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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

المالحظات الختامية بشأن التقرير الثاني

لناميبيا*

 -1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لناميبيا ( )CCPR/C/NAM/2يف جلستيها 3236
يف  8و 9آذار/مو و و و و و و و و و ووار  .2016ويف
و CCPR/C/SR.3236( 3237و )3237املعق و و و و و و و و و و و
جلسو ووتها  ،3259املعق و و يف  23آذار/مو ووار  ،2016اعتمو وودت اللجنو ووة ت و و امل ظو ووات
اخلتامية.

ألف -مقدمة
ر ب اللجنة بتقدمي التقرير الثاين لناميبيا ،وإن كان متأخرا سو سون ات ،وباملعل موات
-2
ال و ار هيووع .و عوورت عوول التقوودير لرراووة نديوود ارتووا البنوواى موول ال هوود الرهيوول املسووت للدولووة
وواد العهوود.
الطوورش ب ووأن التوودابخ املتل و خ و الروور امل ووم لة بووالتقرير موول ج و نري و
ول ل القلق يساورتا مل ن الدولة الطرش ،رغم رسائ كخية عد  ،مل قدد معل موات املتابعوة
اليت كان مطل بة يف امل ظات اخلتامية للجنة لعاد  )CCPR/CO/81/NAM( 2004وكان مل
املقرر قدميها حبل  29مت ز/ي ليع  .2005و عرت اللجنوة عول قوديرتا للدولوة الطورش لر و توا
اخلطية ( )CCPR/C/NAM/Q/2/Add.1على قائمة القضايا ( ،)CCPR/C/NAM/Q/2اليت عمتها
الر و ال ر ية املقدمة مل ال هد ،وعلى املعل مات الت ميلية املقدمة خطيا.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

__________

*

ر ب اللجنة بالتدابخ الت ريعية واملؤسسية التالية اليت اخت هتا الدولة الطرش:
()

قان ن الة الطر (القان ن رقم  6لسنة )2006؛

(ت)

قان ن منل اجلرمية املنظمة (القان ن رقم  29لسنة )2004؛
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(ج)

قان ن اجمللس ال طين لإلعاقة (القان ن رقم  26لسنة )2004؛

()

خطة العم ال طنية حلق ق اإلنسان ()2014؛

(ه)

السياسة القطاعية ب أن التعليم اجلامل ()2013؛

(و)

الربنامج ال طين لألطرا ()2016-2012؛

(ز)

السياسة ال طنية لل ؤون اجلنسانية ()2020-2010؛

(ح)

خطة العم ال طنية لل ؤون اجلنسانية ()2020-2010؛

(ط) السياسووة ال طنيووة مل اجهووة هووخو نقووش املناعووة الب ورية/مت زمة نقووش املناعووة
امل تسب (اإليدز) ()2008؛
تياجات اخلااة والتعليم اجلامل ()2008؛

(ي)

السياسة ال طنية ل

(ك)

سياسة القطاع التعليمي لليتامى واألطرا الضعراى (.)2008

 -4و ر ووب اللجنووة بت ووديق الدولووة الطوورش علووى ا راقيووة ق و ق األ وولا
وبرو ك هلا االختياري يف عاد .2007

ذوي اإلعاقووة

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
اآلراء في إطار البروتوكول االختياري
 -5ال ي ولا القلووق يسوواور اللجنووة إزاى عوودد وج و آليووة لتنري و آراى اللجنووة املقدمووة يف إطووار
الربو ك االختياري (املا .)2
 -6ويتعيييع علييد الدوليية النييرف النظيير فييي إنشيياء ملييية محييدد ل عمييال ال امي آلراء
اللجنة مع أج ضمان توفير سب االنتصاف الفعالة لضحية أي انتهاك بموجب العهد.
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
-7

عرت اللجنة عل القلق إزاى عدد كراية امل ار املتا ة مل تب م املظامل (املا .)2

 -8ويتعيييع علييد الدوليية النييرف مييياد المييوارد المخصصيية لم تييب أميييع المظييالم مييع
شي وجل الدولية النيرف كي ل عليد
أج ضمان قدرته عليد الوفياء بواليتيه بصيور مناسيبة .وتع ا
اعتم ي يياد التع ي ييديالت المقت ي ييرن إدخاله ي ييا عل ي ييد ق ي ييانون أم ي يييع المظ ي ييالم الق ي ييانون رق ي ييم 7
لسنة  .)1990ويتعيع أيضيا مين الم تيب سيلنة تعيييع مو فييه حتيد ي يون ممتيثال تماميا
للمب ييادل المتعلق يية بمرك ييت المؤسس ييات الوطني يية لتعتي ييت وحماي يية حق ييوق اإلنس ييان مب ييادل
باريس).
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عدم التمييت
 -9بينما ظ اللجنة التدابخ املتل للقضاى على التمييل ،هإن القلق يسواورتا إزاى عودد
:
كراية احلماية مل التمييل .و عرت عل قلقها مما يلي على وجع اخل
ر ي التمييل العن ري والتمييول دود ال وع ت األاولية حب وم ال اقول ،وكو ل
()
العوود ال بووخ موول الق و ان ال وويت ال ولا م ج و موول قبووة الر و العن ووري ومتيوول ب و الن ووا
علوى سوا العوورق ،مثو ق اعوود اإلر بو واوية وهقووا إلعو ن اإل ار املعووين بالسو ان األاوولي
رقم  15لسنة 1928؛
(ت) ع وورمل املثلي ووات واملثليو و ومل وج ووي امليو و اجلنس ووي ومي ووايري اهل ي ووة اجلنس ووانية
للتمييل والتحرش والعنف ،مبا ي م احلاالت اليت يطلق عليها "االغت ات التأ ييب" للمثليات؛
(ج) ع وودد احلظ وور ال و وري للتميي وول عل ووى س ووا امليو و اجلنس ووي ،وع وودد إ راج امليو و
اجلنسي كأسا حمظ ر للتمييل يف قان ن العم (القوان ن رقوم  11لسونة  ،)2007واإلبقواى علوى
جرميووة الل و اط يف القووان ن العوواد ،واسووتثناى االر بوواط ب و ل و موول نرووس اجلوونس موول قووان ن
م اهحة العنف املنليل (القان ن رقم  4لسنة )2003؛
( ) استمرار التمييل دد األ لا ذوي اإلعاقوة وكو ل امل واب بروخو نقوش
املناعة الب رية ،مبا ي م جما الت ظيف (امل ا  2و 3و 7و.)26
 -10ويتعي يييع علي ييد الدولي يية الني ييرف إج ي يراء حمي ييالت تثقيفيي يية وتوعويي يية م ثفي يية تعشي ييرك
وتسييتهدف التعامييات التقليدييية وعاميية الجمهييور ،مييع افطفييال والبييال يع علييد السييواء ،مييع
أج القضاء علد جميل أش ال التمييت .وينب ي عليها القيام بما يلي:
إل اء جميل القوانيع التي تمييت عليد أسيال العيرق وإتميام واعتمياد تشيريل
أ)
بشأن اإلرث بال وصية مع أج تنبيق نفس القواعد علد جميل افشخاص دون تمييت؛
ب) اعتماد تشريعات تحظر صراحة التمييت بسبب المي الجنسيي بميا يشيم
ق ييانون العمي ي الق ييانون رق ييم  11لس يينة  ،)2007واعتم يياد تشي يريعات لم افح يية جي يرائم
ال راهيي يية تعاقي ييب العني ييف المعي ييادي للمثليي يييع وم ي ييايري الهويي يية الجنسي ييانية ،وإنفي ييا تل ي ي
التشريعات بقو ؛
ج) إل اء جريمة اللواط في القانون العام وإدراج العالقات بيع افشخاص ميع
نفس الجنس في قيانون م افحية العنيف المنتليي القيانون رقيم  4لسينة  )2003ميع أجي
حماية المرتبنيع مع نفس الجنس؛
د) ت ثيف الجهود الرامية إلد م افحة التمييت ضيد افشيخاص وي اإلعاقية
والمصابيع بفييرول نقيا المناعية البشيرية ،وضيمان إدمياجهم ال امي فيي جمييل مجياالت
الحيا العامة.
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التمييت ضد المرأ
 -11عرت اللجنة عل القلق إزاى استمرار الق الب النمطية التمييليوة وامل اقوف األب يوة املتأاولة
ب ووأن وار النسوواى ومسووؤولياهتل ،ممووا ي و كو ل سووببا رئيسوويا للعنووف دوود املوور  .و ووخ موول
القلق يضا إىل ما يلي:
التمييوول دوود املوور يف كثووخ موول األ يووان يف الق و ان العرهيووة الوويت سووم بووأم ر
()
منها م ا ر األقارت ملمتل ات الرج املت ىف مل رملتع و طرالع؛
(ت) ع وودد ج وورب ني وول النس وواى ال و
إاابتهل برخو نقش املناعة الب رية؛
(ج)

عرد وول للتعق وويم القس ووري و ب وواإلكرا بس ووبب

عرمل األمهات ال يدات للتمييل وال ام ب

معتا ؛

( ) ار راع معود البطالوة يف اور ش اإلنوا  ،واسوتمرار الر و املهوين بو الرجوا
والنساى ،واخنرامل عد النساى نسبيا يف مراكل املسؤولية (امل ا  2و 3و 7و.)26
 -12ويتعيييع علييد الدوليية النييرف اتخييا تييدابير شيياملة مييع أجي القضيياء علييد المفيياهيم
النمنييية المتعلقيية بييأدوار الجنسيييع ،بمييا يعشييرك ويسييتهدف التعامييات التقليدييية والجمهييور
بش عام .وينب ي عليها أيضا القيام بما يلي:
أ)

التعاون مل التعامات التقليدية مع أج إل اء القوانيع العرفية التمييتية؛

ب) ضمان إم انية حصول النساء الالتي تعرضع للتعقيم القسيري أو بياإلكرا
علد الجبر ،وك ل علد فرصية إبنيال التعقييم متيد أم يع لي  ،واعتمياد مبيادل توجيهيية
رسمية لضمان قيام المو فيع النبييع بش منهجي بالتميال الموافقية المسيتنير بال امي
للمرأ التي يجرى لها عملية التعقيم؛
ج) اتخييا تييدابير توعوييية شيياملة للقضيياء علييد جميييل أشي ال الوصييم والتمييييت
ضد افمهات الوحيدات؛
د) اتخييا تييدابير ملموسيية بهييدف القضيياء علييد بناليية اإلنيياث وك ي ل علييد
الفصي ي المهن ييي ،أفقي ييا ورأس يييا عل ييد الس ييواء ،م ييع خ ييالل جمل يية أم ييور م ييع بينه ييا التثقي ييف
والتدريب وإعاد التدريب ،والنظر فيي اسيتحداث تيدابير خاصية مؤقتية ،حسيب االقتضياء،
لتياد عدد النساء في مراكت المسؤولية.
الممارسات الضار ضد النساء والفتيات
 -13عورت اللجنووة عوول قلقهووا ب وأن مووا ريوود بووع التقووارير مول انت ووار املمارسووات الضووار دوود
النساى والرتيات ،مبا ي م خمتلف ممارسات عليم اجلنس ،مث إجبار الرتا على ممارسوة اجلونس
مل جدتا و عمها و قيقها (امل ا  3و 7و 24و.)26
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 -14ويتعيع علد الدولة النرف اتخيا تيدابير تثقيفيية عامية م ثفية لتعرييف المجتمعيات
بييأن ه ي الممارسييات الضييار ت يرتبا بييأمور منهييا التمييييت ضييد النسيياء والفتيييات ،والعنييف
الجنساني ،واالست الل الجنسي ،وأنهيا قيد تنشير افميرام المنقولية جنسييا .وينب يي عليهيا
ضمان إنفا القوانيع الحالية ،التي تجرم االغتصاب والعنف ،إماء ه الممارسات.
إنهاء الحم وإم انية الحصول علد وسائ منل الحم
 -15عورت اللجنووة عوول قلقهووا موول اإلجوراىات ال ووعبة املطل بووة للووتم ل موول إجوراى اإلجهووامل
القووان ين ،مبووا ي ووم ووها موول ، ،ووة طبوواى ،ممووا يسوورر عوول سووعي النسوواى إىل إجوراى اإلجهووامل
السري غخ اآلمل ال ي يعرمل ياهتل واحتهل لللطر و جل ئهل إىل ما يسومى "التللوي عول
األطرا " ،واحلاجة إىل ها مول ود القضوا يف الوة احلمو النوا ج عول االغت وات .وهضو
عل ذل  ،وبينما ظ اللجنة املعل مات املقدمة مل ال هد بأن وسائ منل احلمو متو هر جمانوا
للمراتق يف املراهق ال حية وك ل مراكل ال بات ،هإن القلوق يسواورتا مول ن تو املعل موات
غخ معروهة يف ار ش الس ان بالقدر ال ايف (امل ا  3و 6و.)24
 -16ويتعيع علد الدولة النرف إل اء الشروط غير المبرر للتم ع مع إجراء اإلجهام
القييانوني ،التييي تسييفر عييع لجييوء النسيياء إلييد اإلجهييام السييري غييير اآلمييع .وينب ييي عليهييا
أيضا القيام بما يلي:
اعتماد وتنفي سياسات للتوعية مع أج م افحية وصيم النسياء والفتييات
أ)
الساعيات إلد اإلجهام؛
ب) ضي ييمان تي ييوفر الخي ييدمات الجيي ييد لمعالجي يية المضي يياعفات الناجمي يية عي ييع
اإلجهام غير اآلمع وضمان تقديم العالج الفوري غير المشروط؛
ج) ضييمان تييوفير المعلومييات المتعلقيية بحم انييية الحصييول علييد وسييائ منييل
الحم ي وخييدمات الصييحة الجنسييية والتأكييد مييع إيصييال ه ي المعلومييات ،وال سيييما فييي
المناطق الريفية والنائية؛
د)

إنشاء أنظمة للرعاية البديلة للرضل المحروميع مع الرعاية افسرية.

التواج العرفي ،وإرث افرملة ،والتواج القسري
 -17ال يولا القلووق يسوواور اللجنووة إزاى العوود ال بووخ موول الل ووات العرهيووة غووخ املسووجلة ،الوويت
حتوورد املوور و طراهلووا موول ق و قهم ،وال سوويما ب ووأن اإلر ومل يووة األرمل ،والوويت ووجل ممارسووة
عوود اللوجووات ور وول العوورو (ل ب و ال) ال و ي ال ي ولا قان ني ووا مب جووب م ووروع ق وان ن االع وراش
بالل ووات العرهيووة .و عوورت اللجنووة عوول قلقهووا يضووا ب ووأن مووا ريوود بووع التقووارير موول وواالت الوولواج
القسري لألطرا يف إطار الق ان العرهية ،وك ل إزاى استمرار ممارسة إجبار األرملة على اللواج
مل قيق زوجها املت ىف ،املسما "إر األرملة" (امل ا  2و 3و 7و 8و 23و 24و.)26
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 -18ويتعيع علد الدولة النرف إدراج حظير مميع العيرول فيي مشيروو قيانون االعتيراف
بالتيجات العرفية واإلسراو باعتماد مع أج ضمان تسجي ه التيجيات .وينب يي عليهيا
أيضييا ضييمان تج يريم الييتواج المب يير والييتواج القسييري .ويتعيييع عليهييا ك ي ل إل يياء ممارسيية
"إرث افرملة" ،و ل بالتعاون مل التعامات التقليدية.
حاالت االختفاء القسري
 -19عرت اللجنة عل القلق إزاى ما ها ت بع عود قوارير عول وقو ع واالت اخترواى قسوري
يف سوياق النضووا مول جو التحورر وخو حماولوة االنر ووا يف عواد  1999يف منطقووة كووابريري
سابقا ،زامبيلي اليا .و خ مول القلوق إىل ن الدولوة الطورش مل تلو التودابخ ال اهيوة للتحقيوق
يف ل التقارير وحتديد اجلنا (امل ا  6و 7و.)9
 -20ويتعيييع علييد الدوليية النييرف التحقيييق فييي تل ي التقييارير والقيييام ،فييي حييال التأكييد
منها ،بتحديد المسؤوليات ،ومقاضا الجنا ومعاقبتهم في حالة اإلدانة ،وب ل ك الجهود
المم نة أيضا لتحديد مصير افشخاص المختفيع.
حظر التع يب وسوء المعاملة
 -21عرت اللجنة عول القلوق إزاى التقوارير الويت ريود ب قو ع واالت عو يب وسو ى معاملوة يف
زنازيل ال رطة ومراهق اال تجاز ،واستلداد الق املررطة دد امل تبع هبم ،وإزاى ما يلي:
مووا ريوود بووع التقووارير موول وق و ع وواالت عنووف وحتوورش دوود املثليووات واملثلي و
()
ومل وجي املي اجلنسي وميايري اهل ية اجلنسانية على يد هرا ال رطة؛
(ت) التقو ووارير الو وويت ريو وود بقيو وواد ه و ورا مو وول ق و و ال و وورطة ب و و
واغت ات امل تيل باجلنس؛
(ج) عوودد التحقيووق يف وواالت التعو يب الوويت عوورمل هلووا األ وولا
حماولة االنر ا يف عاد  1999يف منطقة كابريري سابقا؛
( ) ع وودد وج و و
(امل ا  2و 7و 10و.)26

منو ووتظم با تجو وواز
املعتقلو ن بعوود

ي ووة آلي ووة مس ووتقلة للتحقي ووق يف عم ووا التع و و يب وس و و ى املعامل ووة

 -22وتشجل اللجنة الدولة النرف علد اعتماد تشريل بشأن منيل التعي يب وم افحتيه،
وتيوفير التييدريب ل ي المهنييييع المعنيييع ،بمييع فيييهم أفيراد الشييرطة وحيرال السييجون علييد
أح ام ه التشريل .وفضال عع ل  ،يتعيع عليها القيام بما يلي:
ضيمان تحدييد هوييية مرت بيي أعميال التعي يب وسيوء المعاملية ومقاضيياتهم
أ)
ومحياكمتهم أميام المحياكم العاديية ومعياقبتهم فيي حالية اإلدانية ،ميل تعيويح الضيحايا عليد
النحو ال افي؛
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ب) ضمان التحقيق بش
بواسنة ملية مستقلة؛

سليم فيي جمييل حياالت التعي يب وسيوء المعاملية

ج) ضييمان إم انييية قيييام المشييت ليع بييالجنس بيياإلبال عييع الج يرائم مييع دون
التعرم لخنر مقاضاتهم بسبب مهنتهم ،وإم انية مشاركتهم في برامج االنسحاب.
التع يب والعنف ،بما يشم العنف الجنسي ضد المرأ  ،والحق في الحيا
 -23بينما حتيط اللجنة علما بالتدابخ اليت اخت هتا الدولة الطورش ،هإاوا عورت عول القلوق مول
ن عد االت العنف دد املر ال يلا مر رعا للياية .و خ مل القلق يضا إىل ما يلي:
قت و عوود كبووخ نسووبيا موول النسوواى علووى يوود ووركائهل هيمووا يعوورش "بالقت و يف
()
سياق االنرعا العاطري"؛
(ت) اخنرو ووامل معو وود مقادو ووا مو وور يب العنو ووف املنو ووليل وعو وودد كرايو ووة إنرو وواذ قو ووان ن
م اهحووة العنووف املنووليل (القووان ن رقووم  4لسوونة  ،)2003يووال ال وودر واموور احلمايووة إال موول
قب القضا هقط ،وعد تم غخ كاش وال مي ل االستعانة هبم إال خ ساعات عم احمل مة؛
(ج) قياد دحايا االغت ات يف كثخ مل األ يان بسحب اواتم ألسبات منها
لقي التع يض مل اجلاين و اخلض ع لضيط األسر و ال ع ر بالعار و لقي هتديدات؛
()
اخل ش مل الر

عدد إب غ النساى يف م وان العمو عول كو
؛

واالت التحورش اجلنسوي بسوبب

(تو) ع وودد كراي ووة الق وودرات املتا ووة ل وودات احلماي ووة م وول العن ووف اجلنس وواين إليو و اى
دحايا العنف ،وعدد كراية م ظريها (امل ا  3و 6و 7و.)26
 -24ويتعيع علد الدولة النرف القيام بما يلي:
اعتميياد وتنفي ي سياسييات توعوييية وب يرامج تثقيفييية عاميية تشييم وتسييتهدف
أ)
التعامات التقليدية وعامة الجمهور ،بهدف جع ه ا العنف غير مقبول اجتماعيا ،وك ل
تدريب التعامات التقليدية في مجال القضاء علد العنف الجنساني؛
ب) إجي يراء تحقيق ييات سي يريعة ونتيه يية وفعال يية بشي ي منهج ييي لتحدي ييد هوي يية
مرت بي ما يسمد "بالقت في سياق االنفعيال العياطفي" ميع أجي مقاضياتهم ومعياقبتهم فيي
حالة اإلدانة؛
ج) إمالة كي العقبيات القانونيية والعمليية أميام مقاضيا ومعاقبية مرت بيي العنيف
المنتلي وأميام تنفيي قيانون م افحية العنيف المنتليي القيانون رقيم  4لسينة  )2003بنيرق
مع بينها مياد توفير القضا وغيرهم مع السلنات إلصدار أوامر الحمايية وضيمان إم انيية
اللجوء إلد القضاء بش يومي وعلد مدار الساعة؛
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د) التش ي ال ام لمرافيق إييواء ضيحايا العنيف المنتليي وتوسييل نناقهيا فيي
أنحاء الدولة ،وضمان إم انية لجوء جمييل ضيحايا العنيف فمياكع اإلييواء عليد نحيو فعيال
ريثما يعجهيت أمير الحمايية ،وكي ل إم انيية حصيولهم عليد المشيور النفسيية  -االجتماعيية
وعلد التعويح؛
ه) حماييية ضييحايا العنييف ،بمييا يشييم االغتصيياب والتحيير الجنسييي ،مييع
الوصم ومع افعمال االنتقامية ،واعتماد تشريل بشأن حماية الشهود؛
و) ض ييمان أن يتلق ييد أفي يراد الش ييرطة وأعض يياء النياب يية العام يية والقض ييا ت ييدريبا
مناسييبا فييي معالجيية مسييائ العنييف الجنس ياني ،وأن يتلقييد ضييحايا االغتصيياب وغييير مييع
ضييروب العنييف الممامي القييدر المالئييم مييع الييدعم والمشييور والتعييويح وأن يحصييلوا علييد
الحماي يية م ييع الوص ييم وافعم ييال االنتقامي يية .ويتع يييع عل ييد الدول يية الن ييرف أيض ييا أن تعتم ييد
التشريل المعلق ال ي سيسم بالمضي في محاكمات مرت بي العنف الجنسيي إ ا سيحب
الضحايا ش اواهم ،مع أج ضمان مقاضا الجنا ومعاقبتهم.
االتجار بافشخاص والعم الجبري
 -25عوورت اللجنووة عوول القلووق موول االنووار بالنسوواى واألطرووا اخو الدولووة الطوورش ألغ ورامل
العم اجلربي واالستي اجلنسي ،مبا ي م اإلكرا على البياى ،و خ مل القلق إىل عدد وج
ريل حمود مل اهحوة االنوار وإىل اخنروامل عود امل قوات القضوائية .وهضو عول ذلو  ،وخ
اللجنة مل القلق إىل ن الدولوة الطورش مل بو اجلهود ال وايف مل اجهوة العمو اجلوربي ،مبوا ي وم
عم األطرا  ،و ن تيئة رتيش العم ال حتظى بامل ار ال اهية (امل ا  3و 7و 8و.)24
 -26ويتعيييع علييد الدوليية النييرف أن تعج ي باعتميياد تش يريل لم افحيية االتجييار وضييمان
وجيود افطيير المناسييبة للتعييرف عليد الضييحايا والتحقيييق فييي كي انتهاكييات حقييوق اإلنسييان
المرتبنيية باالتجييار ،ومقاضييا الجنييا  ،واتخييا تييدابير شيياملة مراعييية لالعتبييارات الجنسييانية
والعمرية إلعاد تأهي الضحايا .وفضال عع ل  ،يتعيع علد الدولة النرف أن تتيد بقيدر
كبييير مييع عييدد مفتشييي العم ي والمييوارد المتاحيية لهييم ،وال سيييما المركبييات ،وأن تضييمع
ك ل تم نهم مع دخول المتارو الخاصة بش كام .
االحتجام لدى الشرطة واالحتجام السابق للمحاكمة
 -27عرت اللجنة عول قلقهوا مول إم انيوة ا تجواز ولش موا ألكثور مول  48سواعة "إن مل
ي ل مل املم ل على حن معق " عردع على قامل يف ت ا اإلطار اللمين ،و خ مول القلوق إىل
االنتهاك املت رر لقاعد الو 48ساعة .و خ مل القلق يضا إىل ن اال تجاز السابق للمحاكمة
كثخا ما ي ن مط ال على حن مررط ،ألسبات منها الراكم ال بخ ألعما الر و يف القضوايا،
و ن العديد مل األ لا املتهم بعد حماولة االنر ا يف عواد  1999يف منطقوة كوابريري قود
إىل  15عاما (املا ان  9و.)14
ظل ا يف اال تجاز السابق للمحاكمة ملد
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 -28وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم  )2014 35عع حق الفرد في الحرية وافمان
علد شخصه ،يتعيع علد الدولة النرف أن تضمع االمتثال لقاعيد ال  48سياعة وأن تيوفر
النق لعرم المحتجت علد القاضي .ويتعيع عليها ك ل أن تضيل حيدا لفتيرات االحتجيام
المتعسفة والمفرطة ،وأن تعد سياسة وطنية للحد مع تراكم القضايا ،وأن توفر كي ل سيب
االنتصاف الفعالة والتعويح لمع يوضعون قيد االحتجام بش غير قانوني.
الحق في محاكمة عادلة
ووخ اللجنووة موول القلووق إىل ن اللجو ى إىل االسووتئناش كثوخا مووا يعرقلووع التووأخخ املروورط يف
-29
إعدا سج ت احمل مة .و خ مل القلوق يضوا إىل ن العديود مول االعتقواالت يف سوياق حماولوة
االنر ا يف عاد  1999يف منطقة كابريري قد استندت إىل اإل،نية و الر ي السياسي ،سبما
ه ووا ت التق ووارير ،و ن املتهم و ك ووان ا حي وواكم ن وهق ووا "ملب وود الق وود امل وورك" ،ي ووال ي ووتهم ك و
احملتجليل على د س اى جبميل التهم (امل ا  2و 14و.)26
 -30ويتعيييع علييد الدوليية النييرف أن تب ي ل ك ي الجهييود المم نيية للتعجي ي علييد نحييو
ملح ييوع بحع ييداد س ييجالت المح يياكم وض ييمان س ييرعة عملي يية االس ييت ناف به ييدف مراجع يية
اإلدانات وافح ام .ويتعيع عليها أيضا الحد مع اسيتخدام مبيدأ القصيد المشيترك وضيمان
احترام افترام البراء في ك الظروف.
المساعد القانونية المجانية
 -31عرت اللجنة عل القلق مل ن إم انيوة احل و علوى املسواعد القان نيوة اجملانيوة قت ور
على األ لا ال يل يق خلهم ال هري عل مبلغ زتيد قيمتع  2 000والر نوامييب ،و ول ا
اع بة هختا اليا بسبب قي امليلانية (املا ان  9و.)14
 -32ويتع ييع علييد الدوليية النييرف مييياد التموي ي الممنييون لبرنييامج المسيياعد القانونييية،
وتبسيييا شييروط االسييتفاد منييه ،وضييمان إتاحتييه  -علييد افق ي  -عنييدما تقتضييي مصييلحة
العدالة ل .
روف االحتجام
 -33عوورت اللجنووة عوول القلووق إزاى الظووروش املعي ووية السوويئة لليايووة يف مراهووق اال تجوواز ،مبووا
ي م االكتظاظ ال ديد (املا .)10
 -34ويتعيييع علييد الدوليية النييرف مواصييلة جهودهييا الرامييية إلييد تحسيييع الظييروف فييي
مرافييق االحتجييام اتسيياقا مييل العهييد ومييل قواعييد افمييم المتحييد النمو جييية الييدنيا لمعامليية
الس ييجناء قواع ييد نيلس ييون مان ييديال) .ويتع يييع عليه ييا التركي ييت بشي ي خ يياص عل ييد معالج يية
االكتظيياع ،بنييرق منهييا اللجييوء إلييد أح ييام بديليية غييير احتجامييية ،مث ي اإلف يراج المشييروط
والخدمة المجتمعية .وتشجل اللجنة ك ل الدولة النيرف عليد التصيديق عليد البروتوكيول
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االختييياري التفاقييية مناهضيية التع ي يب وغييير مييع ضييروب المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو
الالإنسانية أو المهينة.
طرد ملتمسي اللجوء واحتجامهم
و ووخ اللجنو ووة مو وول القلو ووق إىل ن ملتمسو ووي اللج و و ى وال جئ و و يتع و و علو وويهم اإلقامو ووة يف
-35
مست طنة " وزير" ل جئ  ،اليت ال مي ونهم ميا رهتوا إال بعود احل و علوى وري بو ل  ،مموا و
بقدرهتم على م ر مل بينها متابعة الدراسة والعم  .و خ مل القلوق يضوا إىل ن ملتمسوي اللجو ى
على سا االدطها بسبب املي اجلنسي و اهل ية اجلنسانية قد ال يتمتع ن باحلمايوة ال اهيوة مول
اإلعا القسرية .وهض عل ذل  ،عرت اللجنة عل القلق مول ن األطروا غوخ امل وح ب مبراهوق
و املنر ل عل ذويهم يعامل ن مث ملتمسي اللج ى البالي (امل ا  2و 9و.)24
 -36ويتعي يييع علي ييد الدولي يية الني ييرف أن تتي ي ي القيي ييود المفروضي يية علي ييد قي ييدر الالج ي يييع
وملتمسييي اللجييوء علييد التنقي بحرييية داخي الدوليية النييرف .وينب ييي عليهييا أيضييا أن تييدرج
االضنهاد علد أسال المي الجنسي والهوية الجنسانية ضمع أسباب الحماية مع اإلعاد
القسي يرية .وع ييالو عل ييد لي ي  ،ينب ييي للدول يية الن ييرف ض ييمان أن يحصي ي افطف ييال غي يير
المصييحوبيع بمرافييق أو المنفصييليع عييع ويهييم علييد حماييية خاصيية ،وأن يييوفور لهييم بشي
منهجي وصي يخضل لرقابة منتظمة فور وصولهم.
رصد االتصاالت الخاصة ومراقبتها واعتراضها
ووخ اللجن ووة م وول القل ووق إىل ن مراك وول االعو ورامل يب وودو و ا ووا عامل ووة رغ ووم ن ساس ووها
-37
القووان ين ،اجلوولى  6موول ق ووان ن اال وواالت (القووان ن رقووم  8لس وونة  )2009مل يوودخ بعوود ي وول
النراذ .ورغم إ اطتها علما مبا ار إليع ال هد مل ن نيل عما االعرامل ب ن وتم بوإذن
مل د القضا  ،و ن املعل مات اخلااة ال يتم اال تراظ هبوا ،هوإن اللجنوة عورت عول قلقهوا إزاى
ع وودد ال دو و ح ب ووأن م وود ا تم وواالت االعو ورامل الق ووان ين وكو و ل ب ووأن الض وومانات القائم ووة
ل رالة ا راد احلق يف اخل اية وهقا للعهد (املا ان  17و.)21
 -38ويتعيع علد الدولة النرف ضمان أال ي ون اعترام االتصاالت مبررا إال في إطار
روف محدود يسم بها القانون ،مل وجود الضمانات اإلجرائيية والقضيائية الالممية ضيد
إساء االستعمال ،وتشرف عليها المحاكم في سياق االمتثال ال ام للعهد.
حرية التعبير
 -39عوورت اللجنووة عوول القلووق إزاى م ولاعم الرقابووة ال ا يووة موول ال ووحري العووامل يف وسووائط
اإلع د اململ كة للدولوة ،وكو ل إزاى موا ريود بوع التقوارير مول وقو ع واالت مضوايقة لل وحري
على يد عضاى املنظمة ال وعبية ألهريقيوا اجلن بيوة اليربيوة .و وخ مول القلوق يضوا إىل ن األن وطة
السياسية حمظ ر اخ احلرد اجلامعي .ويساورتا القلق كو ل إزاى عودد وجو ي وريل ب وأن
على املعل مات (املا .)19
احلق يف احل
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 -40ويتعيع علد الدولة النرف حمايية الصيحفييع ميع أي شي ميع أشي ال المضيايقة
والتهديييد ،والتحقيييق فييي حييوادث االعتييداء عليييهم ،وتقيديم المسييؤوليع عنهييا إلييد العداليية.
ويتعيع عليها أن تشجل النقا والحوار بشأن القضايا السياسية داخ الجامعيات .وفضيال
عع ل  ،ينب ي أن تضل الدولية النيرف وتعتميد تشيريعا جدييدا بشيأن الحيق فيي الحصيول
علد المعلومات.
 -41و ووخ اللجنووة موول القلووق إىل نووع وهقووا لقووان ن البح و والعل و د والت ن ل جيووا (القووان ن
رقووم  23لسوونة  ،)2004ختضوول امل وواريل البحثيووة  -الوويت يعرههووا القووان ن بعبووارات هضرادووة -
إلذن مسبق ،كما ن إجراى التقدد بطلب للقياد هبا اعب وم لف (املا .)19
 -42ويتعيييع علييد الدوليية النييرف إدخييال جميييل التعييديالت القانونييية الالمميية لضييمان
إجيراء البحيوث ميع دون إ ن الدولية واحتيرام الحرييات افكاديميية وحمايتهيا وتعتيتهيا علييد
نحو كام .
حقوق افقليات
ووخ اللجنووة موول القلووق إىل ن نيوول رادووي ال ووع ت األاوولية املت ار،ووة ال ولا ختضوول
-43
ملل ية الدولة ،بينما مي ل للسلطات التقليدية ن دير هقط األرادي امل اع وهقا لقان ن إا ح
األرادي امل اع ،و ن ناعات ال ع ت األالية ال يتم است ارهتا بالقدر ال ايف ب أن استلراج
امل ار الطبيعية مل راديها املت ار،ة (املا ان  2و.)26
 -44ويتعيع علد الدولة النيرف ضيمان حصيول الشيعوب افصيلية عليد صي وك مل يية
افراضييي وافقيياليم التييي شي لوها بشي متييوارث أو المييوارد التييي يمل ونهييا .ويتعيييع عليهييا
التمال الموافقة الحر والمسيتنير ميع مجتمعيات الشيعوب افصيلية وإييالء االعتبيار افول
آلرائها وقراراتها قب من التراخيا المتعلقة بالصناعات االستخراجية.

دال -نشر المعلومات المتعلقة بالعهد
 -45يتع و علووى الدولووة الطوورش ن ن وور علووى نطوواق واسوول العهوود وبرو ك ليووع االختيوواري
و قريرتوا الودوري الثواين والور و اخلطيوة علوى قائموة القضوايا املقدموة مول اللجنوة وتو امل ظوات
اخلتامية ،هبدش الت عية باحلق ق امل رسة يف العهد لد السلطات القضائية والت ريعية واإل ارية،
واجملتمول املودين ،واملنظموات غوخ احل ميوة العاملووة يف البلود ،وعاموة اجلمهو ر .ويتعو علوى الدولووة
الطرش ن ضمل رنة التقرير وت امل ظات اخلتامية إىل ليتها الرمسية األخر .
 -46ووهقا للرقر  5مل املا  71مل النظواد الوداخلي للجنوة ،يطلوب إىل الدولوة الطورش ن
قو وودد ،يف غض و و ن عو وواد وا و وود مو وول اعتمو ووا ت و و امل ظو ووات اخلتاميو ووة ،معل مو ووات عو وول نري و و
الت اوويات الوويت ق وودمتها اللجنووة يف الرق ورات ( 10عوودد التمييوول) ،و ( 22ظ وور التع و يب وس و ى
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املعامل ووة) ،و( 24التعو و يب والعن ووف ،مب ووا ي ووم العن ووف اجلنس ووي د وود امل وور  ،واحل ووق يف احلي ووا )
امل ك ر ع .
 -47و طل ووب اللجن ووة إىل الدول ووة الط وورش ن ق وودد قريرت ووا ال وودوري املقبو و حبلو و  31آذار/
م ووار  2020و ن وودرج هي ووع معل م ووات حم وود وحمد ،ووة ع وول نريو و الت ا وويات الو و ار يف تو و
امل ظووات اخلتاميووة و نري و العهوود ك و  .و طلووب اللجنووة يضووا إىل الدولووة الطوورش ،يف سووياق
إعدا التقرير ،ن ت اور على نطاق واسل مل اجملتمل املدين واملنظمات غخ احل مية العاملة يف
البلد ،وك ل مل األقليات والرئات املهم ة .ووهقا لقرار اجلمعية العاموة  ،268/68ال يتجواوز
عد كلمات التقرير  21 200كلمة.
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