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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

المالحظا اااخ اليةابيا ااة ب ا ا ن الةقريا اار الا ااامس اليا اااب
سر النكا*

المقا ااا ب ا ا

 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس املقدم من سري النكا ( )CCPR/C/LKA/5يف
يف  7و 3ش ت ت ت ترين
جلست ت ت تتت ا  8903و CCPR/C/SR.3098( 8900و ،)SR.3099املعق ت ت ت ت
األول/أكتت رر  .49١2واعتمتتدت ،يف جلستتت ا  ،)CCPR/C/SR.3126( 8١43املعقت يف يف 47
شرين األول/أكت رر  ،49١2املالحظات اخلتام ة التال ة.

ألف -بقابة
رحتتا اللجنتتة رتقتتدال ستتري النكتتا قريراتتا التتدوري اخلتتامس وراملعل متتات املعرو تتة ت .
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واي عرب عن قديراا للفرصة اليت أُ حت لتجديد ح اراا البناء مع و د الدولتة الرترب رشت
التتتدارل التتيت التتة ا الدولتتة الرتترب لتتالل الف تغيف املشتتم لة رتتالتقرير ر تتة نف تتة أحكتتام الع تتد.
و ع ت ت ت ت ت تترب اللجن ت ت ت ت ت تتة ع ت ت ت ت ت تتن امتنا ت ت ت ت ت تتا للدول ت ت ت ت ت تتة الر ت ت ت ت ت تترب مل ت ت ت ت ت تتا دمتت ت ت ت ت ت ت م ت ت ت ت ت تتن ر و لر ت ت ت ت ت تتة
( )CCPR/C/LKA/Q/5/Add.1علتتا ا م تتة املستتا ( ،)CCPR/C/LKA/Q/5اس تتتُكملت ر تتالر و
الشتتف ية التتيت تتدم ا ال تتد أانتتاء اع ت ار ،وللمعل متتات التكم ل تتة التتيت تتدمت ا الدولتتة الرتترب
اللجنة لر اً.

باء -الجوانب اإليجابية
رحا اللجنة رالتدارل التشريع ة واملؤسس ة التال ة اليت الة ا الدولة الررب:
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(أ)
يف السج ؛

ان ( ل اء) العق رة البدن ة ر م  48لسنة  4992الةي يل ي العق رة البدن ة

__________

*
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اعتمد ا اللجنة يف ور ا  8١-7( ١١4شرين األول/أكت رر .)49١2
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(ب)

عدي املا يف ( 839ج م) () )360(Cمن ان العق رات ،يف عام 4993؛

(ج) التع تتديالت ال تتيت أ لل تتت يف ع تتام  4993عل تتا الق تتان ر تتم  43الص تتا ر يف
عام  ١003واملتعلق حبماية حق ق ذوي اإلعا ة؛
()
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ل ما:

اعتما لرة العم ال طن ة عماية حق ق اإلنسا و عزيزاا للفغيف .49١3-49١١

و رحتتا اللجنتتة رتصتتديق الدولتتة الرتترب علتتا الصتتك التتدول
(أ)

التتتال

أو رانضتتمام ا

ا فا ة حق ق األشخاص ذوي اإلعا ة ،يف عام 4997؛

(ب) الربو ك ت ل االلت تتاري ال فا تتة حق ت ق الرف ت رش ت ر تتع األطفتتال واستتت الل
األطفال يف الب اء ويف امل ا اإلراح ة ،يف عام .4993

جيم -دماعي القلق الرئيسية مالةوصياخ
اإلطاس الاسةوس مالقانوني ماسةقالل القضاء
شعر اللجنة رالقلق زاء التعدي الثامن عشر لدست ر سري النكا الةي ينص ،يف مجلة
-2
أم ت ر ،علتتا تتاء عم ت اتلتتس الدستتت ري وعلتتا ل ي ت ر ت س ا م ريتتة ستتلرة التتة أو ع ت
أعضتتاء ا تتاز القضتتا ي وا تتتات مستتتقلة ألتترا .ويستتاوراا القلتتق أيضتاً زاء عتتزل ر ت س القضتتايف
الستتارق يف كتتان الثاا/ينتتاير  ،49١8يف ظتتروب أاتتارت شتتك كاً يتتة رش ت متتدا ا فا تتا متتع
املبا ئ األساس ة لألص ل القان ن ة ال اجبة واستقالل القضاء (املا ا  4و.)١2
ينبغي قيا الاملة الطرف بما يلي:
(أ)

إلغاء الةعايل الثاب ع ر على الاسةوس؛

(ب) اتياذ تاابير ت ريعية متاابير أخرى لضمان إضفاء ال فافية مالنزاهة على
عملياخ الةعيي في الجهاز القضائي مفي الهيئاخ المسةقلة األخرى؛
(ج) اتياااذ تاااابير بلموسااة لحمايااة أعضاااء الساالطة القضااائية با الةا يراخ أم
اإلغراءاخ أم الضغوط أم الةهايااخ أم الةاخالخ غير الم رمعة ،بما فيها تلك الةي قا
تماسسها السلطةان الةنفيذية أم الة ريعية للاملة الطرف.
مينبغ ااي للامل ااة الط اارف ،عن ااا اتياذه ااا الة اااابير الم ااذ وس أع ااال  ،أن ت خ ااذ ف ااي
الحساابان تماباات تعليااق اللجنااة العااا سقاام  )3002(23المةعلااق بااالحق فااي المساااما أبااا
المحااا م مالهيئاااخ القضااائية مفااي بحا مااة عادلااة ،مالمبااادأ األساسااية ب ا ن اسااةقالل
السلطة القضائية ،مببادأ باسي (قراس الجمعية العابة  ،428/84المرفق).
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اآلساء المعةما بموجب البرمتو ول االخةياس
ش تتعر اللجن تتة ر تتالقلق زاء ع تتدم نف تتة الدول تتة الر تترب م تتا عل تتا م تتن التزام تتات ج تتا
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الربو ك ل االلت اري .و شعر رالقلق لاصةً زاء اال تقار عاو الدولتة الرترب رشت كت متا
ُدم ل ا من معل مات يف طار جراءات الربو ك ل االلت اري يف أعقاب رار احملكمة العل ا يف
ض ة س ن اراسا ،الةي ضت احملكمة ر انضتمام الدولتة الرترب الربو كت ل االلت تاري
يتعارض مع الدست ر (املا يف.)4 .
تحااا اللجنااة الاملااة الطاارف باار أخاارى علااى إعاااد النظاار فااي بوقفهااا ب ا اآلساء
الة ااي اعةم اااتها اللجن ااة بمقةض ااى البرمتو ااول االخةي اااس الملح ااق بالعه ااا ،معل ااى اتي اااذ
إجراءاخ بالئمة لةنفيذ هذ اآلساء ،بغرض االبةثال للفقر  2ب الماد  3ب العهاا الةاي
تكفاال حااق الفاارد فااي الحسااول علااى ساابيل انةساااف فعااال معلااى تعااوي فااي حالااة انةهااا
العها.
عا الةمييز
شتتعر اللجنتتة رتتالقلق زاء األحكتتام التتيت نر ت ي علتتا ة تتز يف حتتق املترأيف يف التش تريعات
-7
ص
ال طن تتة ،تتا يف ذلت رشت حقت ق اخلال تتة علتتا ترال ص ومتتنيف األرا تتي والتصتترب يف األمت ال
الثارتة .واي يساوراا القلق أيضاً زاء املعدالت املنخفضتة للمشتاركة النستا ة يف اع تايف الس است ة
واع ت تتايف العام ت تتة ،وا ت تتي املع ت تتدالت البا ت تتة ربق ت تتاء الق ال ت تتا النمر ت تتة رشت ت ت أ وار املت ت ترأيف والرجت ت ت
ومسؤول ا ما وا يا ما يف مج ع جماالت اع ايف (امل ا  8و 48و.)43
تعزز الاملة الطرف جهودهاا الرابياة إلاى ضامان المسااما بحكام القاانون
ينبغي أن ّ
مالواقع بي الرجل مالمرأ  .مينبغي أن تضطلع الاملة الطرف بما يلي في هذا الساد:
إجا اراء اس ااةعراض ق ااابل لقوانينه ااا الااخلي ااة ،بث اال الق ااواني الة ااي تحك اام
(أ)
ِ
حقوق اليالفة على تراخيص مبانح األساضاي ،مالةسارف فاي األباوال الثابةاة ،معاا مجاود
حااا أدنااى لس ا الاازماج فااي ال اريعة اإلسااالبية ،ب ا أجاال جعلهااا بطابقااة تماب اات للمااواد 2
م 32م 32ب العها؛
(ب) تكثيف جهودها الرابية إلى زياد الم ااس ة النساائية فاي الحياا السياساية
مفي الحيا العاباة ،باثالت باالنظر فاي اتيااذ تااابير خاصاة بؤقةاة لساال المارأ فاي الهيا ال
الس ُعا المحلي ماإلقليمي مالوطني؛
السياسية على ُّ
(ج)

اتياذ تاابير لرفع بسةوى الوعي بحقوق المرأ .

 -3ر نما حت ط اللجنة علماً رت ك د الدولتة الرترب أ املتا يف  ١4متن الدستت ر حتظتر التم تز
علتتا أستتاي امل ت ا نستتي واس يتتة ا نستتان ة ،تتا ال ي تزال يستتاوراا القلتتق زاء استتتمرار انربتتاق
امل ت ت ا  832و(832أل ت ت ) ( )365Aو 800مت تتن ت تتان العق رت تتات الت تتيت تت تترم ست تتل املثل ت تتات
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واملثل ومز وجي امل ا نسي وم ايري اس ية ا نسان ة ،و زاء االنتشتار ال استع للتم تز وال صتم
اللةين يتعرض سما األشخاص رسبا م ل م ا نسي وا يت م ا نسان ة (املا ا  4و.)43
ينبغااي أن تعااال الاملااة الطاارف المااواد  223م(223ألااف) ( )365Aم 233ب ا
قانون العقوباخ لضمان االبةثال الةا للماادتي  3م 32با العهاا .مينبغاي أيضاات أن تنظار
فااي تعااايل الماااد  43ب ا الاسااةوس لكااي تاانص ص اراحةت علااى أن المياال الجنسااي مالهويااة
الجنسااانية سااببان للةمييااز ي ااملهما الحظاار .مينبغااي أيض اات أن تعاازز الاملااة الطاارف تاااابير
حماية حقوق المثلياخ مالمثليي مبزدمجي الميال الجنساي مبغااير الهوياة الجنساانية با
االنةها  ،مأن تعزز تاابير إذ اء الوعي بهذ الحقوق مالةاسيب ب نها.
العنف ضا المرأ
 -0ر نما رحا اللجنة راعتما الدولة الررب ان منع العن املنتز ،،تا شتعر رتالقلق
زاء استتتمرار وج ت ت م اجتماع تتة  -اقا تتة ت ا تتا عتتن العن ت املنتتز ،،األمتتر التتةي أ ا
استتتمرار استش تراء اتتةا الن ت ك متتن العن ت وكتتةل ةتع ت رتتاإل الت متتن العقتتاب .و شتتعر اللجنتتة
رتتالقلق أيض تاً زاء اال عتتاءات التتيت تحتتدة عتتن اارستتة العن ت ا نستتي حبتتق النستتاء يف س ت اق
االحتجاز و عا يف الت ط وس امها من األو اك اليت ستلزم اال صال رق ات األمتن (املت ا  4و8
و 3و.)7
ينبغي أن تعةما الاملة الطرف نهجات قابالت ب أجل بنع العنف ضا المرأ بجميع
أقااكالو مبظاااهر مالةسااا لااو .مينبغااي أن تعةمااا الاملااة الطاارف ت اريعاخ بحاااد تحظاار
ص ا اراحة العنا ااف المنزلا ااي ماالغةسا اااب الزمجا ااي ،بسا اارف النظا اار ع ا ا اإلق ا اراس القضا ااائي
باالنفسال .مينبغي أيضات أن تكفل الةحقيق الاقيق في حاالخ العنف المنزلاي ماالغةسااب
الزمجي ،م ذلك في ادعاءاخ استكاب العنف الجنسي علاى أياا قاواخ األبا  ،مبقاضاا
الجنااا مبعاااقبةهم بعقوباااخ تةناسااب مالجريمااة المرتكبااة ،متعااوي الضااحايا تعويضاات افياات.
مفضالت ع ذلك ،ينبغي أن توفر الاملة الطرف الةاسيب لموظفي الاملة ،مال سيما القضاا
مالماعي العابي مقواخ األب  ،لضمان أن يكونوا قادسي علاى الةساا علاى نحاو فعاال
مبالئم لجميع أقكال العنف المرتكب ضا المرأ .
اإلجهاض مالوفياخ النفاسية
 -١9شعر اللجنة رتالقلق ح تال تترال اإلج تاض ،تا يف ذلت ترحلت يف اعتاالت التيت يكت
تتا اعم ت نات تاً عتتن االاتصتتاب أو زل احملتتارم ،األمتتر التتةي تترب اع ام ت علتتا البح ت عتتن
لدمات ج اض سرية عرض ح ا ن وصحت ن للخرر (املا ا  8و.)3
ينبغااي أن تراجااع الاملااة الطاارف ت اريعاتها المةعلقااة باإلجهاااض لكااي تاانص علااى
المزيااا ب ا االسااةثناءاخ ب ا الحظاار المفاارمض عليااو ،بمااا فااي ذلااك اسااةثناءاخ ألسااباب
عالجية مفي الحاالخ الةاي يكاون فيهاا الحمال نةيجاة اغةسااب أم زناى بحااس  .مينبغاي أن
4
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تكفل توافر خااباخ الساحة اإلنجابياة لجمياع النسااء مالفةيااخ فاي ال بنطقاة با بنااطق
البلا ااا .مينبغا ااي أيض ا اات أن تعا اازز ب ا ارابل الةثقيا ااف مالةوعيا ااة علا ااى المسا ااةوى الرسا اامي (فا ااي
الما ااااسو) ،معلا ااى المسا ااةوى غيا اار الرسا اامي (فا ااي مسا ااائ اإلعا ااال مغيرها ااا ب ا ا مسا ااائل
االتسااال) ،ب ا ن أهميااة اسااةياا مسااائل بنااع الحماال ،مب ا ن الحقااوق المةعلقااة بالسااحة
الجنسية مالسحة اإلنجابية.
بكافحة اإلسهاب
 -١١شتتعر اللجنتتة رتتالقلق أل أحكامتاً ااالتتة ألحكتتام لت ا حالتتة الرت ارئ ،راتتم ر تتع اتتة
اعالتتة ،ال تزال مربقتتة يف طتتار تتان منتتع اإلراتتاب ،تتا يف ذل ت الق ت املفرو تتة عل تا حريتتة
التعبل و كت ين ا مع تات ،والتفتت ا والقتبس عستفا ،واالحتجتاز لفتغات ط يلتة جتداً و متة
أو حماكمة ،و ْلا عاء اإلابتات عنتدما يتدعي احملتجتزو أ اعغا تا م انتُزعتت نت جتةً للتعتةيا
أو س ء املعاملة (امل ا  2و 7و 0و ١2و ١0و.)44
ينبغي أن تةيذ الاملة الطرف جمياع الةااابير ،بماا فيهاا تعاايل ت اريعاتها ،لضامان
أن تمةثا اال جميا ااع الةا اااابير األبنيا ااة ألحكا ااا العها ااا مأن تةضا اام حظ ا ارات ص ا اريحات للقا ااب
ماالحةجاز الةعسفيي  ،فضالت ع ضاماناخ ماضاحة ضاا الةعاذيب محماياة الحاق فاي حرياة
الةعبياار مفااي تكااوي الجمعياااخ .مينبغااي أيضاات أن تكااون بحا مااة با قااب عليااو فااي إطاااس
قانون الطواسأ أم قانون بكافحة اإلسهاب أم ليهما أبا بحا م بسةقلة مب ا ّكلة حساب
األصول متعمل بضماناخ افية.
المقاتلون السابقون
 -١4ر نمتتا حت ت ط اللجنتتة علم تاً رالتتتدارل التتيت التتة ا الدولتتة الرتترب إلعتتا يف ا ت املقتتا ل
السارق وإلعا يف ماج م ،ا ما زالت لقتة رستبا التقتارير التيت تحتدة عتن اارستة املرا بتة
التعستتف ة والتعتتةيا واالحتجتتاز وااللتفتتاء القستتري والعن ت ا نستتي تتدام (امل ت ا  3و 7و0
و ١9و.)١7
ينبغ ااي أن تكف اال الامل ااة الط اارف ت ااوفير حماي ااة حقيقي ااة للمق اااتلي الس ااابقي با ا
انةها اخ حقوق اإلنسان الياصة بهم ،بماا فاي ذلاك العناف الجنساي ،عا طرياق الةطبياق
الفع ااال للض ااماناخ اإلجرائي ااة معا ا طري ااق بقاض ااا برتكب ااي ه ااذ االنةها اااخ مبع اااقبةهم.
مينبغي أيضات أن تعةما ت ريعاخ مطنية تحاد بوضوح مفي نطاق ضيق األمضاع االساةثنائية
الةااي يمك ا أن ييضااع فااي ظلهااا المقاااتلون السااابقون للرصااا مالمراقبااة .مباإلضااافة إلااى
ذلك ،ينبغي أن تزيا الاملة الطرف ب تعزيز تااابير دعام إعااد ت هيال المقااتلي الساابقي
مإعاد إدباجهم ،بما في ذلاك مضاع بارابل لكساب العاين تكاون بحاياا با حياا ناوع
الجن (بحايا جنسانيات) في إطاس سياسة حكوبية قفافة مغير تمييزية.
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األقياص الم ّردمن داخليات

 -١8ر نمتتا حتت ط اللجنتتة علمتاً رالتتتدارل التتيت التتة ا الدولتتة الرتترب ملعا تتة و تتع األشتتخاص
املشر ين الل اً ،ا شعر رالقلق الستمرار وج عد كبتل متن األشتخاص يع شت ذلت ال تع؛
و د استفح أمرام رسبا االستح اذ علا أر ٍ
اض ألاراض عسكرية (املا ا  ١4و.)43
ينبغااي أن تعاازز الاملااة الطاارف باسجااة أ باار تاااابيرها الرابيااة إلااى تلبيااة احةياجاااخ
الم ردي داخليات ،الةي ينبغي ،باإلضافة إلى قمولها للحلاول الساكنية الاائماة ،أن ت امل
دعام اإلدبااج المحلاي مإيجاااد فارص بساةاابة لةولياا الاااخل فاي حااالخ إعااد تااوطينهم،
بم ا فاايهم النساااء .مينبغااي أيض اات أن تكفاال هااذ الةاااابير ساابل العااود الطوعيااة أم إعاااد
تعجاال بغعاااد األساضااي المحةلااة حالياات لغاارض
الةااوطي  .مفضاالت عا ذلااك ،فغنهااا ينبغااي أن ّ
االسةياا العسكر إلى أصحابها/المقيمي فيها.
الحق في الحيا
 -١2شعر اللجنة رالقلق زاء التقتارير التيت تحتدة عتن االستتخدام اتل املشتروك للقت يف وعتن
انت اكات من جانتا مت ظفي الدولتة أو ا ماعتات شتب العستكرية للحتق يف اع تايف ،تا يف ذلت
القتت لتتارج نرتتاق القضتتاء ،وال تتايف أانتتاء االحتجتتاز ،وااللتفتتاء القستتري ،وعتتد اإلصتتارات اتتل
املتناستتا يف صتتف ب املتتدن عنتتد انت تتاء النزاعتتات .واتتي شتتعر رتتالقلق أيضتاً ،يف اتتةا الصتتد ،
زاء اس تتتمرار اال تق تتار جت تراء حتق ق تتات عال تتة يف حال تتة م تتر ك انت اك تتات حقت ت ق اإلنس تتا
ومقا تتا م رشت ا ،تتا تتا لت املتصتتلة ر عمتتال القتت التتيت و عتتت يف عتتام  4993يف متدينيت
م ا ر و رينك ما( ،املا يف .)3
ينبغااي أن تةيااذ الاملااة الطاارف جميااع الةاااابير الالزبااة للةحقيااق بحااز فااي جميااع
االدعاءاخ المةعلقة باالسةياا غير الم رمع للقو مبانةها اخ الحق في الحياا  ،تحقيقاات
يجاار بساارعة مقاافافية محياديااة ،بهاااف تقااايم المسااؤملي عنهااا إلااى العاالااة لمقاضاااتهم
مبعاااقبةهم ،متااوفير ساابل انةساااف بالئمااة للضااحايا مأقاااسبهم .مينبغااي أن تضاااعف الاملااة
الطرف جهودها لةنفياذ توصاياخ جلجناة الااسمو المساةفاد مالمساالحةج المةعلقاة بضارمس
الةحقيااق فااي االدعاااءاخ المةعلقااة باستكاااب انةها اااخ خطياار للقااانون الاااملي مذلااك ب ا
خالل آلياخ تحقيق بسةقلة .مينبغي بسوس خاصة قيا الاملة الطرف بما يلي:
الةع ااامن با ااع بفوضا ااية األبا اام المةح ااا السا ااابية لحقا ااوق اإلنسا ااان علا ااى
(أ)
الةحقيق في جميع االدعاءاخ المةعلقة باستكاب انةها اخ خطير لحقوق اإلنسان؛
(ب) بيسوص أعمال القةل الةي مقعت في باينةي بو وس مترينكوبالي ،فضاالت
ع حااالخ بما لاة ،النظار فاي الساماح بةساوير قاهاداخ ال اهود باساةياا مصالة فياايو
با ا بواق ااع آبن ااة مسا ارية با ا أج اال تيس ااير الةحقيق اااخ ،عل ااى أن ي ااولى االعةب اااس الواج ااب
لالحةياجاخ المةعلقة بحماية ال هود.
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االخةفاء القسر
 -١2ر نمتا الحتتا اللجنتتة أ الدولتتة الرتترب تد أنشت ت نتتة ر است ة للتحق تتق يف الشتتكاوا
املتعلقتتة راألشتتخاص املفق ت ين ،تتا شتتعر رتتالقلق زاء النرتتاق اإل ل متتي الض ت ق ل اليت تتا ،و زاء
املعتتدل البرتتيء التتةي ستتار ر ت التحق تتق يف اتتة اعتتاالت واملقا تتايف رش ت ا .و ض تالً عتتن ذل ت ،
ش تتعر ر تتالقلق زاء التق تتارير ال تتيت تح تتدة ع تتن اس تتتمرار ح تتاالت االلتف تتاء القس تتري ال تتةي ت ت
م تتدا ع ع تتن حق ت ق اإلنس تتا  ،وص تتحف  ،ورج تتال ي تتن ،وع تتامل يف جم تتال ق تتدال املس تتاعديف،
ونشراء (امل ا  3و 7و 0و.)١3
ينبغي قيا الاملة الطرف بما يلي:
السعي على مجو السرعة إلى الةحقيق في حاالخ االخةفاء القسر مإلاى
(أ)
بقاضا الجنا مبعاقبةهم ،متحايا أبا مجود األقياص المفقودي ب فافية منزاهة؛
(ب) ض اامان حا ااق األسا اار فا ااي بعرف ااة بكا ااان مجا ااود األقا ااياص الميةفا ااي أم
مض ااعهم ،مذل ااك با ا ن تكف اال تزمي ااا ‘اللجنا اةح الرئاس ااية للةحقي ااق ف ااي ال ااكامى المةعلق ااة
باألقياص المفقاودي ‘ مغيرهاا با الهيئااخ ذاخ السالة بسالطاخ قانونياة افياة ،م اذلك
بمواسد ب رية متقنية مبالياة ،لكاي يةسانى لهاا العمال بطريقاة بساةقلة مذاخ توقيات بناساب
مفعالة ي يحظى ال هود بحماية افية.
حظر الةعذيب مإساء المعابلة
 -١3ر نما الحا اللجنة أ الدولة الرترب ألتةت رتتس اسة معتدم التستام م متع التعتةيا،
تتا شتتعر رتتالقلق زاء التقتتارير التتيت تحتتدة عتتن التعتتةيا وصتتن ب ألتترا متتن ستتاءيف املعاملتتة،
مث العنت ا نستي ،التيت و عتت ألشتخاص رتال وأحتداة ُتبس علت م و/أو احتجتزوا .واتي
شعر رالقلق أيضاً زاء التقارير اليت ف د ر العق رات امل َّعة رشت أ عتال التعتةيا ال تناستا
واة األ عال ،ور ن نا راً ما ري نف ةاا (امل ا  4و 3و 7و.)١2
ينبغي قيا الاملة الطرف بما يلي:

االةعرض
(أ)
ضا اامان الةحقيا ااق بسا اارعة مقا اافافية منزاها ااة فا ااي أ ادعا اااءاخ با ا ّ
للةعااذيب مسااوا ب ا أقااكال إساااء المعابلااة ،تحقيق اات تةااوال ساالطة بسااةقلة ال صاالة لهااا
بعملية بقاضا ال يص الماَّعى أنو ضحية؛
(ب) ضمان أن يقع علاى عااتق االدعااء فاي الااعامى المرفوعاة علاى ال ايص
الماااعى أنااو ضااحية عاابء إ باااخ أن االعة اراف لاام يُنةاازع ِب ا طريااق الةعااذيب أم غياار ب ا
ضرمب إساء المعابلة؛
(ج) ضاامان إنفاااذ عقوباااخ جنائيااة مإداسيااة علااى بقةرفااي الةعااذيب مغياار ب ا
ضرمب إساء المعابلة تكون بةناسبة بع هذ األفعال؛
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(د) ضاامان إيقاااف بااوظفي إنفاااذ القااانون م/أم أف اراد قااواخ األب ا عا العماال
سيثما يةم الةحقيق في ادعاءاخ الةعذيب أم إساء المعابلة؛
(ه) ض اامان إن اااء آلي اااخ مقن ااواخ إب ااالا با ا أج اال إنف اااذ جمي ااع الق ااواني
ماللااوائ مالةوجيهاااخ المةعلقااة بمنااع الةعااذيب مغياار با أقااكال إساااء المعابلااة ،بمااا فااي
ذل ااك ق ااانون اإلجا اراءاخ الجنائي ااة ،ماتفاقي ااة بناهض ااة الةع ااذيب ،م‘الةوجيه اااخ الرئاسا ااية
المةعلقة بحماية الحقوق األساسية لألقياص الذي أُلقي عليهم القب م/أم احةُجزما‘؛
(م) ضاامان جباار أض اراس ضااحايا الةعااذيب مغياار ب ا أقااكال إساااء المعابلااة
جب ارات بناساابات فااي توقيةااو م ااابالت مفعاااالت ،بثاال إعاااد الة هياال ،مالةرضااية ،مضااماناخ عااا
الةكراس.
االحةجاز
حمتجزين احتجازاً
 -١7شعر اللجنة رالقلق أل عد اً كبلاً من األشخاص احملتجزين د ظل ا يف
مرت َّالً و عستتف اً و و حماكمتتة .واتتي شتتعر أيضتاً رتتالقلق زاء عتتدم وجت تتمانات عالتتة ،يف القتتان
ويف املمارسة العمل ة ،كف حق احملتجزين يف لرار أ ترا أسترام املباشترين راحتجتازام ويف اعصت ل
علتتا مش ت ريف ان ن تتة منتتة عظتتة القتتبس عل ت م .ويستتاوراا القلتتق أيض تاً زاء التقتتارير التتيت تحتتدة عتتن
رقاء أشخاص حمتجزين د االحتجاز يف أماكن احتجاز ال رمس ة (امل ا  0و ١9و.)١2
ينبغي أن تةيذ الاملة الطرف تاابير تكفل عاا تعارض أحاا للقاب أم االحةجااز
تعسفيات ما تكفل تمةّع المحةجازي بجمياع الضاماناخ القانونياة ،عماالت بالماادتي  3م48
ب ا العه ااا .م ااا ينبغااي أن تن اار الامل ااة الطاارف بانةظ ااا أس ااماء جميااع أب ااا االحةج اااز
متجر صراحةت اسةياا أبا غير سسمية ب أجل االحةجاز.
الرسمية مأن تحظر ّ

 -١3شت تتعر اللجن ت تتة ر ت تتالقلق زاء االس ت تتتخدام املف ت تتر؛ لالحتج ت تتاز الس ت تتارق للمحاكم ت تتة؛ و زاء
اكتظتتاا الستتج وس ت ء أو تتاع ا ،مث ت عتتدم الفص ت ر ت احملتج تزين ،واألو تتاك اتتل الصتتح ة،
وعتتدم كفايتتة وعتتدم مالءمتتة متتا يُتتتاأ متتن لتتدمات ومرا تتق أساس ت ة؛ وعتتدم وج ت نظتتام اار تتت
ومستق لرصد أماكن االحتجاز (املا ا  0و.)١9
ينبغي أن تةيذ الاملة الطرف تاابير للحا ب طول ممتير باا االحةجااز الساابق
للمحا مة ،على أن ت خاذ فاي الحسابان بااائل هاذا الناوع با االحةجااز؛ مأن تكفال فسال
المحةجزي على ذبة االحةجاز السابق المحا ماة عا الساجناء الماااني  ،ماألحااا عا
البالغي ؛ مالحا ب اال ةظاظ ،متحسي أمضاع االحةجاز بما يةفق بع القواعاا النموذجياة
الااانيا لمعابلااة السااجناء .مينبغااي أن تنظاار فااي بناااء برافااق سااجون جايااا مأن تااوفر باااائل
للسااج  .مينبغااي أيضاات أن تن اان نظاباات ابةاات مبسااةقالت لرصااا أبااا االحةجاااز ،فضاالت عا
َّ
إن اء آلية سرية لةلقي ال كامى المقابة ب المحةجزي مبعالجةها.
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العقوبة البانية
تتد األطفتتال والعق رتتة البدن تتة حمظ ت را ان ن تاً يف
 -١0ر نمتتا حت ت ط اللجنتتة علم تاً ر ت العن ت
امل تتداري ،ورت ت العق ر تتة البدن تتة ال تتيت ك تتم تتا القض تتاء ،ال تتيت ُس تتما ما ل تتدم ،تتد أُل تتت يف
تاري راعتباراتتا شتتكالً متتن
ع تام  ،4992تتا الحتتا رقلتتق أ العق رتتة البدن تتة ال تزال ُقبيفت وةت يف
أشكال الت يا حلارس ال الدا وأول اء األم ر (املا ا  7و.)42
ينبغ ااي أن تةي ااذ الامل ااة الط اارف خط ااواخ عملي ااة ،بم ااا ف ااي ذل ااك اتي اااذ ت اااابير
ت ريعية ،حسبما يكون بناسبات ،ب أجل إنهاء العقوبة البانية في جميع السياقاخ .مينبغاي
أن ت جع على اسةياا أساليب ت ديبية غير عنيفة بااائل عا العقوباة البانياة ،مأن تانظم
حمالخ إعالبية عابة للةوعية باآل اس الضاس المةرتبة على هذا النوع ب العقوبة.
االتجاس بالب ر
 -49ر نم تتا الح تتا اللجن تتة أ الدول تتة الر تترب تتد أنشت ت ت ر تتة عمت ت الت ت وزاريف الع تتدل
الستريالنك ة ملكا حتة االتتتار ،تا شتعر متتع ذلت رتالقلق زاء اال تقتتار تدارل عالتة عمايتتة
الضحايا ولت ل سب انتصاب عالة سم ،مث التع يس و عا يف الت ا ت  .واتي شتعر رتالقلق زاء
املعدالت املنخفضة عاالت املقا ايف و زاء عدم كفاية العق رات املفرو ة علا ا نايف (املا يف .)3
ينبغااي أن تحقااق الاملااة الطاارف ،علااى نحااو بنهجااي مقاافاف منزيااو محاااز  ،فااي
االدعاءاخ المةعلقة باالتجاس باألقياص ،مأن تقاضي الجنا متعاقبهم ،إن بةات إداناةهم،
متعوض الضحايا .معنا قيابها بذلك ،ينبغي أن تةيذ تاابير تكفل لضحايا االتجاس آليااخ
ّ
إبالا .مينبغي أن تكفل هذ اآلليااخ حماياة الضاحايا بينماا تضام فاي الوقات نفساو عاا
بعاااقبةهم ع ا أن ااطة ناتجااة ع ا ااونهم ضااحايا لالتجاااس .مينبغااي أيض اات أن ت خااذ الاملااة
الطاارف بنظااا يوّااق هااذ الةقاااسير لكااي يمك ا أن تُسااةيا سا آل
ااو للةقياايم المنااةظم آل اااس
جميااع المبااادساخ مالةاااابير المةيااذ لمكافحااة االتجاااس باألقااياص .مفض االت ع ا ذلااك،
ينبغي أن تعزز الاملة الطرف دعم الضحايا مال هود متاابير حمايةهم ،بما في ذلك إعااد
ت هيلهم.
حرية الةعبير مالم اس ة في العملية السياسية
 -4١ش تتعر اللجن تتة ر تتالقلق زاء التق تتارير ال اس تتعة االنتش تتار ع تتن اارس تتة مت ت ظف حكت ت م
الغا ا واملضايقة ،ا يف ذل االعتداء البدا ،والت ديد رالقت  ،واالحتجاز اإل اري رت م ذات
وا تتع س اس ت ت ة ،ت تتد ص تتحف  ،وحم تتام  ،ورجت تتال ي تتن ،وأعض تتاء منظمت تتات ا تتل حك م ت تتة،
وم تتدا ع ع تتن حق ت ق اإلنس تتا  ،تتا يف ذل ت ال تتت م امل ج تتة س اس ت معار ت  .ويس تتاور
اللجن تتة القل تتق أيض تاً زاء التق تتارير ال تتيت تح تتدة ع تتن ش تتن تتالت ش ت ل تتدا ع ع تتن حق ت ق
اإلنستتا  ،وعتتن حجتتا م ا تتع شتتبك ة .و ضتالً عتتن ذلت  ،شتتعر اللجنتتة رتتالقلق زاء عتتدم قتتدال
الدولة الررب مر ك األ عال االنتقام ة العدالة (املا ا  ١0و.)42
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ينبغي أن تمةنع الاملة الطرف ع أ تاابير تبلا حاا الةرهياب أم المضاايقة ضاا
األقياص الذي يماسسون حقهم في حرية الةعبير ،مأن تكفل ،فاي ال بار يُقيَّاا فيهاا هاذا
بهمااة فااي جميااع
الحااق ،االبةثااال للفقاار  2ب ا الماااد  43ب ا العهااا .مينبغااي أن تحقااق ّ
حاااالخ الةهايااا ماالعةااااء الةااي تسااةهاف السااحفيي مالمحااابي مسجااال الاااي مالن ااطاء
السياس اايي مأعض اااء المنظم اااخ الاملي ااة مالم اااافعي عا ا حق ااوق اإلنس ااان ،مأن تحاس ااب
الجنااا  ،مأن تااوفّر ساابل انةساااف فعالااة للضااحايا .مفضاالت عا ذلااك ،ينبغااي أن تكفاال لكاال
فاارد أم بنظمااة إبكانيااة إبااااد اللجنااة بالمعلوباااخ بكاال حريااة مينبغااي أن تحماايهم الاملااة
الطرف ب أ أفعال انةقابية ناقئة ع ذلك.
حرية الةجمع محرية تكوي الجمعياخ
 -44يساور اللجنة القلق زاء الق املفرطتة والتم زيتة املفرو تة علتا أ ل تة التام ت متن ح ت
حرية التجمع الستلمي وحريتة كت ين ا مع تات ،وال ست ما يف تال الدولتة الرترب ،تا يف ذلت
الق ت املفرو تتة علتتا املناستتبات الدين تتة و/أو املدن تتة التتيت حت تتي ذكتترا و تتايف األحبتتاب رتتا النتزاك
املسل (امل ا  4و 4١و 44و.)43
ينبغااي أن تةيااذ الاملااة الطاارف تاااابير لضاامان تااوفير الحمايااة لحااق جميااع األفاراد
مالجماعاااخ ،بمااا فيهااا أقليااة الةابياال ،فااي حريااة الةجمااع الساالمي محقهاام فااي حريااة تكااوي
الجمعياخ ،مفقا للمادتي  34م 33ب العها.
حقوق األفراد المنةمي إلى أقلياخ
 -48ش تتعر اللجنت تتة ر تتالقلق زاء الق ت ت والش تترو؛ املفرو ت تتة عل تتا ةتت تتع األ ل تتات يف الدولت تتة
الررب ،مث املسلم والتام واملس ح  ،راعق ق الثقا ة والل ية والدين ة ،ا يف ذل ر س
القب ت ل راملتتداري رستتبا التتدين ومضتتايقة األ ل تتات الدين تتة ،تتا يف ذل ت االعتتتداء علتتا أمتتاكن
العبا يف اخلاصة راسندوي واملسلم واملس ح اإلجن ل وش ي (امل ا  ١3و 43و.)47
ينبغي أن توفر الاملة الطرف لجميع أفراد األقلياخ اإل نية مالاينية ماللغوية حماية
فعالة ب الةمييز ،مأن تكفل لهام القااس علاى الةمةاع بمماسساة ديانااتهم ملغااتهم م قافااتهم
مالم اس ة في ال ؤمن العابة .مفضالت ع ذلك ،ينبغي أن تةيذ تاابير لمنع ممقاف جمياع
االعة ااااءاخ عل ااى األقلية ااي المس اايحية مالمس االمة ،بم ااا ف ااي ذل ااك االعة ااااء عل ااى أب ااا
عبااادتهم مبؤسسااخ أعمااالهم .مينبغااي أن تحقااق الاملااة الطاارف بساارعة مفعاليااة فااي جميااع
حواد العنف ضا األقلياخ اإل نية مالاينية مبقاضا الجنا .
الن ر مالمةابعة
 -42ينب تتي أ نشتتر الدولتتة الرتترب علتتا نرتتاق واستتع الع ت يفتد ،والربو كت ل االلت تتاري األول
امللحتق رت  ،و قريراتا التتدوري اخلتامس املقتدَّم اللجنتة ،والتتر و اخلر تة علتتا ا متة املستتا التتيت
أعد ا اللجنة ،واتة املالحظتات اخلتام تة ،وذلت لتدا الستلرات القضتا ة والتشتريع ة واإل اريتة
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واتتمع املدا واملنظمات ال اعك م ة العاملة يف البلد ولدا عامة الناي .وينب تي رمجتة التقريتر
واملالحظات اخلتام ة مج ع الل ات الرمس ة للدولة الررب.
 -42وو قاً للفقريف  2من املا يف  7١من النظتام التداللي للجنتة ،ينب تي أ قتددم الدولتة الرترب،
يف اض عام ،معل مات ذات صتلة عتن نف تةاا لت صت ات اللجنتة الت ار يف يف الفقترات  2و١2
و ١2و 4١املةك ريف أعال .
 -43و رل تتا اللجن تتة الدول تة الر تترب أ ق تتدم ،يف قريرا تتا ال تتدوري الق تتا م ،ال تتةي ت
م عتتد قدحل ت يف  8١ش ترين األول/أكت ت رر  ،49١7معل متتات حمتتد يف َّ
وحمداتتة عتتن نف تتة مج تتع
ص ت ات اللجنتتة وعتتن الع تتد كك ت  .و رلتتا ل تتا أيض تاً أ عمتتد ،عنتتد عتتدا قريراتتا التتدوري
القا م ،مشاورات م سعة مع اتتمع املدا واملنظمات ال اعك م ة العاملة يف البلد.
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