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ألوزبكستان*

نظررال جنة يفررت ر جن ا ررا جنرري ال ج رامس أل زبكس ر ا  )CCPR/C/UZB/5ر جةس ر ا
-1
 3691جنظا  ،)SR.3691 CCPR/C/SR.3690جملع ودتني ر  3 2آذجا/مااس  .2020جع ميل جنة يفرت
هذه جملالحظال ج ام ت ر  27آذجا/مااس .2020
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ألف -مقدمة
تاحب جنة يفت ب يمي جن ا ا جني ال ج امس أل زبكس ا ابملعةومال جنوجادة ف ه .تعاب عن
-2
ت رري اها نصا ررت ءجراج حروجا بيفررا مر فرري جني نررت جن رراخ ب ررل جن رريجبم جمل ررذة ررال جنصر ة جمل ررمونت
ابن ا ا من أجل تيفص ذ أحكام جنع ي .تعاب جنة يفرت عرن جم يفا را نةي نرت جن راخ عةره اد دهرا جنك اب رت
 )CCPR/C/UZB/RQ/5عةر ر رره ا مر ر ررت جملسر ر ررا ل  ،)CCPR/C/UZB/Q/5جنر ر ررم ج ر ر ر كمة ابنر ر رراد د
جملصصةت جنم يم ا جنوفي ،عةه جملعةومال جن كم ة ت جمل يمت ءن ا ك ابتً.
َّ

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

تاحب جنة يفت ابن يجبم جن ا ع ت جملؤ س ت جن ان ت جنم جختذهتا جني نت جن اخ:

ررانو اررماملل جملسررا جة ر جا ررو جنصررا نةمراأة جناجررل ررانو ملا ررت جملراأة مررن
أ)
جن حاش جنعيفف ،ر عام 2019؛
ب) تعي ل جملادة  15من انو جأل اة ن وح ي ن جنز جج حتي ريها ر
نةماأة جناجل ،ر عام 2019؛

18

ريفت ابنيفسر ت

ج) ءد ا تعي الل ،ر عامي  ،2019 2017عةه انو مك ب أمني جملظرا ن و ر
ن ررا ررالح اته مبررا ّ هكيفرره مررن تة رري جن رركا مررن جأل ر ا مسررةوا جاا ررت جنعمررل بو ررصه ج ن ررت
جنو ا ت جنوطيف ت؛
جملا رروم جمل عة ررري ابن رريجبم جناجم ررت ءا تعز ررز د ا مؤ س ررال ج م ر ر جمل رري ب ر رركل
د)
أ ا ي ر عمة ت جن ي ي جنيّ اجطي نة ةي ،ر عام 2018؛
__________
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ه) ءن ررا حررية جا راج م جا صرراد ت جنصسرراد ر ءطرراا ءدجاة جا راج م جا صرراد ت جن ابعررت
ملك ب جمليعي جنعام ،ر عام 2018؛
)
ز)

انو مكافحت جنصساد ،ر عام 2017؛
جملا وم جناائ ي جمل عةري إبن ا ج ةس جألعةه نة ضا  ،ر عام 2017؛

ح) حظررا ت ررا ل جن ا ررا ن ر ج ر جن ررن ،كررذنن حظررا جا ر عانت هب ئررال رراعي
جنصحت جن عة م ء اجك موظص ا ر هذج جن اع ك ز من م ام م ،ر عام 2017؛
ط) جملا رروم جناائ رري جن ررذل اظ ررا ج ر ر يجم جألدن ررت جاص ررل عة ررا ب ررا ف ررا جن رراك
ألحكررام ررانو جتج راج جل جايفا ررت ،مبررا ر ذنررن ج ر يجم جن عررذ ب أ جنضرراب جنيفصسرري جن رري  ،ر
عام 2017؛
ل) تعي ل جملادة  226من انو جتجاج جل جايفا ت ر عام  2017حب ث ا ت ا ز فر ة
جح از ص من د مثونه أمام اض مي ًة أ صاها  48اعت.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
اآلراء املق ّدمة مبوجب الربوتوكول االختياري
ا تزج جنة يفت ت عا ابن ةري ءزج ج ماجا جني نت جن راخ ر عريم تيفص رذ آاج را جمل يمرت مبوجرب
-4
جنرب توكو جا اال ،ح ث ت رم عةره جره ج صرو ءا عريم توجف را مر جن را عال جنوطيف رت ،ا رم
أ جني وا ع خ أب نو ت جن انو جني يل عةه جن انو جنوط جملادة .)2
ينبغييي للدوليية الأييرت أن تت ييت يي التييدابري الالزميية لاييتان تنمجيييت يي اآلراء العالقيية
-5
اليت اعتتدهتا اللجنية ميخ خيالل اآللييات املناسيبة والمجعالية وفلية لكمجالية حيق الاي ا سيب
انتصات فعالة حالة انتهاك العهد وفقاً للمجقرة  3مخ املادة  2مخ العهد .وينبغي للدولة الأرت
أيااً أن تكمج عدم تمجسري التشريعات الوطنية بأريقة تشك عقبة أمام تنمجيت آراء اللجنة.
تدابري مكاف ة المجساد
ب يفمررا تاحررب جنة يفررت ابت ررالحال جن رريجبم جنررم جع مرريهتا جني نررت جن رراخ ملكافحررت جنصسرراد،
-6
ف ي ا تزج ت عا ابن ةري ءزج ت اا ا ب ل جاتصراع معريال جنصسراد جنا روة ،تعراب عرن أ رص ا نعريم
ج ررود معةوم ررال ع ررن جن ح ررال جملالح ررال جن ض ررا ت جتدجملل ر ض رراف جنصس رراد ا رري جمل رروظصني
جنعررامني جناف عرري جملس ر و  .سررا ا جنة يفررت جن ةررري كررذنن أل جن ررا عال جنوطيف ررت ا ر هرام ر ج راج م
جنعيفا ا جتنزجم ت ااج م جنا وة جملادات .)25 2
جنصساد جملع خ هبا د ن اً
ينبغيي للدولية الأيرت أن تكجيف جهودليا الرامييية ال مني المجسياد واإلفيالت ميخ العقييا
-7
والقايياء عليهتييا علييا ي ي املسييتو ت بأييرق منهييا اييرا ي ي ج يرائم المجسيياد و ي ي العناصيير
ي حاالت المجساد وحماكتة املسؤولني
اإللزامية جلرائم الرشوة .وينبغي هلا أن تكمج الت قيق
عنها ومعاقبتهم علا الن و املناسب م مراعاة توصيات مؤمتر اليدول األطيرات اتمجاقيية األميم
املت ييدة ملكاف يية المجس يياد فيت ييا يتعل ييق ابلق ييانون اجلن ييائي والرش ييوة واخ ييتال األم ييوال م ييخ قبي ي
املوظمجني العامني.
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اإلطار القانوين ملكاف ة التتييز
ا تزج جنة يفت ت عا ابن ةري أل جتطاا جن انو جن ا م ا وفا ملا ت كامةت فعانت من جن م رز
-8
جمل ا ا م جمل ا ا جمل عريد جاوجنرب ر جن راعني جنعرام ج را عةره ر جأل رس جاظرواة مبوجرب
جنع رري .ف ررف جنة يفررت ن لك رري جنوفرري عرريم جررود ررب اع مرراد ت ررا عال رامةت ملكافحررت جن م ررز
جملادات .)26 2
-9

ينبغي للدولة الأرت القيام مبا يلي:

اعتتاد تشريعات شاملة حتظر التتييز مبا فلة التتييز املباشير ورييري املباشير
(أ)
ي ي ايفيياالت القأيياعني العييام واخليياص علييا حييد سييواء وعلييا ي ي
واملتعييدد اجلوانييب
األس ييس احملظ ييورة مبوج ييب العه ييد مب ييا فل يية الل ييون أو الي يرأي السياس ييي أو ري ييري السياس ييي
أو األص القومي أو امللكية أو امليالد أو املي اجلنسي واهلوية اجلنسانية أو أي وض آخر؛
( )

كمجالة سب انتصات فعالة

اإلجراءات القاائية واإلدارية لا ا التتييز.

التتييز علا أسا املي اجلنسي واهلوية اجلنسانية
 -10ا تزج جنة يفت ت عا ابن ةرري ءزج ج ر ماجا ا د ت راا ا عرن تعرثاض جملثة رال جملثة رني مزد جري
جمل ررل جايفس رري ما ررا ال جةو ررت جايفس رران ت نة م ررز جملض ررا ت جنعيف ررف ،مب ررا ر ذن ررن جاب ر رزجز جاع ررا
جن عسررصي جن عررذ ب جاع رريج جايفسرري ،مررن جانررب مرروظصي جني نررت جألفراجد جملسر ةني ،مبررا ر ذنررن ر
أماكن جاح از ،ءزج مماا ت ءنزجم ت جنك ف عن جملعةومال جن ت ج ا ت .سا اها جن ةري أ ضاً ءزج
جاتصاع مس و جتفالل من جنع اب عةه هذه جااج م ،جنذل ةه ر عيم ءجاج حت ال ر أعما
جنعيفررف جنررم تس ر يخ جملثة ررال جملثة ررني مزد جرري جمل ررل جايفسرري ماررا ال جةو ررت جايفسرران ت .ا ت رزج
جنة يفت ت عا ابن ةري أ ضاً ءزج ج ماجا امي جنعال ال جايفس ت جملثة رت جن ا مرت عةره جن جاري برني جنرذكوا
جن اناني مبوجب جملادة  120من جن انو جايفرا ي ،هرو مرا ثر جملثة رال جملثة رني مزد جري جمل رل جايفسري
مارا ال جةو ررت جايفسران ت عررن جتبرال عررن تعاار م نةعيفررف جن م رز ر ت جملالح رت جن ضررا ت .ت ررعا
جنة يفت ابن ةري كذنن ءزج عيم اوح ءجاج جل جاع جخ جن انو ب ا رم نروع جاريفس ءزج جن راا ا جنرم
تص رري أب هررذج جاعر جخ ةررب عمة راً جا ررصا ر ع ررادة نرمراجض جنيفصسر ت مررية ا ت ررل عررن ر ا
جحي جملوجد .)26 23 17 7 2
-11

ينبغي للدولة الأرت:

أن تت ييت ت ييدابري فعال يية ملكاف يية أي ش ييك م ييخ أش ييكال الوص ييم االجتت يياعي
أ)
أو املاايقة أو خأا الكرالية أو التتييز أو العنيف ضيد األشي اص عليا أسيا مييلهم اجلنسيي
أو لويتهم اجلنسانية بأرق منها توفري التدريب ملوظمجي انمجاف القيانون وامليدعني العيامني والقاياة
وتنظيم محالت للتوعية تعزز مراعاة التنوع واحرتامه بني عامة اجلتهور؛
ب) أن تكمج الت قييق عليا يو منهجيي فيتيا يتعيرمل ليه املنتتيون ال ليت المج يات
مييخ التتييييز والعنييف مييخ جانييب األف يراد أو مييوظمجي الدوليية ومعاقبيية اجلنيياة علييا الن ييو املالئييم
وحصول الا ا علا التعويض الكام ؛
ج)
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أن تلغي الشروط الييت ال ميربر هليا لالعيرتات القيانوين بتغييري نيوع اجلينس مبيا
د)
فليية الزامييية االستشييمجاء عيييادة ل م يرامل النمجسييية وأن تييوفر وتنمجييت علييا ييو فعييال اج يراءات
يسرة لالعرتات بنوع اجلنس علا أسا ما حيدد صاحب الألب بنمجسه.
سريعة وشمجافة وم َّ
املساواة بني الرج واملرأة
 -12ا تزج جنة يفت ت عا ابن ةري ءزج ج ماجا أ جه عيم جملسا جة بني جملاأة جناجل ،مبا ر ذنن ر
جما جنعمانت جا اة جنس ا ت جنعامت .ر هذج جنصيد ،سا اها جن ةري ءزج ج ماجا تي مس و متث ل
جمل راأة ر جة ئررال جن ضررا ت جن ررا ع ت جن يفص ذ ررت ،ا ر ما ر ميفا ررب ريف جن راجا جناف عررت جملس ر و .
س ررا اها جن ة ررري ك ررذنن ءزج ج ر ر ماجا جن وجن ررب جنيفم ررت جمل عة ررت بوار ر جمل راأة ر ج مر ر  ،مب ررا ر ذن ررن
ء اع ا من ال ا ب جتعالم جملوجد .)26 25 3 2
 -13ينبغي للدولة الأرت أن تكجف جهودلا ميخ أجي مكاف ية التتيييز القيانون واملتارسية
يي ياالت ايفتتي
ضد امليرأة وأن تعيزز التيدابري املت يتة لايتان املسياواة بيني امليرأة والرجي
واحلييياة .وينبغييي هلييا أن تت ييت تييدابري قانونييية وسياسيياتية أقييو كييي حتقييق فعلي ياً خييالل فييرتة زمنييية
حمددة التتجي العادل للترأة احلياة العامة والسياسية وال سيتا مناصب صن القرار مبا
فلة اهلي ات التشريعية والتنمجيتية والقاائية علا ي املستو ت وفلة عند االقتااء مخ
خ ييالل ت ييدابري خاص يية مؤقت يية مناس ييبة لتنمجي ييت أحك ييام العه ييد .وينبغ ييي هل ييا أياي ياً أن تاي ي وتنمج ييت
اسرتاتيجيات ملكاف ة املواقف األبوية والقواليب النتأيية بشيأن أدوار امليرأة والرجي ومسيؤولياهتتا
األسرة وايفتت بشك عام.
العنف ضد املرأة
 -14ب يفمررا تاحررب جنة يفررت ابن رريجبم جمل ررذة مليفر جنعيفررف ارري جملراأة ،ف رري ا ترزج ت ررعا ابن ةررري ءزج
ما ةي :أ) ا د ت اا ا ب ل جنز جج جن سال جمل كا ،ج ماجا تعيد جنز جال حبكم جنوج ا م حظاه
مبوجررب جن ررانو ؛ ب) عرريم ررامي جنعيفررف جنعررا ةي جا صرراب جنز جرري ب رركل ررا ر جن ررا عال
ذجل جنصةت جملع مية حري ثاً؛ ج) ءج راا ارحاف جنعيفرف جنعرا ةي عةره حضروا جةسرال جملصراات رل
ت يمي طةب جن ال ؛ د) حمي د ت جاما ت جملكصونت نضرحاف جنعيفرف جنعرا ةي ج ر ماجا ن رص ريمال
جنيعم جنيفصسي جاج ماعي جن انو ءعادة جن له ل جمل يمت ةم أل راهم .ف رف جنة يفرت نعريم جرود
معةوم ررال كاف ررت ع ررن ع رريد جن ح ررال جملالح ررال جن ض ررا ت جتدجملل ر ض رراف جنعيف ررف ا رري جمل راأة
جملوجد .)26 23 7 3 2
 -15ينبغييي للدوليية الأييرت أن تعييزز جهودلييا الرامي ية ال من ي العنييف ضييد امل يرأة مبييا
العنف العائلي والقااء عليه جبتلة وسائ منها ما يلي:
أ)

فليية

كمجالة اإلنمجاف المجعال ل حكام القانونية اليت حتظر الزواج القسري واملبكر؛

ب) تكجيييف اجلهييود الرامييية ال القايياء علييا تعييدد الزوجييات بوسييائ منهييا تنظيييم
محالت وبرامج منتظتة لتوعية ايفتت وال تغيري املواقف والعقليات والقوالب النتأية؛
ج) تعزيييز اإلطييار القييانوين حلتاييية امل يرأة مييخ العنييف بأييرق منهييا اييرا االريتصييا
الزوجي والعنف العائل ي بشك صريح والغاء مبيدأ الزاميية اللجيوء ال الوسياطة التصياحلية ابلنسيبة
لا ا العنف العائلي خالل اجراءات الأالق؛
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حاالت العنف ضد امليرأة ومالحقية اجلنياة ومعياقبتهم
كمجالة الت قيق الشام
د)
علييا الن ييو املناسييب حاليية ادانييتهم وحصييول الاي ا علييا سييب االنتصييات واحلتاييية المجعاليية
ي أ اء البلد وريري فلة مخ خدمات الدعم؛
واملساعدة مبا فلة السكخ أو املأو
ه) تنظيم محالت لتوعية عامة اجلتهور بشأن العنف ضد املرأة مبا فلة العنف
العائلي وكمجالة حصول موظمجي الشرطة واملدعني العيامني والقاياة عليا التيدريب املناسيب ملعاجلية
لت القاا بمجعالية.
انتهاكات حقوق اإلنسان خالل أحداث أندجيان
 -16تكاا جنة يفت ما ري أ أبيته مرن ةرري جنظرا  ،CCPR/C/UZB/CO/4جنص راة  )10ءزج عريم
ءجراج حت ررري كامررل مسر ل فعررا ر حروجدع جن ررل جامرراعي جت رراابل جنررم تسر ف ررا جألج ررزة
جنعسكا ت جألميف ت ال أحيجع أنيجيا ر أفا/ما و  ،2005ف ف ن لك ي جني نرت جن راخ أ هرذه
جألح رريجع ا تس ر ةزم أل حت ررري د يل أ مة ررف ه ررذه جن ض ر ت رري أ ة ررري .ف ررف أ ض راً نع رريم ج ررود
معةومررال جاررحت عررن مرري توجفررري ررانو جأل ررةحت جنيفاا ررت نعررام  2019مر أحكررام جنع رري جمل ررادة جأل ا ر ت
ب ل ج يجم جن وة جأل ةحت جنيفاا ت من جانب جملوظصني جملكةصني إبنصاذ جن وجنني جملادات .)6 2
 -17ينبغي للدولة الأرت أن اري حتقيقياً مسيتقالً ونزيهياً وشيامالً وفعياالً لايتان اعيداد جيرد
كام ي وشييمجات وفي مصييداقية ملالبسييات أحييداث أن يدجيان عييام  2005وفليية بغييرمل حتديييد
اجلن يياة ومقاض يياهتم ومع يياقبتهم وت ييوفري س ييب االنتص ييات للاي ي ا  .وينبغ ييي أياي ياً أن تكمجي ي تواف ييق
لوائ ها التنظيتية الست دام قوات األمخ وموظمجي انمجاف القيانون ل سيل ة الناريية عليا يو كامي
م أحكام العهد واملبادئ األساسيية بشيأن اسيت دام القيوة واألسيل ة الناريية ميخ جانيب امليوظمجني
املكلمجني إبنمجاف القوانني.
حاالت الأوارئ
 -18ف رف جنة يفرت نعريم تة را معةومررال عرن مري توجفرري م ررا ع جن رانو جمل عةرري حبانرت جن روجاة
م جملادة  4من جنع ي ،ا تزج ت عا ابن ةري أل جنةوج جن يفظ م ت جن ا مت ا حتظا اجحتً عيم جن ي
أبحكام جنع ي جنم ا جيوز ت يها أثيفا حاال جن وجاة جملادة .)4
 -19ينبغي للدولة الأرت أن تكمج توافق مشروع القانون التنظيتي حلاالت الأوارئ علا و
كام م املعايري الدولية مبا فيها مقتايات املادة  4مخ العهد علا الن يو اليتي فسيرته اللجنية
تعليقها العام رقم  )2001(29بشأن عدم التقيد أبحكام العهد أثناء حالة الأوارئ.
مكاف ة التأرت
 -20ت ررعا جنة يف ررت ابن ة ررري ءزج جن ع رراا ف جناامض ررت جنصضصاا ررت نةاا ررت جن روجادة ر ررانو مكافح ررت
جن رراخ ،ا ر ما تع رراا ف وجن رراخو وجنيف رراط جمل رراخو وجمل روجد جمل اف ررتو ،ءزج ج ر يجم ه ررذج
جن ررانو نصرراض ررود ا مررربا ةررا عةرره حا ررت جنرري ن جن ع ررم جن مر تكررو ن جامع ررال ،صا ررت ف مررا عةررري
ابمليف ني جنس ا ني جاماعال جني يف ت جنم ا تع خ هبا جني نت جملوجد .)22 21 19 18 2
 -21ينبغي للدولة الأرت أن توائم قوانينها وممارساهتا احلالية ملكاف ة اإلرلا علا و كام
م التزاماهتا مبوجب العهد بأرق منها ما يلي:
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توض يييح التع يياريف واملمج يياليم المجامجاض يية ال ييواردة ق ييانون مكاف يية التأ ييرت
أ)
وتاييق نأاقها وكمجالة توافقها م مبادئ اليقني القانوين وامكانية التنبؤ والتناسب واحلرص علا
أن يتاتخ تعريف التأرت عنصراً مخ عناصر العنف أو الدعوة ال الكرالية؛
ب) التأكييد مييخ أن أي اج يراءات لتقييييد احلقييوق املنصييوص عليهييا العهييد تنشييأ
عي ييخ تأبيي ييق أحكي ييام لي ييتا القي ييانون وي ييدم ألي ييدافاً مشي ييروعة وأ ي ييا ضي ييرورية ومتناسي ييبة ووا ي ي
للاتاانت املناسبة.
حظر التعتيب وسوء املعاملة
 -22ا ترزج جنة يفررت ت ررعا ابن ةررري أل تعا ررف جن عررذ ب جنروجاد ر جملررادة  235مررن جن ررانو جايفررا ي،
بص ا ه جملعينت ر عام  ،2018ا صي مب ض ال جملادة  7مرن جنع ري ،ألنره اصرا جنضرحاف جا مةرني ر
فئال جايفراة .ا ترزج ت رعا
وجمل ااكني ر جتجاج جل جايفا ت أ أ ااهبم جمل ابنيو ا يف ري عةه
ابن ةررري أ ض راً ءزج ج ر ماجا رراف ررانو جن ررادم عةرره جاّررت جن عررذ ب ،ءزج ت رراا ا مصادهررا أ جني نررت
جن اخ ا تزج متيف جنعصو نر ا جمليجنني بس ب مماا ت جن عذ ب أ و جملعامةت جملادات .)7 2
-23

ينبغي للدولة

الأرت:

أن تعدل املادة  235ميخ قانو يا اجلنيائي يدت ضيتان توافيق تعرييف التعيتيب
أ)
علييا ييو كامي مي املييادة  1مييخ اتمجاقييية منالايية التعييتيب وريييري مييخ ضييرو املعامليية أو العقوبيية
القاسييية أو الالانسييانية أو املهينيية ومي املييادة  7مييخ العهييد مي كمجاليية امكانييية اعتبييار أي شي
ض ية وتأبيقه علا أفعال التعتيب اليت يرتكبها ي األش اص التيخ يتصرفون بصمجتهم الرمسية
أو ريييري الرمسييية أو الش صييية بت ي و
آخيير يتصييرت بصييمجة رمسييية
يريض مييخ موظييف عييام أو ش ي
أو مبوافقته أو رضا ؛
ب) أن تا ي حييداً ملتارسيية ميينح العمجييو ل ش ي اص املييدانني بسييبب ارتكييا أفعييال
التعتيب أو سيوء املعاملية الييت تتنيا مي امليادة  7ميخ العهيد وأن تنظير ادراج امليادة  235ميخ
القانون اجلنائي قائتة املواد اليت ال يسري عليها قانون التقادم.
ت عا جنة يفت ابن ةري ءزج ج ماجا ا د ت راا ا عرن جاتكراب مروظصي جنسر و مروظصي ءنصراذ
-24
جن ررانو أفع ررا جن ع ررذ ب ررو جملعامة ررت ،مب ررا ر ذن ررن جنعيف ررف جايفس رري جا ص رراب ،ا رري جأل ر ا
مسةوا جاا رت ،مبرن فر م جا رز بسر ب مرا ري أنره هترم ذجل د جفر ا ر ت .سرا اها جن ةرري ءزج
ت اا ا عن تعاض من ةاو عن هذه جان اكال ألعما جن ام ت .سا اها جن ةري كذنن ءزج جاتصاع
مس و جتفالل من جنع اب ر هذه جااال ،جنذل ةه ر جخنصاض عيد جن ح ال جملالح ال
جن ضا ت جتدجملل مبوجب جملادة  235من جن انو جايفا ي ،ءزج تساهل جنع وابل جنم تصريا ر حرري
جايفراة ر كثررم مررن جاراال .ءذ تالحر جنة يفررت تو ر ن ررا ررالح ال مك رب أمررني جملظررا ن ررمل
تة ي جن كا من جأل ا مسةوا جاا ت ،ف ي ت عا ابن ةري ءزج ت اا ا مصادها أ ه هذه جن كا
ا ت يَّم دج ماً بس ب جود خما خ نري جنضرحاف صصرو رالم م ر حانرت ت ريّ ا ،أنره ا جيرال
جن ح ري جنوججب جنيفز ه ر جن كا جمل يمت .سرا اها جن ةرري أ ضراً أل ت رري ع روابل عةره ر ادة
جنز ا ت يمي بال ال كاذبت ث جنضحاف عن جتبال عن تعاا م نة عذ ب مه من اا ب جملعامةت
جنس ئت جملوجد .)14 7 2
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 -25ينبغي للدولة الأرت أن تت ت تدابري صارمة للقااء علا التعتيب وسيوء املعاملية بأيرق
منها ما يلي:
يي ي االدع يياءات
اجي يراء حتقيق ييات فوري يية وش يياملة وفعال يية ومس ييتقلة ونزيه يية
(أ)
املتعلقية ابلتعيتيب وسيوء املعاملية متاشييياً مي دليي التقصيي والتوثيييق المجعيالني للتعيتيب ورييري مييخ
ضي ي ي ييرو املعامليي ي يية أو العقوبيي ي يية القاسيي ي ييية أو الالانسي ي ي ييانية أو املهين ي ي يية (بروتوك ي ي ييول اس ي ي ييأنبول)
وضتان مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم علا الن و املناسيب حالية ادانيتهم وحصيول الاي ا عليا
التعويض الكام ؛
ب) كمجاليية متتي يي األشي اص مسييلوا احلرييية إبمكانييية اللجييوء ال آلييية مسييتقلة
وفعالة ملعاجلة الشكاو حتقق ادعاءاهتم بشأن التعتيب وسوء املعاملة وتكمج اللجيوء المجيوري
والمجعييال واملباشيير ال اهلي ييات املسييؤولة عييخ معاجليية لييت الشييكاو بأييرق منهييا تعزيييز اسييتقاللية
مكتب أمني املظامل وقدرته علا االستجابة هلت الشكاو ؛
ج) ضييتان محاييية أص ي ا الشييكاو مييخ أي شييك مييخ أشييكال االنتقييام وكمجاليية
الت قيق أي حالة انتقام ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم علا الن و املناسب حالة ادانتهم؛
ازالة أي عقبات مبا فلة التشيريعات الوطنيية و املتارسية العتليية ميخ
د)
شأ ا أن تجين الا ا عخ اإلبالغ عخ تعرضهم للتعتيب وريري مخ ضرو املعاملة السي ة.
ءذ تالحر جنة يفررت عرريد حرراال ترب ررت جأل ر ا جنررذ ن أد يف روج رلً عةرره أ رراس جع جفررال
-26
زعم أ ا جن زع ابتكاجه ،ف ي ا تزج ت عا ابن ةري ءزج ت اا ا مصادها أ جاع جفال جمليف زعت ابتكاجه
ا تزج تس يم كلدنت ر جااكم ا م حظاها انوملً جملوجد .)14 7 2
 -27ينبغي للدولة الأرت أن تكمج اإلنمجاف المجعال والعتلي ملبيدأي حظير االعرتافيات املنتزعية
ابإلكيرا وعييدم جييواز قبييول األدليية اليييت يييتم احلصييول عليهييا حتييم التعييتيب مبييا فليية مييخ قبي
موظمجي انمجاف القانون واملدعني العامني والقااة .وينبغي هلا أيااً أن تقدم تقرييراً عيخ التقيدم اليتي
أحرزتييه حتديييد ومراجعيية ي ي اإلداانت اجلنائييية اليييت اسييتندت ال اعرتافييات زعييم أ ييا انتزعييم
ابإلكرا وأن تتيح سب انتصات فعالة ل ش اص التيخ أدينوا خأأً.
حرية الش

وأمنه

جعره دج مراً مرن ح رث جملماا رت جملرية جن صرو
 -28ت عا جنة يفت ابن ةري ءزج ت اا ا مصادها أنه ا تا َ
جاي ية جايدة ر  48اعت نالح از من د توج ه هتمت ،أنه جيال جح از جألفاجد أح املً ك ود
نر س كم ر ه فر م نة حا ررل عةرره هررذج جمل ضرره .ا ترزج جنة يفررت ت ررعا ابن ةررري ءزج أ جرره جن صرروا ر
ت ررري أحك ررام جتحض رراا أم ررام جاكم ررت ءزج ع رريم كصان ررت جنض ررماملل جن انون ررت جأل ا ر ت ،م ررن ح ررث
جملماا ررت ،ام ر ر جأل ر ر ا مس ررةوا جاا ررت ،صا ررت ف م ررا عة ررري ابا ر ر عانت مبح ررام م ررن ج ررااهم.
ف ف جنة يفت نعيم تة ا معةومال جاحت عما ءذج كا جمليعي جنعام ع ررب موظصراً لرو نره جن رانو
مماا ت جنسة ت جن ضا ت أ عن جود ج يجم تيجبم بي ةت اح از ج امني من جألحيجع ح س م
جملادات .)14 9
 -29ينبغييي للدوليية الأييرت أن تييوائم تشييريعاهتا وممارسيياهتا م ي املييادة  9مييخ العهييد وال سيييتا
باتان ما يلي:
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عرمل املوقوفني أو احملتجزيخ بتهتة جنائية فوراً علا قامل أو موظف آخر خيول
أ)
لي ي ييه القي ي ييانون ممارسي ي يية السي ي ييلأة القاي ي ييائية رياي ي ييون  48سي ي يياعة بغيي ي يية اخاي ي يياع احتجي ي ييازلم
للرقابة القاائية؛
ب) كمجالة ك الايتاانت القانونيية األساسيية ميخ حييا املتارسية جلتيي األشي اص
مسلوا احلرية منت الوللة األول الحتجازلم؛
يسيلبب حريتيه املعيايري
ج) استيمجاء املراجعة القاائية إلجراءات احتجاز أي ش
املنصييوص عليهييا املييادة  )4(9م ييخ العهييد مبييا فليية املع ييايري املبينيية تعليييق اللجنيية الع ييام
لية أميور
رقم  )2014(35بشأن حيق المجيرد احلريية و األميان عليا ش صيه اليتي يشيري
ال أنه ال جيوز اعتبار املدعي العام موظمجاً ميار السلأة القاائية مبوجب املادة  )3(9مخ العهد؛
د)
عند االقتااء.

اسييت دام تييدابري بديليية لالحتجيياز واحلييبس فيتييا يتعلييق ابيفييرمني مييخ األحييداث

ءذ تاحب جنة يفت ابتفاجج عن بعض جأل ا جا ز ن بس ب ما ي أنه هتم ذجل د جف
-30
ا ت ،ف ي ا تزج ت عا ابن ةرري ءزج جنعريد جنك رم جمل ةره عيفره مرن هرؤا جأل ر ا جنرذ ن ا زجنرو
مسةوا جاا رت .ءذ تالحر جنة يفرت جخنصراض عريد جملالح رال جن ضرا ت مبوجرب جملرادة  221مرن جن رانو
جايفررا ي ،ف رري ا ت رزج ت ررعا ابن ةررري ءزج ج ر ماجا ج ر يجم هررذه جملررادة ن مي رري مررية ع رروابل جا ر س
جنصرراداة ر حررري جملرريجفعني عررن ح ررو جتنسررا ميف رريل جاكومررت جملرريجنني ب مررت جن رراخ جنرري .
ف ررف نعرريم تة ررا معةومررال عررن عرريد جملالح ررال جن ضررا ت جتدجملل مبوجررب هررذه جملررادة نصئررال
جأل ا جملذكواة أعاله جملوجد .)25 19 14 9
 -31ينبغي للدولة الأرت أن تكمج عدم تأبيق املادة  221مخ القانون اجلنائي بشك تعسمجي
لتتديد مدة عقيوابت احليبس املوشيكة عليا االنتهياء وأن تايتخ حالية توجييه هتيم جدييدة ال
األش اص املعنيني االحرتام الكام لل قوق املتعلقة ابإلجراءات القانونية الواجبة والتقيد الصارم
ي األحكام الصادرة .وينبغي هلا أيااً أن تت ت تدابري لاتان عدم معاقبة أي
مببدأ التناسب
علا ممارسة حقه املكمجول مبوجب العهد حرية التعبري أو املشاركة احلياة العامة.
ش
ظروت االحتجاز
 -32ب يفمررا تعر خ جنة يفررت ابن رريجبم جمل ررذة ن حسررني جنظررا خ ر أمرراكن جاح رراز ،ف رري ا ت رزج
ت عا ابن ةري ءزج و ظا خ جاح از ،مبا ر ذنن عيم كصا ت جناذج م اه جن راب ،رو جنظرا خ
جنصح ت ،عيم كصا ت فا جاصو عةه جناعا ت جن ت .ءذ تالحر جنة يفرت فك ري جني نرت جن راخ أنره
ةه عن أل ف ال ر جنس و ميفذ عام  ،2017ف ي ت رعا ابن ةرري ءزج ت راا ا عي رية عرن تسر ل
ف ال أثيفا جاح از ،ءزج عيم جود ءحصا جل امس ت عيم ءجاج حت رال ب رل هرذه جاراال.
ررو جمليفظمررال ررم جاكوم ررت
سررا اها جن ةررري أ ضراً ءزج مررا أبةرره عيفرره مررن ع ررال ررود َحتررو د
جملس ةت ءا أماكن جاح از ،ءزج عيم كصا ت جا ود جناجم ت ءا ت سرم ا ري جنة يفرت جني ن رت نةصرة ب
جألملا ةذه جألماكن جملادات .)10 7
-33

ينبغي للدولة الأرت:

أن تكجييف جهودلييا لاييتان معامليية األش ي اص مسييلوا احلرييية بأريقيية انسييانية
أ)
حترتم الكرامة األصيلة اإلنسان؛
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تسرع وترية جهودلا الرامية ال حتسني ظروت االحتجاز وتقليي االكتظيا
ب) أن ّ
أماكخ االحتجاز وكمجالة توافق الظروت السائدة فيها م قواعد األمم املت دة النتوفجية الدنيا
ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)؛
يالني
يتقلني والمجع ا
ج) أن تكمج خايوع يي أمياكخ االحتجياز للرصيد والتمجتييق املس ا
واملنتظتني مخ دون اشعار مسبق وعلا أسا عدم اخلاوع لإلشرات بأرق منها تعزيز استقالل
ا
مكتب أمني املظامل وقدرته علا اجراء عتليات التمجتيق ألماكخ االحتجاز؛
أن تكمجي ي متتي ي املنظت ييات ري ييري احلكومي يية املس ييتقلة إبمكاني يية الوص ييول المجعل ييي
د)
ال ي ي ي أم ي يياكخ االحتج ي يياز وأن تيس ي يير للجن ي يية الدولي ي يية للص ي ييليب األمح ي يير الوص ي ييول ال ل ي ييت
األماكخ ورصدلا.
القااء علا العت القسري
 -34ب يفم ررا تاح ررب جنة يف ررت ابن رريجبم جمل ررذة ملكافح ررت عم ررل جألطص ررا جنعم ررل جن س ررال ر رراع
جن ن ،ف ي ا تزج ت عا ابن ةري ءزج ما ةي :أ) ج ماجا ج يجم جنعمل جن سال ال مو م ج
جن ن ،ذنن أ ا اً بس ب نظام جاصص جتنزجمي تن اج جن ن جنرذل تصااره جني نرت؛ ب) ءج راا
جأل ر ا مسررةوا جاا ررت ،حس ر ما أف رري برره ،عةرره جنعمررل ر ح ررو جن ررن معررا م ر حانررت عرريم
ج ر صا حصص ر م؛ ج) ررو ظررا خ جنعمررل جنع ر ل ر رراع جن ررن ،جنررم أدل ءا عررية ف ررال،
عرريم مسررا نت ك رراا جملرروظصني جمل ررواطني ر ج ر يجم جنعمررل جن سررال؛ د) ءج رراا مس ر َيمي جن رراع
جنعام عةه جنعمل جن سال ر ءطاا باملمج أ بود ك الك جملوجد من  6ءا  9جملادة .)24
تسرع وترية جهودلا وتا حداً للعت القسري
 -35ينبغي للدولة الأرت أن ّ
و القأاع العام بأرق منها ما يلي:
اإلنمجيياف المجعييال لإلطييار القييانوين الييتي حيظيير العت ي القسييري مبييا
أ)
خالل مقاضاة ي املسؤولني عخ االنتهاكات؛

قأاع القأخ
فليية مييخ

ب) الغ يياء أي مب ييادرات أو بي يرامج تمج ييرمل العتي ي اإللزام ييي عل ييا م ييوظمجي القأ يياعني
اخليياص والعييام واألش ي اص مسييلوا احلري ية وال سيييتا قأيياع القأييخ مبييا فليية مييخ خييالل
اصالح نظام احلص اإللزامية إلنتاج القأخ التي تمجرضه الدولة؛
ج)

حتسني ظروت العت والعيق

قأاع القأخ؛

اويياف ي ي التييدابري الالزميية ملن ي الوفيييات املتصييلة جبييين القأييخ واج يراء حتقيييق
د)
لت احلاالت ليد وقوعهيا وتيوفري سيب انتصيات فعالية مبيا فلية التعيويض الكيا
شام
ألسر الا ا .
حرية التنق
 -36ب يفمررا تالح ر جنة يفررت جن عرري الل جملي ةررت عةرره نظررام تس ر ل جت امررت جتنزجمرري )،(propiska
ف ي ا تزج ت عا ابن ةري ءزج ج ماجا جني نت جن اخ ر جاصاظ عةه هذج جنيفظام جنذل ي بي مربا
حا ررت تيف ررل جألف راجد ج ررااهم ملكررا ء ررام م ،ا ر ما ر ميف ررت ط ر يفي .ءذ تاحررب جنة يفررت إبناررا
نظام ف مة ج ا ج ،ف ي ا تزج ت عا ابن ةري ءزج ج ماجا ج جط جتذ مباراداة جن ةري ،ءزج ميفر مرن
أفاج عيف م من جنس يفا جمليجنني ب م ذجل د جف ا ت من جنسصا ءا ج ااج ،حس ما أف ي به ،مبا ر
ذنن ن ة ي جنعالج جن يب جنعاجل جملادة .)12
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 -37ينبغي للدولة الأرت أن تيوائم نظامهيا لتسيجي اإلقامية اإللزاميي ) (propiskaمي أحكيام
العهد علا و كام وأن تكمج الستاح ل فراد ابلسمجر ال اخلارج لتلقي العالج الأيب العاج
مبخ فيهم مخ أفرج عنهم مخ السجناء املدانني بتهم فات دواف سياسية.
استقالل السلأة القاائية واحملاكتة العادلة
 -38ب يفما تالح جنة يفت جت الحال جأل مة نةسة ت جن ضا ت ءن ا ج ةس جألعةه نة ضا ر
عررام  ،2017ف رري ا ت رزج ت ررعا ابن ةررري ءزج مررا ررزعم مررن عرريم ج ر ال جنسررة ت جن ضررا ت ،ا ر ما
بس ر ب مررا ةرري :أ) م ررااكت جة ئررال جنس ا ر ت ا ر س جام وا ررت ر ج رراا جن ضرراة جملرريعني جنعررامني
تع ريف م ر تع ررني جمل رريعي جنع ررام نة م وا ررت عزن رره؛ ب) ع رريم ج ررود مع ررا م جا ررحت موا رروع ت
ا رريدها جن ررانو ا رراا جملا ررحني مليفا ررب جن ض رراة جمل رريعني جنع ررامني رراب أل ءجر راج جل ررصافت
ن ر م م؛ ج) جع مرراد نروج تيفظ م ررت ءجراج جل نصرراض ع رروابل فد ررت عةرره جملرريعني جنعررامني ت رروم
عةرره أ ررس فضصااررت ر تعا ص ررا .ت ررعا جنة يفررت ابن ةررري كررذنن ءزج عرريم ج ر ال ه ئررت جاررامني عررن
زجاة جنعرري  ،ءزج ت رراا ا مصادهررا أ رراط ج صرريجا ر جاررامني ا صررت جي ررية كررل ثررالع ريفوجل
س َيم أل اجض ا ت جملادة .)14
-39

ينبغي للدولة الأرت:

القايياء علييا ي ي أشييكال تييدخ اجلهييازيخ التنمجيييتي والتشييريعي بييال مييربر
أ)
عت السلأة القاائية وضتان استقاللية ايفلس األعلا للقااء بوسائ منها ضيتان أن يتيألف
معظته مخ قااة ومدعني عامني تنت بهم لي ات مهنية مستقلة فاتياً وأن يعت بشمجافية؛
ب) كمجال يية تواف ييق اجي يراءات اختي ييار القا يياة وامل ييدعني الع ييامني وتعيي يينهم وتي يرقيتهم
وع يزهلم م ي أحكييام العهييد واملعييايري الدولي يية فات الصييلة مبييا فليية املبييادئ األساسييية بش ييأن
استقالل السلأة القاائية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بدور أعااء النيابة العامة؛
ج)

ضتان استقالل لي ة احملامني عخ اجلهاز التنمجيتي

القانون واملتارسة.

الالج ون وملتتسو اللجوء
 -40ت عا جنة يفت ابن ةري ءزج عيم جود نظام ط نة و كصل ام جأل ا جا راجني ءا
جاما رت جني ن ررت ءمكان ررت د ررو ء ة ر م جني نررت جن رراخ جا ر صادة م ررن ءج راج جل جنة ررو  ،رروفا أ ض راً
ا ررماملل كاف ررت ا رري جاح رراز جن عس ررصي جن ح ررل جتع ررادة جن س ررا ت .س ررا اها جن ة ررري ك ررذنن أل
جن ا عال جاان ت جنم تيفظم ؤ جايفس ت ا توفا اماملل كاف ت مليف حاال جنعريجم جايفسر ت ،مبرا ر
ذنررن ف رريج جن ر ص جيفس ر ه ءذج ضرره ر ج ررااج ر ريفوجل مررن د تس ر ل نصسرره ر ءحرري
يفصة ال جن ةي جملوجد .)24 13 9 7
 -41ينبغييي للدوليية الأييرت أن تنش ي نظام ياً وطني ياً شييامالً للجييوء يتوافييق م ي املعييايري الدولييية
ويكمجي ي جلتيي ي األشي ي اص احملت يياجني ال احلتاي يية الدولي يية امكاني يية دخ ييول اقل يييم الدول يية الأ ييرت
واالستمجادة مخ اجيراءات اللجيوء وييوفر أياياً ضيتاانت كافيية ضيد االحتجياز التعسيمجي والرتحيي
واإلعادة القسرية .وينبغي للدولة الأرت أيااً الت قق مخ أن التشريعات احلالية املتعلقة ابجلنسية
توفر ضتاانت كافية ملن حاالت انعدام اجلنسية تتوافق م املعايري الدولية .وتشج اللجنة الدولة
الأي ييرت أيا ي ياً علي ييا التصي ييديق علي ييا اتمجاقيي يية عي ييام  1951اخلاصي يية بوض ي ي الالج ي ييني وبروتوكوهلي ييا
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لعام  1967وعلا اتمجاقية عام  1954بشيأن وضي األشي اص عيدميي اجلنسيية واتمجاقيية عيام
املتعلقة خبمجض حاالت انعدام اجلنسية.

1961

حرية الوجدان واملعتقد الديين
 -42ا ترزج جنة يفررت ت ررعا ابن ةررري أل جن ررا عال جاان ررت ا ترزج ر هرام جن ررم ررمه مررن جألن ر ت
جنيعو ت ،كرذنن أل ن راط د ر ت روم بره جة ئرال جني يف رت رم جملسر ةت .تعراب جنة يفرت عرن جان راا
أ ضاً ءزج أ) ج ماجا جنع ال جن ا ط جملاه ت ف مرا عةرري ب سر ل جناجب رال جني يف رت جنرافض جمل كراا
ن سر ر ل بع ررض جة ئ ررال جني يف ررت؛ ب) ف رراض جنا اب ررت عة رره جملر روجد جني يف ررت ررود عة رره ج ر ر يجم ا؛
ج) اة جني نت جنصاامت عةه جن عة م جني ؛ د) ت اا ا عن تو ف جمليف مني ءا جاماعال جني يف ت
م جملس ةت جح ازهم تااّ م ءدجن م جيفا اً بس ب ام م أبن ت د يف ت ةم ت؛ ه) مماا رال
جاع ا جن عسصي جاح از جن عذ ب و جملعامةت جتدجنت جنم عاض ةا جملسةمو جنذ ن ّاا و
د يف م ااج جة اكل جنم ت اهرا جني نرت بر تم ت عةرري ابن راخ أ ب مرت جاات راط دماعرال د يف رت حمظرواة
جملوجد .)18 10 9 7
-43

ينبغي للدولة

الأرت:

أن تكمج حرية اليديخ واملعتقيد ومتتني عيخ اوياف أي اجيراءات ميخ شيأ ا تقيييد
أ)
لت احلرية علا و يتجاوز نأاق القيود الايقة اليت ايزلا املادة  18مخ العهد؛
ب) أن تس ي ّيرع اجي يراءات اعتت يياد مش ييروع الق ييانون اجلدي ييد املتعلي يق حبري يية الوج ييدان
والييديخ م ي كمجاليية توافقييه م ي املييادة  18مييخ العهييد بأييرق منهييا ا يياء اييرا التبشييري وريييري مييخ
األنشأة الدعوية وكتلة أي نشاط ديين تقوم به اهلي ات الدينية ريري املسجلة؛
حرييية الييديخ للتسييلتني املسييتقلني وأتبيياع
ي ي أفعييال التييدخ
ج) أن حتقييق
الد انت األخر التيخ ميارسون شعائرلم الدينية خارج اهلياك املسجلة.
حرية التعبري
 -44ب يفم ررا تالحر ر جنة يف ررت م رراا تع رري الل جن ررانو جايف ررا ي ،ف رري ا تر رزج ت ررعا ابن ة ررري ءزج
ج ر ماجا ررامي جن ر م ،ءهانررت ا ر س جام وا ررت ،جن ر م ،ن ررا جملعةومررال جنزج صررت .سررا اها جن ةررري
ك ررذنن أل جن ررا عال جاان ررت جن ررم تر ريفظم جاتص ررا جام رراهمل تكيفونوج ررال جملعةوم ررال ج ر ر يجم
جتن نر ت ري برال مرربا حا ررت جن ع رم ،مبرا ر ذنرن :أ) ج ر جط تسر ل ميفصرال ن را جملعةومرال عةرره
كت جتن ن  ،مبا ر ذنن جملي ملل ،بو ص ا ميفرابا ءعالم رت؛ ب) جنةروج جن يفظ م رت جمل عة رت إبزجنرت
جا ررو تعة ررري جنررا ص؛ ج) ت رري جمليفصررال جتعالم ررت عةرره جتن ن ر أ ح ررا بيفررا ً عةرره معررا م
امضررت ر تعا ص ررا .ا ترزج جنة يفررت ت ررعا ابن ةررري أ ضراً ءزج ج ر ماجا مماا ررت حر س جألفراجد بر م ذجل
ةت ابن اخ هتم أ ا ذجل د جف ا ت ،مبرن فر م جنصرحص و جملسر ةو جملريجفعو عرن ح رو
جتنسا جملي نو  ،بس ب جن ع م جنسةمي عن آاج ميف ية جملوجد .)19 14 10 9 7
-45

ينبغي للدولة الأرت:

أن تكمج ي توافييق أي قيييود علييا ممارسيية حرييية التعبييري مبييا
أ)
اإلنرتنم م الشروط الصارمة الواردة املادة  )3(19مخ العهد؛

فليية علييا شييبكة

ب) أن تاييتخ احلتاييية المجعاليية للصي مجيني املسييتقلني ومنتقييدي احلكوميية ومعارضيييها
وامل ييدافعني ع ييخ حق ييوق اإلنس ييان وري ييريلم م ييخ النش ييأاء م ييخ أي اجي يراءات ق ييد تش ييك ما ييايقة
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أو مالحقية أو تيدخالً ال ميربر ليه ممارسيتهم أنشيأتهم املهنيية أو حقهيم حريية اليرأي والتعبيري
وأن تكمج اجراء حتقيق شام ومستق لت األفعال ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفري سب
انتصات فعالة للا ا .
التجت السلتي
 -46ا تزج جنة يفت ت عا ابن ةري ءزج جن ود جملصا ات بال مرربا عةره جارري ر جن مر جنسرةمي ،ر
جن انو جملماا ت ،مبا ر ذنن ج جط جاصو حبكم جنوج عةه ءذ مسر ري ن يفظر م أحريجع اهم رت،
ا ررم أ جن ررانو ا ر ط ررو جت رراا جملسر ري ع رري هررذه جألحرريجع حصراجً ر جملوج ر جارريدة ةررا.
ا تزج جنة يفت ت عا ابن ةري أ ضاً ءزج ت اا ا عن جع را جنيف ر ا جح رازهم معرا م ب مرت تيفظر م
جح اجال ةم ت /أ جمل ااكت ف ا جملوجد .)21 19 9
تسرع وترية جهودلا الرامية ال مراجعة قوانينها وممارساهتا بغرمل
 -47ينبغي للدولة الأرت أن ّ
ضتان متت األفراد علا و كام حبقهم حرية التجت وتوافق أي قيود تمجيرمل عليا ليتا احليق
م الشروط الصارمة الواردة املادة  21مخ العهيد .وينبغيي هليا أياياً أن ايري حتقيقيات فعالية
يمجيني اليييت تسييتهدت احملتجييني السييلتيني وتقييدا
يي حيياالت العنييف واالعتقييال واالحتجيياز التعسي ا
املسؤولني عنها ال العدالة.
حرية تكويخ اجلتعيات
 -48ا تزج جنة يفرت ت رعا ابن ةرري أل جن را عال جاان رت ا ترزج تصراض رودجً عةره جارري ر حا رت
تكو ن جامع ال ،مبا ر ذ نن :أ) ا ط انون رت ءدجا رت رم مع ونرت ماه رت ن سر ل جمليفظمرال رم
جاكوم ت جألحزجب جنس ا ت؛ ب) ا مت ج عت من أ اب افض جن س ل؛ ج) ج جط حصو
جمليفظمررال ررم جاكوم ررت حبكررم جنوج ر عةرره موجف ررت زجاة جنعرري نةسررصا ءا ج رااج أ تة رري أم روج مررن
مصررادا أجيف ررت؛ د) ميف ر جمليفظمررال ررم جاكوم ررت مررن جمل ررااكت ر وجألن ر ت جنس ا ر تو .ر هررذج
جنصرريد ،تالح ر جنة يفررت اررمنت عرريد مررا ر ل ر جني نررت جن رراخ مررن ميفظمررال ررم حكوم ررت مس ر ةت
ميف رلة مب راداة ذجت رت ،جاتصراع عرريد حراال افرض جن سر ل ،عرريم ت ريمي أل طة رال ن سر ل أحرزجب
ا ت جي ية بني عامي  2018 2015جملوجد .)25 22 19
 -49ينبغي للدولة الأرت أن توائم لوائ هيا وممارسيتها الييت تينظم تسيجي األحيزا السياسيية
واملنظتييات ريييري احلكومييية مي أحكييام املييواد  19و 22و 25مييخ العهييد علييا ييو كامي  .وينبغييي هلييا
ال ايفتت املدين
أيااً أن تكمج اشراك ومشاركة طائمجة واسعة مخ اجلهات المجاعلة واخلرباء
اعداد القانون اجلديد املتعلق ابملنظتات ريري احلكومية ريري التجارية.
املشاركة

الشؤون العامة

 -50ا ت رزج جنة يفررت ت ررعا ابن ةررري أل جن ررانو جان رراا جاررايل ا رزج صرراض ررودجً ا مررربا ةررا
نالن اابل ،من بني جن ود جنم حتي مرن مماا رت هرذج جارري مرية جت امرت ،ءت را
عةه جاري ر جن
جنةاررت جنامس ررت ،عرريم ج ضرروع تجراج جل جيفا ررت جاا ررت ،جن ر حصراجً مررن ررل جألحرزجب جنس ا ر ت.
سا اها جن ةري أ ضاً ءزج ت اا ا عن حي ع خمانصال عيم جرود ميفافسرت ح رت رال جان راابل
جنربملان ررت نعررام  ، 2019ءزج ت رراا ا مصادهررا أ مؤ رريل امرروز جملعاااررت جمليفص ررني أ أف راجد أ رراهم تعاا روج
نالا ر اد ميفع روج مررن جمل ررااكت ر جان رراابل .ا ت رزج جنة يفررت ت ررعا ابن ةررري أ ض راً ءزج حامررا أل
ص ضي ع وبت جا س من جاري ر جن صو جملوجد .)25 22 21 19 2
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 -51ينبغي للدولة الأرت أن توائم اطارلا القانوين لالنت اابت م أحكام العهد مبيا
املادة  25ابواف لة اجراءات منها ما يلي:

فلية

تعزيي ييز ثقافي يية التعدديييية السياسي ييية واالمتني يياع عي ييخ حرمي ييان األح ي يزا السياسي ييية
أ)
املعارضة تعسمجاً مخ التسجي وعخ منعها مخ املشاركة االنت اابت؛
ب)

ضتان حرية النقاش السياسي احلقيقي والتعددي؛

ج) مراجع يية القي ييود املمجروض يية عل ييا احل ييق
التصويم بغرمل ضتان توافقها م أحكام العهد.

الرتش ييح لالنت يياابت وعل ييا احل ييق

دال -النشر واملتابعة
 -52ينبغييي للدوليية الأييرت أن تنشيير علييا نأيياق واسي ني العهييد وبروتوكوليييه االختييياريني
وتقريرلا الدوري اخلامس ولت املالحظات اخلتامية دت التوعية ابحلقوق املكرسة العهد
أوساط السلأات القاائية والتشريعية واإلداريية وايفتتي امليدين واملنظتيات رييري احلكوميية العاملية
البلد وعامة اجلتهور .وينبغي للدولة الأرت أن تكمج تر ة تقريرلا ولت املالحظيات اخلتاميية
ال لغتها الرمسية.
 -53وتألب اللجنة وفقاً للمجقرة  1مخ املادة  75مخ نظامها اليداخلي ال الدولية الأيرت أن
تقييدم اليهييا حبلييول  28آفار/مييار  2022معلومييات عييخ تنمجيييت التوصيييات اليييت قييدمتها اليهييا
المجقرات ( 5تنمجيت اآلراء العالقة) و( 25التدابري المجورية للقااء علا التعتيب وسوء املعاملة) و29
وأمنه) أعال .
(حرية الش
 -54ومتاشييياً م ي مبييدأ امكانييية التنبييؤ بييدورة استعراضييات اللجنيية سييتتلقا الدوليية الأييرت
عييام  2026قائتيية املسييائ اليييت تعييدلا اللجنيية قبي تقييدا التقرييير وسييينتظر مييخ الدوليية الأييرت أن
تقدم رياون سنة واحدة ردودلا علا قائتة املسائ اليت ستشيك تقريرليا اليدوري السياد .
سياق اعداد التقرير مي
وتألب اللجنة أيااً ال الدولة الأرت أن تتشاور علا نأاق واس
ايفتت املدين واملنظتات ريري احلكومية العاملة البلد .ووفقاً لقرار اجلتعية العامة  268/68يبلغ
احلد األقصا لعدد كلتات التقرير  21 200كلتة .وسيعقد احلوار البنياء املقبي مي الدولية الأيرت
عام  2028جنيف.
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