن ااة علم ا اينً لا ااود الدول ااة الط اارا يف اااهأ وتا ا ع اادد
تراوهر ار ال ة ،تعارا عا ن اتاين لانقر الردينباة املتروقاة علا حهاينزة ار ال ة وا اتةداماين
املواد  2و 6و.)9
 -21ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أواص ي التقييد يف عملييية أعويييو الشييرطة الوطنييية ييدة
أيسييي أوليهييا و ييائف ا مييو العييا املو ليية ايد القييوات املسييلمة .وينبغييي للدوليية ال ييرة أن
أواص عملية اعتماد أ يراد الشيرطة الوطنيية يف نيف الشي ا ية والنواذية .وايضيا ة ايد ذليك،
ينبغي للدولة اعتماد ايطيار أشيريعي ي ي أوا يق عمي الشير ات ا منيية اخلاصية ميد أح يا
العهيدف وقسي الر ابيية احل ومييية علي أنشي ة ذييا ،الشيير اتف وأعوييو الييدور الر ييا لوحييدا
اخلدمات ا منية اخلاصة ،وزايدا حصة الوحدا يف امليوانية .وينبغي للدولة ال يرة أن أ ير
ر ابيية علييية علي حيييازا ا سييلمة النارييية واسييت دامها وأن ييد عييدد ا سييلمة املتداوليية،
بسب منها اعتماد أشريعات يف ذاا الصدد.
حاالت اإلعدا أارث القضاء واالأت اء القسري والتعايب
 -22يس ااينور اللجن ااة القل ا ا إزاة م ااين ورده ااين ما ا معلوم ااينت عا ا ا ااتمرار ينر ااينت "التطا اار
االجتماينعس" وهرهااين ما عملهااينت اإلعاادامخ وااينرج القنااينة الاار تنااينرك فهاااين داوات ارما  .وحتااه
اللجنة علمينً بتصنهيف االوتتينة القسري قم اجلراا ؛ ومع ذلاك ،يساينورهين القلا إزاة املعلوماينت
املتعلقة ابرتتينف عدد حينالت االوتتاينة القساري هار ا ساومة .واللجناة منناغلة نيناينً إزاة إفاالت
اجلن ااينة امل ع ااومني م ا ا العق ااينا ،مب ااين يف ذل ااك ادع ااينةات ارتا ااين اإلف ااالت م ا ا العق ااينا ابلتس ا ايند
املستنري داوأ دوات حتظ النظينمخ املواد  2و 6و.)7
 -23ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أ ثييف جهودذييا وأن أ ي ايجيراء ققيقييات سيريعة ووا ييية
ونويه يية يف مجي ييد ح يياالت اإلع ييدا أ ييارث القض يياء واالأت يياء القس ييري املوعوم يية ،وأض ييمو
مقاضاا املسؤول عنها ومعا بتهم .وينبغي البمث عو ا ل اص امل ت وضمان حصيوو
الضمااي عل اجلرب ال ام .
 -24ويس ااينور اللجن ااة القلا ا إزاة الن اايينوب واملعلوم ااينت املتعلق ااة ابلتع ااذيب وإ ااينةة املعينمل ااة
واإلف ارا يف ا ااتعميناب القااوة م ا جيننااب مااو تس الناارطة والق اوات املساال ة ومااو تني عمااومهني
آو اري  .واللجنااة دلقااة نين اينً إزاة عاادمخ وجااود معااينير موقااوعهة لت ديااد العقوبااة الواجااب فرقاااين
عل مرتيل نعميناب التعذيب املواد  2و 7و.)10
 -25ينبغي للدولة ال رة:
أن أضي ييمو ايج ي يراء ققيقي ييات وريي يية ونويهي يية ولي يياملة يف مجيي ييد ادعي يياءات
ن)
التع ييايب وغ ييي ،م ييو ض ييروب املعامل يية القاس ييية أو الالاينس ييانية أو املهين ييةف ومقاض يياا اجلن يياا
ومعا بتهم يف حاو ايدانتهم بعقوابت مناسبةف وحصوو الضمااي عل اجلرب ال ام ف
ا) أن أعي ييوز اسي ييتقالو النيابي يية اخلاصي يية حلقي ييوق اإلنسي ييان و ي ييدراا عل ي ي ايج ي يراء
التمقيق ييات حبي ييث يتس ييق هل ييا التمقي ييق واملقاض يياا علي ي النم ييو املناس ييب يف ض ييااي التع ييايب
واملعامليية القاسييية والالاينسييانية واملهينيية ،و قيا لييدلي التقصييي والتوثيييق ال عييال بشييأن التعييايب
وغي ،مو ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالاينسانية أو املهينة (بروأو وو اس نبوو)ف
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ج) أن أ ي أوا يق التشيريعات اجلياري اعتمادذيا يميا يتعليق ابسيتعماو القييوا
مييد أح ييا العهييد واملبييادة ا ساسييية بشييأن اسييت دا القييوا وا سييلمة النارييية مييو جانييب
املي ييو امل ل ي ي تن ي يياذ القي ييوان ف و الي ييي مجيي ييد املي ييواد التدريبيي يية مي ييد العهي ييد واملبي ييادة
ا ساسييةف وقسي التييدريب املقيد يف اياو حقييوق اإلنسيان ،ال سييما يمييا يتعليق ابلقضيياء
علي التعييايب وايسيياءا املعاملييةف وابسييتعماو القييوا علي النمييو املناسييب مييو جانييب مييو ي
اين اذ القانون واملو العس ري ف
د) أن أ ي أضييم التش يريعات اجلنائييية معييايي موضييوعية لتمديييد عقييوابت
متناسبة مد أ ورا أعماو التعايب.
 -26وإذ حتااه اللجنااة علم اينً ب ا ندة امله انهااة املردااودة للنهينبااة اخليندااة ءقااوق اإلنسااين وا لهااة
الوديناه ااة الوطنه ااة ،تظ ااأ دلق ااة إزاة ال اانقر الت ايندا يف امل اوارد املينله ااة والان ارية الالزم ااة رداة الوالي ااة
امليندة .)14
 -27ينبغي للدولة ال رة أن أوود النيابة اخلاصة حلقوق اإلنسان واآللية الو ائية الوطنيية
ابملوارد املالية والبشرية الالزمة داء و ي تيهما ب عالية.
املشردون داأليا
 -28يسينور اللجنة القل إزاة ارتتينف عدد ارشةينح املنردي داولهينً بساب العنايف السايناد يف
الدولااة الطاارا ،وال ااهمين إزاة قااعيف ار اار الاار لاادياين نطتايناب واملااينجري القصاار هاار املصا وبني
بذويا وكذلك النسينة ق ينن العنيف املن واجلنسس التينرات بساب إفالت املعتدي ما العقاينا.
وتقاار اللجنااة بعمااأ اللجنااة املن ا كة بااني املذ س اينت م ا نجااأ تينيااة ارش اةينح املنااردي بساااب
العنيف عل الره م حمدودية ددرالين ونطينق تدولاين املواد  2و 12و.)26
 -29ينبغي للدولية ال يرة أن أ ثيف جهودذيا يف سيبي منيد حياالت التشيريد اليداأليف
وأن أ ي حصييوو الضييمااي عل ي العناييية واملسيياعدا واجلييرب ال امي  ،واييييالء اذتمييا أيياص
الحتياجات النساء وال تياتف وأن أضمو أيوا ر أييارات مأمونية وة نية يميا يتعليق ابلعيودا
أو اإلدميياث احمللييي أو ايعييادا التييوط يف منيياطق أأييرا مييو البلييد .وايضييا ة ايد ذلييك ،ينبغييي
للدوليية ال ييرة أن أعييوز والييية اللجنيية املش ي ة ب ي املؤسسييات و ييدرااا وأوودذييا ابملييوارد
الالزمة داء عملها ب عالية.
ا ل اص املسلوبة حريتهم و روة االحتجاز
 -30إذ حت ااه اللجن ااة علما اينً لا ااود الدول ااة الط اارا يف اااهأ زندة مه انه ااة املذ س ااة الوطنه ااة
للسااجو وحتسااني مراف ا االحتجااينز وإننااينة مراف ا جدياادة ،يسااينورهين القل ا إزاة ا ااتمرار ارتتااينف
مسااتونت االكتظاايند وتااد الظااروا الص ا هة؛ وارتتااينف عاادد ا تج ا ي يف اءااا املذدااو ،وه ا
ميثلو نكثر م  50يف امليناة م جمموف السجنينة؛ وعدمخ التصأ باني املتاماني واملادانني واالفتقاينر
إىل مراف ا منتصاالة الحتجااينز النسااينة يف بع ا املراك ا املةتلطااة؛ وعاادمخ االهتمااينمخ ابالحتهينجااينت
اخليندااة للنسااينة املساالوبة حاريتا ؛ وا ااتةدامخ املراف ا العساايرية إليااداف مارتيل اجلاراا العينديااة يف
اء ااا املذد ااو؛ وارتت ااينف ع اادد الوفه ااينت يف مراف ا االحتج ااينز واء اوادف م ا داه ااأ حري ا ااج
كوميننهوا املواد  6و 7و 9و.)10
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 -31ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أضيياعف جهودذييا يف سييبي قسي ا وضيياب يف السييجون
اب يياذ أييدابي عملييية أرمييي ايد احلييد مييو اال تظيياي ،ال سيييما بتشييجيد بييدائ سييلب احلرييية،
اء اسييتثنائي ا ومعقييوالا وضييرورايا يف مجيييد
والتأ ييد مييو أن يظ ي االحتجيياز رذييو احملا ميية ايج ير ا
ا حواو وأن يستمر أ صر ا ة نة .الك ينبغي للدولة ال يرة أن أ ي حيق السيجناء
يف معامل يية اينس ييانية ق ي ي ي يرامتهم ،وأن أض ييد ح ييدا ملمارس يية احتج يياز امل ييدني يف املرا ييق
العس ي رية ،وأتأ ييد مييو أوا ييق ييروة االحتجيياز يف مجي يد سييجون البلييد مييد واعييد ا مييم
املتمييدا النموذجييية الييدنيا ملعامليية السييجناء ( واعييد نيلسييون مانييديال) .وينبغييي أيضي ا للدوليية
ال رة أن جتري ققيقات سريعة ولاملة يف مجيد حاالت و اا أل اص يف احلبس ومقاضياا
املسؤول عو ألك احلاالت ومعا بتهم وأو ي اجلرب ال ام سر الضمااي.
الوصوو ايد العدالة
 -32حتااه اللجنااة علم اينً ب ا ندة عاادد ا ااينمني العااينمني يف ا ااينك ومراك ا الناارطة؛ بهااد ن ااين
اايف ر عاادده يظااأ هاار كا ر
اينا ،ون ارفاراد لهساوا ابلناارورة علا علا حبقاا يف املسااينعدة
القيننونهة وهره م اءقوق ذات الصلة مناذ ءظاة احتجاينزه  .واللجناة منناغلة إزاة عادمخ إمييننهاة
االطالف عل جالت االحتجينز والصعوابت الر يواجااين ا تج و لادب النارطة يف اخلناوف
لت ر طل مستقأ امليندات  9و.)14
 -33ينبغي للدولة ال رة أن أ ي يف الوا يد العمليي تيد ا لي اص املسيلوبة حيريتهم
ابلضييما ت ا ساسييية ،اييا يهييا احلييق يف ايعالمهيم حبقييو هم منييا حلظيية احتجييازذم ،واحلييق يف
احلصييوو عل ي املسيياعدا القانونييية ال ورييية ،واحلييق يف ميين طييل مسييتق  .وينبغييي للدوليية
ال رة أيض ا أن أ ايم انية االطالب ال ايف عل سجالت ا ل اص احملتجويو.
استقالو السل ة القضائية
 -34يسااينور اللجنااة القل ا إزاة عاادمخ وجااود تينيااة فعينلااة لناامين ا ااتقالاب الساالطة القناايناهة
ون اه ااة القن ااينة ،مب ااين يف ذل ااك االفتق ااينر إىل آله ااينت فعينل ااة لن اامين نم ا ا نف ا اراد الس االطة القن اايناهة
وتا ااينيتا م ا ا التاديا اادات واملنا ااينيقينت يف ا ااهينق االقا ااطالف بو ا اايناتا ؛ ونقا اار النا اامينات
القنيناهة وقمينات ا ينكمة العيندلة يف اإلجراةات الت دياهة املتةذة يف ح القنينة؛ وعدمخ وجود
د اايننو ي اانظ املان ااة القن اايناهة وانلا ا القن اايناس لهن اام ا ااتقالاب الس االطة القن اايناهة ابليينم ااأ.
و يف اللجنة لعادمخ امتثايناب الدولاة الطارا اءيا الصايندر عا حميماة الالادا ارمرييهاة ءقاوق
اإلنسين يف دنهة لوبه لاو وآواري قاد هنادورا( ،فهماين يتعلا اعايندة القينقاهني ندا ههرماو
لااوبه لااو وتر اين ديااأ كااينرم فلااوري النسااين إىل و ااينايف شاااهاة بتلااك الاار كااينا ينااطلعين ااين
ودو إدينلتامين امليندات  14و.)17
 -35ينبغ ييي للدول يية ال ييرة أن أت ييا أ ييدابي وري يية م ييو أجي ي اي يية اس ييتقاللية القض يياا
واسييتقالهلم الييااز ون يواذتهم وأميينهمف وضييمان ألييو عملهييم مييو أي نييوب مييو أنييواب الضييغ
والتييدأ ف وأ بيييق مجيييد الضييما ت القضييائية وضييما ت احملا ميية العادليية أ بيق يا ييامالا يف
اإلج يراءات التأديبييية .ييالك ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أ ي اعتميياد وأ بيييق ييانون ييينظم
املهنيية القضييائية واالييس القضييائي وي ي اسييتقاللع التييا  .وينبغييي للدوليية ال ييرة أن أعيييد
القاضي أدان غييمو لوبيس لوين وأيسا دي ارمو لوريس النسا ايد عملهما.
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حظر االس اق والعم اجلربي واالجتار ابلبشر
 -36ترحااب اللجنااة ابلتاادابر الاار اعتماادلين الدولااة الطاارا م ا نجااأ منينهنااة نشااييناب الاارق
املعينداارة والعمااأ اجلااربي واال ااينر ابلاناار .بهااد ن اللجنااة تالحااظ بقل ا مااين وردهااين م ا معلومااينت
بن ا اتمرار هاذه الظاواهر يف دطينعاينت منااين املصايننع واخلدماة املن لهاة والصاهد حتاو املاينة ،وهاس
تذثر بصورة ويندة يف ارشةينح النعتينة مثأ النسينة والاناينت و ايين هنادورا( املن ادري ما
ندااأ نفريقااس ونفاراد النااعوا ارداالهة و ايين املناينط الريتهااة .كااذلك يسااينور اللجنااة القل ا إزاة
ينهرة اال ينر ابلانر رهراض مثأ اال تغالاب اجلنسس ،ال همين يف حينلة ارطتيناب امليندة .)8
 -37ينبغييي للدوليية ال ييرة أن أواص ي وأ ثييف جهودذييا الرامييية ايد منييد أل ي او الييرق
املعاصرا والعم اجلربي واالجتار ابلبشر وم ا مة ذا ،املمارسيات واملعا بية عليهيا ،و يالك
التعييرة علي الضييمااي ومييدذم ابجلييرب ال امي وبوسييائ احلماييية واملسيياعدا املناسييبة .وينبغييي
للدوليية ال ييرة ،يف ذيياا الصييدد ،أن أعييوز ييدرات م تشييية العم ي العاميية وأويييد حصييتها يف
امليوانييية ،وأن أييوائم التش يريعات الوطنييية املتعلقيية ابالجتييار مييد بروأو ييوو منييد و مييد االجتييار
اب ل ي اص ،وةاصيية النسيياء وا ط يياو ،واملعا بيية علي ييع ،امل م ي الأ ا ي يية ا مييم املتم ييدا
مل ا مة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (بروأو وو ابليمو).
احلياا اخلاصة واملرا بة
 -38يسا ااينور اللجنا ااة القل ا ا إزاة االدعا ااينةات املتعلقا ااة بت ا اواتر تطاه ا ا القا اايننو اخل ا اينح املتعل ا ا
ابع اض االتصينالت اخليندة ،الذي يستدعس مراداة ميثتة لالتصينالت اخليندة .و يف اللجناة
نينا اينً لع اادمخ تا اوافر معلوم ااينت كينفه ااة عا ا ار ا ا واردل ااة الالزم ااة لل ص ااواب علا ا إذ دن اايناس
لعملهااينت املراداااة؛ ولعاادمخ وجااود آلهااينت إش اراا منين اااة تراجااع اب ااتمرار تطاه ا القاايننو اخلااينح؛
ولصعوبة اءصواب عل اجلرب القنيناس يف حيناب اخلنوف ملراداة هر ديننونهة.
 -39ينبغيي للدولية ال يرة أن أت ييا مجييد التيدابي الالزمية لضييمان أوا يق ميا أضي لد بييع
مو أنش ة املرا بة ميد التواماايا اوجيب العهيد ،ال سييما امليادا  ،17والتأ يد ميو أوا يق أي
أ ييدأ يف احل ييق يف اخلصوص ييية م ييد مب ييادة الش ييرعية والض ييرورا والتناس ييب .وينبغ ييي للدول يية
ال ييرة أيض يا أن أ ي أن ي ييون أ بيييق القييانون اخليياص م ي رصييد مسييتمر ومناسييب مييو
جانب آلية ايلراة مستقلة ،وأن أو ر للضمااي سب االنتصاة املالئمة.
حرية التعبي وأ ويو اجلمعيات والعنف ابملدا ع عو حقوق اإلنسان
 -40ال تا ااب اللجنااة شااديدة القلا إزاة نعماايناب العناايف والتةوياايف الاار تسااتادا فأااينت مناااين
امل اادافعو عا ا حق ااوق اإلنسا اين  ،والص ا ا تهو  ،والنق ااينبهو  ،والنينش ااطو يف جم اايناب الاهأ ااة ،ونفا اراد
النااعوا ارداالهة ،واملثلهااينت واملثلهااو وم دوجااو املهااأ اجلنسااس ومغااينيرو انويااة اجلنساايننهة وحااينملو
دتينت اجلنسني ،وا تمرار ارتتينف معدالت القتأ يف دتوا هذه التأينت ،وهاس نعمايناب يرتياااين
مو تااو الدولااة نو نشااةينح ع اينديو يف ااأ اإلفااالت م ا العقااينا ،مااين ندب إىل وف اينة نشااةينح
منمولني ابلتدابر االحتهينطهة للجنة الالدا ارمرييهة ءقوق اإلنسين عل هرار برات كين ري .
ويسينور اللجنة القل نينينً إزاة اإلفارا يف ا اتةدامخ التناار اجلنايناس حهايناب ما ميينر او حاريتا
يف التعار والتجمع وتيوي اجلمعهينت ،وا تمرار ودما م داأ املساذولني اءياومهني .واللجناة
8

GE.17-14372

CCPR/C/HND/CO/2

مننااغلة إزاة د ارار اإلدان ااة الص ايندر يف  7ح يرا /يونه ااه  2017يف ح ا ثالث ااة طااالا يف اجلينمع ااة
الوطنهااة املسااتقلة نناادورا( ،واالنتقاايندات الاار تسااتادا متوقااهة ارم ا املت اادة السااينمهة ءقااوق
اإلنسااين واملتوقااهة الوطنهااة ءقااوق اإلنسااين فهمااين يتصااأ بعملاماين علا تع يا اءا يف االحتجااينج
السلمس ،مبين يف ذلك االنتقيندات الصايندرة عا نعناينة اءيوماة .وإذ حتاه اللجناة علماينً ابلقايننو
املتعلا ا ا حبميني ا ااة امل ا اادافعني عا ا ا حق ا ااوق اإلنس ا ااين والصا ا ا تهني والنينش ا ااطني يف و ا اايناأ التواد ا ااأ
االجتمينعس والعينملني يف جميناب العدالة ،تعرا ع ن تاين إزاة عدمخ تنتهذ هذا القيننو تنتهذاًكينفهاينً
املواد  6و 7و 19و 21و.)22
 -41ينبغي للدولة ال رة أن أسرب يف ا اذ أدابي عالة مو أج :
ضي ييمان احلمايي يية ال عالي يية ل ئي ييات منهي ييا املي ييدا عون عي ييو حقي ييوق اإلنسي ييان
ن)
والصييم يون والنقييابيون والنال ي ون يف ايياو البيئيية والشييعوب ا صييلية واملثليييات واملثليييون
ومودوجو املي اجلنسي ومغيايرو اهلويية اجلنسيانية وحياملو صي ات اجلنسي  ،اليايو يتعرضيون
للعنف وال ذيبف
ا) زايدا ال يربامإ التدريبييية والتعليمييية الرامييية ايد التوعييية ة ييية حرييية التعبييي
والتجم ييد وأ ييويو اجلمعي ييات واملوجه يية ايد م ييو ي اين يياذ الق ييانون وامل ييو العسي ي ري
ومو ي الشر ات ا منية اخلاصة والقضاا واملدع العام ف
ج) ضييمان ايج يراء ققيييق ييوري ولييام ومسييتق ونويييع يف مجيييد االدعيياءات
املتعلقيية ة عيياو ال ذيييب والتهديييد واالعتييداء وأسييليم مرأ بيهييا ايد العداليية ومعييا بتهم عل ي
النمو الواجب اا يتناسب وأ ورا اجلر وأو ي اجلرب ال ام للضماايف
د) اينشيياء آلييية للتأ ييد مييو أن أ ييون أعميياو العنييف والتهديييدات اليييت يتعيير
هلا املدا عون عو حقوق اإلنسان موضوب ققيقات وا ية وأال أعامي معاملية اجليرائم العادييةف
والنظيير يف اي يرار بروأو ييوو لييدا النيابيية العاميية ةصييوص التمقيييق يف ذييا ،اجل يرائمف وأوسيييد
ن اق والية الوحدا املعنية ابملدا ع عو حقيوق اإلنسيان حبييث يشيم اجليرائم الييت يرأ بهيا
ا ل اص العاديونف
ه) حبييث ايم انييية ايلغيياء جتييرل التشييهي واالمتنيياب ،يف ي ا ح يواو ،عييو أ بيييق
القانون اجلنائي ايال يف ألد احلاالت أ ورا ،ابعتبار عقوبة السجو ليست أبدا العقوبة املناسبةف

و) مجد بيا ت مصن ة بشأن االعتداءات واالغتياالت اليت يتعر هلا امليدا عون
ع ييو حق ييوق اإلنس ييان والص ييم يون والنق ييابيون والنالي ي ون يف ا يياو البيئ يية والش ييعوب ا ص ييلية
واملثليات واملثليون ومودوجو املي اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو ص ات اجلنس .
التصرحيات القادحة يف أعضاء منظمات ااتمد املدين الايو سا وا يف أعماو اللجنة
 -42يس ااينور اللجن ااة القلا ا إزاة م ااين ورده ااين ما ا معلوم ااينت عا ا إدالة مس ااذولني حي ااومهني يف
و ااينا اإلعااالمخ بتصاار ينت ديندحااة يف نف اراد ومنظمااينت انتمااع املااد الااذي ااين وا يف عملا ااين
املتعل ا ابلنظاار يف التقرياار الاادوري الثااين للدولااة الطاارا .وتوجااه اللجنااة االنتاااينه إىل التقاارة  8م ا
د ارار اجلمعهااة العينمااة  268/68املااذر  9نهسااين /نبريأ  ،2014حه ا "تاادي [اجلمعهااة العينمااة
بناادة مجهااع نعماايناب التةوياايف واالنتقااينمخ املوجاااة قااد م ا يسااامو يف عمااأ ههأااينت معينهاادات
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حقوق اإلنسين م نفراد ومجينعينت ،وحت الدواب عل اخينذ مجهع اإلجراةات املنين اة ...[ ،يف
اهأ منع انتاينكينت حقوق اإلنسين هذه والقنينة علهاين" ،فناالً عا املاايندا التوجهاهاة املتعلقاة
مبيينف ة نعميناب ال ههب نو االنتقينمخ مايندا ين وو هه التوجهاهة) املواد  19و 21و.)22
 -43ينبغي للدولة ال رة أن أت ا مجيد التدابي الالزمة حلماية ا راد الايو سا وا يف
عم ي اللجنيية ،وأن أضييد حييدا ي نييوب مييو التصييرحيات القادحيية يييهم مييو ب ي املسييؤول
احل ومي  .وينبغي للدولة ال رة أيضا أن أبلغ اللجنة ابلتدابي املت اا يف ذاا الصدد.
املشار ة يف الشؤون العامة وأرلل الرئيس إلعادا االنت اب
 -44يسينور اللجنة القل إزاة االدعينةات املتعلقاة بوداوف لينلتاينت نثناينة االنتةاينابت العينماة يف
عينمخ  ،2013م ذلك شراة اردوات والتقصر يف حتدي اجأ الناينواني وانعادامخ الناتينفهة يف
متويأ اءملاة االنتةينبهاة وإمييننهاة حادوف هاق يف نقاأ اجالت االدا اف إىل ا يماة االنتةينبهاة
العلهين .كمين يسينورهين القل إزاة مقتاأ نكثار ما عنارة مرشا ني ونناطينة يف املعينرقاة نثناينة اءملاة
االنتةينبهة ارورة .وتعرا اللجنة ع دلقااين رناه علا الاره ما مادة الوالياة الرد اهة ا اددة يف
الد تور فإ الراه اءين يتقدمخ إلعيندة االنتةينا امليندات  6و.)25
 -45يف ضييوء أعليييق اللجنيية العييا ر ييم  )1996(25بشييأن املشييار ة يف الشييؤون العاميية
واحلق يف التصويت ،ينبغي للدولة ال رة أن أت ا التدابي الالزمة مو أج :
ضمان أن أ ون االنت اابت القادمة حرا ونويهيةف وضيمان ةارسية احليق يف
ن)
التصييويت ةارسيية عالييةف و اييية ا ل ي اص الييايو حيييق هلييم التصييويت ،و ييالك النال ي
واملرلم مو أي أعماو عنف أو اديد أو ضغ أو أالعبف
ا)

ضمان عملية انت ابية عادلة ونويهة ،وضمان الش ا ية يف وي االنت اابتف

ج) ضمان أمو صناديق اال اب وع ّد ا صوات حبضور املرلم أو و الئهم.
وينبغ ييي أن أتس ييم عملي يية ع ييد ا ص ييوات وايع ييادا ع ييدذا ابالس ييتقاللية م ييد ايم اني يية املراجع يية
القضائية أو ا اذ ايجراء ةاث آأرف
د)
الوالية الرائسية.

اح ا معيار ا ذليية املنصيوص علييع يف الدسيتور ،ايا يف ذليك قدييد ميدا

حقوق أ راد ا ليات
 -46يس اينور اللجن ااة القل ا ر من ااروف الق ايننو اإلط اينري للتن اينور اء اار واملس ااا واملس ااتنر م ااع
النااعوا ارداالهة و ايين هناادورا( املن اادري ما ندااأ نفريقااس ال يتتا متينماينً مااع املعاينير الدولهااة
املتعلقة حبقاوق الناعوا اردالهة ،وكاذلك ر الناعوا اردالهة ت تناينرك مناينركة متثلااين ابليينماأ
يف إعااداد منااروف القايننو هااذا .ويساينور اللجنااة القلا إزاة حاينالت إجااالة النااعوا ارداالهة دس اراً
م ا نراقااس ن ااالفاين وإزاة حينلااة النااعيف الاار تعيننها اين فهم اين يتصااأ حبقودا اين؛ ويف هااذا اخلصااوح،
تع اارا اللجن ااة عا ا ن ااتاين لع اادمخ إنتا اينذ ارحيا اينمخ الصا ايندرة عا ا حميم ااة الال اادا ارمرييه ااة ءق ااوق
اإلنسين فهمين يتعل مبجتمعينت الغينريتوا لاونتين بههدرا وتريونتو دي الكروز املواد  2و 26و.)27
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 -47ينبغييي للدوليية ال ييرة أن قييث اإلجيراءات الرامييية ايد ضييمان أن أ ي التشيريعات
الوطنييية ايج يراء مشيياورات مسييبقة مييد الشييعوب ا صييلية وس ي ان ذنييدوراس املنمييدريو مييو
أص ي أ ريقييي بغييية احلصييوو عل ي مييوا قتهم احلييرا واملسييبقة واملسييتنيا ب ي اعتميياد وأن يييا
أي أييدابي ييد ي ييون هلييا عثييي بييي عل ي ت ي حييياام وثقييا تهم ،والتأ ييد مييو الييي ذييا،
املشاورا اليا عما مد أح ا العهد وغي ،ميو املعيايي الدوليية ذات الصيلة .وينبغيي للدولية
ال رة أيض ا أن أو ر للشعوب ا صلية احلماية ال عالة مو مجيد أعماو العنف ،وأن أضمو
ينها مو ةارسة حقو ها ةارسة املة ،اا يف ذلك احلقوق يف ا راضيف ويف ذاا الصيدد،
ينبغي للدولية ال يرة أعوييو يدرات م تيب الشيؤون اإلثنيية ،ضيالا عيو أيدريب أ يراد ح ي
النظييا والعس ي ري ومييو ي الشيير ات ا منييية اخلاصيية والقضيياا واملييدع العييام يف ايياو
حقوق الشعوب ا صلية .وينبغي للدولة ال رة أن أقد أعويضي ا يامالا للمجتمعيات احملليية
يف بونتا بييدرا وأريون و دي ال روز.

داو -النشر واملتابعة
 -48ينبغي للدولة ال رة أن أنشر عل ن اق واسد نين العهيد والربوأو يول االأتيياري
امللمقي بييع وأقريرذييا الييدوري الثيياين والييردود ال تابييية علي ائميية املسييائ اليييت أعييداا اللجنيية
وذييا ،املالحظييات اخلتامييية ييدة التوعييية ابحلقييوق امل رسيية يف العهييد يف أوسييا السييل ات
القضييائية والسييل ات التشيريعية واإلدارييية وااتمييد املييدين واملنظمييات غييي احل ومييية العامليية يف
البلد ،و الك عامة اجلمهور ،او يهم أ راد ا ليات والشعوب ا صلية.
 -49وو قي ي ا لل ق ييرا  5م ييو امل ييادا  71م ييو النظ ييا ال ييداألي للجن يية ،ي ل ييب ايد الدول يية
ال رة أن أقد  ،يف غضون سنة واحدا مو اعتماد ذا ،املالحظات اخلتامية ،معلومات عو
أن ياذا التوصيات املقدمة مو اللجنة يف ال قرات ( 17اإلجها ال وعي) و( 21احليق يف
احلي يياا) و( 41حري يية التعب ييي وامل ييدا عون ع ييو حق ييوق اإلنس ييان) و( 47حق ييوق ا لي ييات
والشعوب ا صلية).
 -50وأ ل ييب اللجن يية ايد الدول يية ال ييرة أن أق ييد أقريرذ ييا ال ييدوري املقبي ي  ،ا ييا يف ذل ييك
املعلومات املتعلقة بتن يا ذيا ،املالحظيات اخلتاميية ،يف موعيد أ صيا 28 ،وز/يولييع .2021
ما أ لب اللجنة ايد الدولة ال رة أن جتري ،لدا ايعداد أقريرذا اليدوري املقبي  ،مشياورات
علي ن يياق واسييد مييد ااتمييد املييدين واملنظمييات غييي احل ومييية العامليية يف البلييد .وعميالا بقيرار
اجلمعي يية العام يية  ،268/68ينبغ ييي أال يتج يياوز ع ييدد لم ييات التقري يير  21 200لم يية .ويف
املقاب  ،أيدعو اللجنية الدولية ال يرة ايد أن أوا يق ،يف موعيد أ صيا 28 ،وز/يولييع ،2018
عل ايعداد أقريرذا و قا لإلجراء املبس لتقدل التقارير الاي أوجع اللجنة اقتضيا ،ايد الدولية
ال ييرة ائميية مسييائ ب ي أقييدل أقريرذييا الييدوري .وأش ي ردود الدوليية ال ييرة عل ي ائميية
املسائ مو مث أقريرذا الدوري املقب اوجب املادا  40مو العهد.
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