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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

للمكسيك*
أ

نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس للكسسا ( )CCPR/C/MEX/6يف جلسات اد
-1
أ
و CCPR/C/SR.3653( 3654و ،)3654املعقاانيسيف يف  16و 17يفش اريأل ا/وكتأبتااني ر  .2019واعتكاادت
اللجنة هذه املالحظدت اخلتدم ة يف جلست اد 3675أ و3676أ ( CCPR/C/SR.3675و )3676املعقنيسيف
يف  31يفشريأل ا/وكتأبتني ر و 1يفشريأل الثدينتننيفكرب .2019
3653

ألف -مقدمة
يفعاار اللجنااة عااأل امتندهنااد للدولااة الطاار لقبنيهلااد اإلج ارا املبس ا لتقاادم التقاادرير ولتقااد اد
-2
يفقريرهااد الاادوري الساادس رسا عل ا قدئكااة املساادئ احملدلااة قب ا يفقاادم التقرياار والااي أعاادت يف إطاادر هااذا
اإلجارا ( .)CCPR/C/MEX/QPR/6ويفعاار اللجنااة عااأل يفقااديرهد للفرصااة املتدحااة هلااد لتجديااد حنيارهااد
البند مع وفد الدولة الطر الرف ع املستنيى شأن التدا ري املتخذة خالك الفرتة املشكنيلة ابلتقريار لتنف اذ
أحسدم العاد .ويفشاسر اللجناة الدولاة الطار علا الارسوس الشافنيية الاي قادماد النيفاد ،وعلا املعلنيمادت
اإلضدف ة املقدمة إل اد بتد ة.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
يفرحب اللجنة ابلتدا ري التشريع ة واملؤسس ة الي اختذهتد الدولة الطر خالك الفرتة ق اد النظار
-3
شأن احلقنيق املدن ة والس دس ة ،مبد يف ذل مد يلي:
القدننين العدم املتعلق مبنع التعذيب وغريه مأل ضرو املعدملاة القدسا ة أو الالإنسادن ة
(أ)
أو املا نة ،وابلتحق ق مع مريفسب ه ومعدقبتام ،الذي نُشر يف  26حزيرانتينين ه 2017؛
( ) الق اادننين الع اادم املتعل ااق ابالختف ااد القس ااري ،واالختف ااد املريفس ااب عل ا أي اادي أفا اراس،
والنظدم النيطين للبحث عأل املفقنيسيأل ،الذي نُشر يف  17يفشريأل الثدينتننيفكرب 2017؛
(ج) الق اادننين الع اادم املتعل ااق ابلض ااحد  ،صا ا ته املعدل ااة يف  3ب اادننين الثدينتين اادير ،2017
والالئحة التنف ذية للقدننين العدم املتعلق ابلضحد  ،املنشنيرة يف  28يفشريأل الثدينتننيفكرب 2014؛
__________

*

اعتكدهتد اللجنة يف سورهتد  14( 127يفشريأل ا/وكتأبتني ر  8 -يفشريأل الثدينتننيفكرب .)2019
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املرسنيم الذي يقضي تعدي عدس ماأل ا/حسادم الانيارسة يف قادننين القضاد العساسري
(س)
ِّ
وإل د وإضدفة أخرى ،والذي يعدك املدسة  57مأل هذا القدننين ار اساتثند القضاد املتعلقاة ابملادن
ضااحد انتادباادت حقاانيق اإلنساادن مااأل اختصااد القضااد العسااسري ،وقااد نُشاار هااذا املرساانيم يف 13
حزيرانتينين ه 2014؛

يفع اادي الدس ااتنير ف ك ااد يتعل ااق حبق اانيق اإلنس اادن ،املنش اانير يف اجلري اادة الرمس ااة لالحت اادس

(ه)
يف  10حزيرانتينين ه .2011

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
اإلطار القانوين لتطبيق العهد
يفالحظ اللجنة قلق عدم ايفسدق اإلطدر التشريعي املتعلق حبقانيق اإلنسادن يف الدولاة الطار .
-4
ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق ،عل ا وجااه اخلصااني  ،إزا عاادم التنف ااذ الفعاادك /حساادم العاااد يف الس ااد ت
االحتدسية يف املقدم ا/وك ،وإزا وجنيس قنيان متضدر ة ساخ الدولة الطر  ،مبد يف ذل عض ا/حسدم
الاي يفتعاادر مااع العاااد .ويف هاذا الصاادس ،يفااذبِّر اللجنااة الادوك ا/طارا ذات البن ااة االحتدسيااة أبحساادم
املدسة  50مأل العاد الي يفقتضي أن يفنطبق أحسدم العاد ،سون أي ق د أو استثند  ،عل مج ع الس د ت
الي يفتشس مناد الدوك االحتدسية (املدساتن  2و.)50
ابإلشا ااار التوصا اايات السا ااابقة للجنا ااة ( ،CCPR/C/MEX/CO/5الفقا اار  ،)5ينبغا ااي
-5
للدولااة الطاار أن تكف ا مواءمااة التشااريعات ،سااواء عل ا املسااتو االحتااادي أو عل ا مسااتو
الوالايت ،مع أحكام العهد وتنفيذ العهد بفعالية داخ الدولة الطر  .وينبغاي هلاا أيضاا أن تتخاذ
خط ااوات لض اامان أن تك ااون الس االطات ،مب ااا يف ذل ااك امل اادعون الع ااامون والقض ااا علا ا املس ااتو
االحتادي وعل مستو الوالايت واحملامون ،عل علم ابحلقوق املنصوص عليها يف العهد.
الدستور والعملية التشريعية
حت اللجنة علكد تنيض ح وفد الدولة الطر أن احملدبم قد طبقت املعدهدات الدول ة حلقنيق
-6
اإلنسدن يف قضد حديثة العاد حىت عندمد يفتعدر يفل املعدهدات مع الدستنير ،لسناد يفالحظ قلق
أن حسم حمسكة العادك العل اد للدولاة رقام 293ت 2011الاذي حسام يف يفنادقض الادفنيعدت قاد خلا إىل
أن ااه يف حدل ااة وج اانيس ق ااد صا اريح علا ا ممدرس ااة حق اانيق اإلنس اادن يف الدس ااتنير ،جي ااب أن يفس اانيس القدع اادة
الدستنيرية (املدسة .)2
ينبغي للدولة الطر أن تكف فعالية عملية استعراض مد توافق األحكام مع الدساتور
-7
وأن تضع ضماانت قانونية كافية ،حبكم الواقع وحبكم القاانون ،لضامان محاياة احلقاوق املكرساة يف
العهد محاية كاملة ضمن النظام القانوين احمللي ،مبا يف ذلك مبدأ تغليب مصلحة الفرد .وينبغي هلاا
أيضااا أن تع ا عملياهتااا التشااريعية ،وال ساايما فيمااا يتعلااق ابلقااوانن الااي تاار ر عل ا ممارسااة حقااوق
اإلنسان ،وذلك ابحلرص عل احرتام مجيع اإلصالحات ألحكام العهد والت امها هبا.
القانون العام املتعلق ابلضحااي
يفشعر اللجنة ابلقلق /ناه علا الارغم ماأل اعتكادس القادننين العادم املتعلاق ابلضاحد  ،فانن يفنف اذه
-8
مل يسااأل بدف ااد .ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق ،علا وجااه اخلصااني / ،ن عاادسا مااأل الس ااد ت االحتدسيااة ل سات
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لاادياد حااىت اآلن ه ئااة يفضااكأل يفطب ااق هااذا القاادننين؛ بكااد يففتقاار معظاام اهل ئاادت احملل ااة إىل املانيارس الالزمااة
وامل ااني ف امل ااؤهل الخت اادذ الت اادا ري املنص ااني عل ا ااد يف ه ااذا الق اادننين؛ ويفرب ااز س ااب االنتص ااد ش ااس
حصري يفقريبد عل التعنييض؛ ويفبق اإلجرا ات اإلسارية لتحق ق االعرتا صفة الضح ة معقدة وغدلبد
مد يفع د إيذا الشخ املعين .ويفشعر اللجنة ابلقلق أيضد إزا عدم إمسدن ة وصنيك السسدن ،وال س كد
السسدن ا/صل  ،إىل اآلل دت الي أنشاأهد هاذا القادننين ،وإزا االفتقادر إىل الرعدياة املتخصصاة للنساد
ضحد انتادبدت حقنيق اإلنسدن (املدسة .)2
حتث اللجنة الدولة الطر عل ت ويد اهليئات املسرولة عن تطبيق القاانون العاام املتعلاق
-9
ابلضحااي ابملوارد الال مة والتادريب الكاايف وآلياات املراقباة الفعالاة لكاي حيصا ضاحااي انتهاكاات
حقااوق اإلنسااان بساارعة علا سااب انتصااا شاااملة تراعااي اجلوانااب الثقافيااة والقضااااي اجلنسااانية.
وينبغااي للدولااة الطاار أيضااا أن تكفا  ،بطاارق منهااا اإلصااالحات التشااريعية ،جاراء سااريعا وفعاااال
لتحقيق االعرتا القانوين بصفة الضحااي.
عدم التميي
 -10يفشااعر اللجنااة ابلقلااق إزا التك ااز الااذي يفعاادين منااه املارأة ومجدعاادت املسسا س املنحاادريأل مااأل
أص أفريقي والشعني ا/صل ة والسسدن الذيأل يع شنين يف املندطق الريف ة ،وإزا مشدربتام احملدوسة يف
احل اادة الس دس ا ة والعدمااة .ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق أيضااد إزا الفجاانية يف ا/جاانير ا اجلنس ا  .ويفرحااب
اللجنة ابلقرار الذي اختذيفه مؤخرا حمسكة العدك العل د لضكدن سخنيك مج اع العادمل يف املنادزك يف نظادم
الضااكدن االجتكاادعي؛ ااد أن اللجنااة يفالحااظ أن يفنف ااذ هااذا احلساام ال ي ازاك يعتكااد عل ا ق انيان إساريااة
ويفشريع ة (املنياس  2و 3و 25و.)26
 -11ينبغااي للدولااة الطاار أن تكفا احلمايااة الكاملااة ماان التمييا  ،مبااا يف ذلااك التمييا الااذي
تعاين منه املرأ ومجاعات املكسيكين املنحدرين مان أصا أفريقاي والشاعو األصالية .وينبغاي هلاا
أيضا أن تتخذ تدابري ل ايد حضور النساء والشعو األصلية والشعو املكسيكية املنحادر مان
أص أفريقي يف احليا العامة والسياسية ،مباا يف ذلاك اعتمااد تادابري خاصاة مرقتاة ،ذا لا م األمار،
لتنفيااذ أحكااام العهااد تنفيااذا كااامال .وينبغااي للدولااة الطاار أن تواصا جهودهااا الراميااة معاجلااة
الفجااو يف األجااور باان اجلنساان ،والقضاااء عل ا القوالااب النمطيااة املتعلقااة ابجلنساان ماان الناحيااة
النظرية والتطبيقية ،واملتعلقة مبسروليات الرجال والنساء فيما خيص مهام الرعاية واألسر واجملتمع.
وأخريا ،ينبغي أن تتخذ الدولة الطر اخلطاوات الال ماة لتنفياذ قارار حمكماة العادل العلياا لضامان
دخاول مجياع العااملن يف املنااا ل نظاام الضامان االجتمااعي وتع يا محاايتهم االجتماعياة ومحايااة
عملهم ،ومواءمة الشروط واحلماية القانونية هلذه القطاعات مع بقية فروع العم .
التميي والعنف عل أساس املي اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية
 -12يفعاار اللجنااة عااأل قلقاااد إزا التك ااز واريففااد معاادك العن ا  ،مبااد يف ذل ا اريففااد عاادس ج ارائم
القت عل أسد امل اجلنسي أو اهلنيية اجلنسدن ة للضاحد  ،وأتسا لعادم وجانيس اد ت منيحادة عاأل
التحق قدت ،واملالحقدت القضدئ ة واحملدبكدت واجلزا ات والتعنييضدت املكننيحة يف مثا هاذه احلادالت.
وعل الرغم مأل التفسريات املقدمة مأل وفد الدولة الطر  ،يفشعر اللجنة ابلقلق إزا االسعد ات املتعلقة
ابلتاادخالت الطب ااة التقحك ااة الااي ال رجعااة ف اااد والااي أجرياات علا أطفاادك حاادمل لصاافدت اجلنس ا
(املنياس  2و 6و 7و 17و.)26
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 -13ينبغااي للدولااة الطاار اعتماااد بروتوكااوالت التحقيااق الال مااة لضاامان أن ختضااع اجل ارائم
املرتكبااة علا أساااس امليا اجلنسااي أو اهلويااة اجلنسااانية للضااحااي ملااا يلااي( :أ) تسااجيلها والتحقيااق
فيها بصور منهجية ،مع مراعا املنظور اجلنساين؛ و( ) التحقياق ماع املسارولن عنهاا وحمااكمتهم
ومعاقبتهم بعقوابت مناسبة ،و(ج) منح الضحااي مكانية الوصول آليات بالغ آمناة ،والادعم
واملساعد الواجبن ،واحلماية الكافية ،وسب انتصا شاملة .وينبغي للدولة الطار أن تضااعف
جهودهااا الراميااة مكافحااة القوالااب النمطيااة والتحي ا ضااد املثليااات واملثلياان وم دوجااي املي ا
اجلنس ااي ومغ ااايري اهلوي ااة اجلنس ااانية وح اااملي ص اافات اجلنس اان ،و ض اامان من ااع أعم ااال التمييا ا
والعنااف ضاادهم .وينبغااي هلااا أيضاا املضااي قاادما حنااو القضاااء علا العالجااات الطبيااة الااي ال رجعااة
فيها ،وال سيما العمليات اجلراحية عل األطفاال احلااملن لصافات اجلنسان ،الاذين ليساوا بعاد يف
وضع يسمح هلم إبعطاء موافقتهم احلر واملستنري متاما ،ما مل تكان هاذه اإلجاراءات ضارورية جادا
من وجهة النظر الطبية.
العنف ضد املرأ
نكد يفعرت اللجنة ابجلانيس املؤسس ة الي يفبذهلد الدولة الطار للتصادي للعنا ضاد النساد
-14
والفت دت ،فنهند ال يفزاك يفشعر ابلقلق إزا االريففد التدرجيي هلذا النني مأل العن  .ويفشعر اللجنة ابلقلق
إزا مد يلي:
عدم منيا مة يفعري جر اة قتا اإل ث ا القادننين العادم املتعلاق حبصانيك املارأة علا
(أ)
ح دة خدل ة مأل العنا وقانيان العقانيابت علا مساتنيى الانيال ت و رويفنيبانيالت العكا للتحق اق اجلنادئي
يف جرائم قت اإل ث؛
( ) التحد ت الي يفنياجه يفنف ذ آل ة اإلنذار ابلعن اجلنسدين ،مبد يف ذل نق
املدل ة ونق املعلنيمدت املقدمة مأل السلطدت املسلفة تنس قاد؛

املانيارس

(ج) عدم وجنيس آل ة فعدلة سأل النيصنيك إل اد يف مج ع أحند إقل م الدولة الطر يفضطلع
تنف ذ أوامر احلكدية املنصني عل اد يف القدننين العدم؛
اخنفد عدس املالحقدت القضدئ ة واإلسا ت يف قضد العن ضد النسد والفت دت
(س)
والقضد الندشئة عأل جرائم قت اإل ث (املنياس  3و 6و.)7
 -15ينبغ ااي للدول ااة الط اار أن تكث ااف جهوده ااا ملن ااع أعم ااال العن ااف ض ااد النس اااء والفتي ااات
والتصدي هلا .وعل وجه اخلصوص ،ينبغي هلا القيام مبا يلي:
أن تااواءم تعريااف جرميااة قت ا اإلانث يف مجيااع أحناااء قلاايم الدولااة الطاار مااع
(أ)
مااا ياانص عليااه العهااد ،وكااذلك بروتوكااوالت العم ا للتحقيااق اجلنااائي يف قت ا اإلانث ،وأن تنش ا ،
دون بطاااء ،آليااات فعالااة مكلفااة مبعاجلااة وتنفيااذ أواماار احلمايااة املنصااوص عليهااا يف القااانون العااام
بشأن حصول املرأ عل حيا خالية من العنف يف مجيع أحناء قليم الدولة الطر ؛
( ) أن تا ود مجيااع املرسسااات املساارولة عاان تنفيااذ القااانون العااام املااذكور ،مبااا فيهااا
تلك املسرولة عن تنفيذ آلية اإلنذار وأوامر احلماية ،مبا يكفي من املوارد املالية واملوظفن املدربن
تدريبا مناسبا؛
(ج) أن تيساار تقاادم الشااكاو ماان طاار الضااحااي ،وأن تضاامن التحقيااق يف مجيااع
أعمااال العنااف ضااد النساااء والفتيااات ماان منظااور جنساااين وجبديااة وبشااك سااريع وشااام ون يااه،
4
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ومقاضااا ماارتكي هااذه األعمااال ومعاااقبتهم ،وحصااول الضااحااي عل ا املساااعد ووسااائ احلمايااة
وسب االنتصا الشاملة؛
أن تواصا ا جهوده ااا لت اادريب م ااوظفي املرسس ااات القض ااائية والش اارطة والط ااب
(د)
الشرعي (اخلرباء) ،هبد القضاء عل القوالب النمطية اجلنسانية ومنع عاد يذاء الضحااي؛
(ه) أن تشااجع املشاااركة والتعاااون مااع منظمااات اجملتمااع املاادين الااي تعما ماان أجا
حقوق النساء والفتيات اللوايت وقعن ضحااي العنف والناجيات منه.
اإلجهاض املقصود واحلقوق اإلجنابية
 -16يفشعر اللجنة ابلقلق إزا التبديأل القنيان اجلندئ ة للنيال ت ف كد يتعلق ابإلجاد املقصنيس
و جترم وتأو يفق د حادالت اإلجااد يف العدياد ماأل الانيال ت ،مماد يسافر عاأل اريففاد عادس حادالت
اإلجاد غري املأمنين واملالحقدت القضدئ ة وا/حسادم ابلساجأل .ويفالحاظ اللجناة قلاق خاد أناه قاد
وضعت يف عاض الس اد ت االحتدسياة عقبادت أمادم يفنف اذ املادسة  35ماأل القادننين العادم املتعلاق ابلضاحد
واملع اادر املسس ا سي الرمسااي  NOM-046-SSA2-2005شااأن العن ا العاادئلي والعن ا اجلنسااي والعن ا
ضد املرأة ،والذي يسكح ابإلجاد يف حدلة االغتصد  .وعالوة عل ذل  ،يفشعر اللجنة ابلقلق إزا
ع اادم وج اانيس ضا انيا يفنظ ك ااة ش ااأن االس ااتنسد الض ااكريي ال ااذي أُسرج يف ق اادننين الص ااحة العدم ااة يف
عدم  ،2018وعدم وجنيس ضكد ت منصني عل اد يفسف أال حياد هاذا احلسام ماأل إمسدن اة وصانيك املارأة
إىل خاادمدت اإلجاااد  .ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق أيضااد إزا حاادالت النسااد الااالي يقصاادن املستشااف دت
العدمة ويبلِّغ عناأل املني فنين الطب انين أو اإلساريانين سابب جر اة اإلجااد  .ويفشاعر اللجناة ابلقلاق إزا
اريفف ااد مع اادالت محا ا املراهق اادت ،وض ااع ف اار احلص اانيك علا ا النيس اادئ العدجل ااة ملن ااع احلكا ا وإزا
املعلنيمدت الي يفف د عدم وجنيس خدمدت بدف ة يف جمدك الصحة اإلجند ة ،وساني يفنف اذ ار م التثق ا
اجلنسااي الشاادم  .ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق أيضااد إزا اريففااد معاادالت وف اادت ا/مااادت يف صاافني نسااد
الشعني ا/صل ة (املنياس  2و 3و 6و 7و 17و.)26
-17

ينبغي للدولة الطر :

مواءم اة تشااريعاهتا عل ا املسااتو االحتااادي وعل ا مسااتو الااوالايت ماان أج ا
(أ)
ضاامان الوص ااول الق ااانوين واآلم اان والفع ااال خ اادمات اإلجه اااض املقص ااود عن اادما تك ااون حي ااا
أو صحة املرأ أو الفتا احلام يف خطر ،وعندما يكون متام احلم من شأنه حلاق ضرر أو معاان
كبااري ابملا ارأ أو الفتااا احلاما ا  ،وال ساايما يف احل اااالت الااي يك ااون فيهااا احلما ا نتيجااة اغتص ااا
أو سفاح احملارم أو عندما يتعذر بقاء اجلنن حيا؛
( ) لغاء العقوابت اجلنائية املطبقة عل النساء والفتياات الااليت خيضاعن لإلجهااض
املقصود وعل مقادمي اخلادمات الطبياة الاذين يسااعدونن علا ذلاك ،ألن هاذه العقاوابت تادفع
النساء والفتيات اللجوء اإلجهااض غاري املاأمون ،وضامان احارتام السارية املهنياة للماوظفن
الطبين وسرية املرض ؛
(ج) تنظيم االستنكا الضمريي قانونيا لكاي ال ياردي
دون جراء اإلجهاض املقصود عل الطريقة القانونية واآلمنة؛

قاماة حااج فعلاي حياول

خاادمات الصاحة اجلنساية واإلجنابياة ،و التثقيااف
ضامان الوصاول الكاما
(د)
اجلنسي الشام املبين عل األدلة العلمية ل ايد الوعي بن الرجال والنسااء والفتياان والفتياات يف
مجيع أحناء البلد ،مبا يف ذلك املناطق الريفية والنائية.
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حق الفرد يف احليا ويف األمان عل شخصه
 -18يفشااعر اللجنااة ابلقلااق إزا اريففااد معاادالت القتا ويفزاياادهد ،والتقاادرير املتعلقااة حباادالت اإلعاادام
خدرج نطدق القدننين ،ومعدالت النيف دت املسجلة يف الدولة الطر  .ورغم يفقدير اللجنة ملد أسىل ه وفد
الدولااة الطاار مااأل معلنيماادت يفف ااد أبن احلاار الاانيطين يُعاار سسااتنير أبنااه مؤسسااة ذات طااد ع ماادين،
ويفرح باااد ق ارار حمسكااة العاادك العل ااد (سعاانيى عاادم الدسااتنيرية 6ت 2018والاادعدوى املرتابكااة املتصاالة ااد
8ت ،2018و9ت 2018و10ت 2018و11ت )2018الااي أعلناات عاادم سسااتنيرية قاادننين ا/مااأل الااداخلي ،يفشااعر
اللجنة ابلقلق إزا الطد ع العسسري لسلطدت إنفدذ القدننين نيجه عادم ،مباد يف ذلا احلار الانيطين ،وعادم
وجنيس جدوك زمين واضح النسحد القنيات العسسرية مأل مادم ا/مأل العدم (املنياس  2و 6و 7و 9و.)14
 -19ينبغي للدولة الطر أن تبتعد عان الانه العساكري لسالطات نفااذ القاانون وأن تانه
بعملية تدريب احلرس الوطين كمرسسة مدنية وأن تضع خطة لضمان االنسحا التدرجيي واملنظم
للقوات املسلحة من مهام األمن العام .ويف هذا الصادد ،ينبغاي للدولاة الطار ضامان أن يقتصار
تدخ القوات املسلحة عل ظرو استثنائية وأن تكون مدته حمدود  ،وفقا لربوتوكوالت واضحة
وحماادد مساابقا ،ويف طااار آليااات مدنيااة للرقابااة وأنظمااة للمساااءلة .وينبغااي هلااا أيض اا أن تواص ا
جهودها الرامية ت ويد مجيع ضباط احلرس الوطين بتدريب مكثاف علا املعاايري الدولياة حلقاوق
اإلنسان وأن تنظر يف مكانية فرض فرتات لتعليق االنتقال بن اخلدمة يف القوات املسلحة واحلرس
الوطين .وابملث  ،ينبغي أن تكف التحقيق الفوري والشام والن يه يف مجيع حاالت اإلعدام خاارج
نطاق القانون وانتهاكات حقوق اإلنسان امل عومة ،ومقاضا املسرولن عنهاا ومعااقبتهم ،وحصاول
الضحااي عل سب انتصا شاملة .وينبغي للدولة الطر أن تعتمد علا وجاه السارعة سياساات
من أج احلد ،بشك فعال ،من عمليات القت واإلعدام خارج نطاق القانون.
االستخدام املفرط للقو والقانون الوطين املتعلق ابستخدام القو
 -20يفشعر اللجنة ابلقلق إزا االسعد ات العديادة املتعلقاة ابالساتخدام املفارق للقانية وا/سالحة الندرياة
مأل جدنب سلطدت إنفدذ القدننين .ويف هذا الصدس ،يفالحظ اللجنة قلق وجنيس عاض ا/حسادم الانيارسة
يف القادننين الاانيطين املتعلااق ابساتخدام القاانية (املنشاانير يف اجلريادة الرمس ااة لالحتاادس يف  27أ رتمااديني )2019
الااي ال يفتنيافااق مااع أحساادم العاااد والتعل ااق العاادم رقاام  )2019(36شااأن احلااق يف احل اادة .ويفشااعر اللجنااة
ابلقلق ،عل وجاه اخلصاني / ،ن هاذا القادننين ال يضاع معاديري واضاحة شاأن احلادالت الاي جيانيز ف ااد
استخدام القنية الفتدباة؛ وال ينشاس ساجال للحادالت الاي اساتخدمت ف ااد القانية وآل ادت مندسابة يفسفا
الشا اافدف ة واملسا ااد لة يف حا اادك اسا ااتخدام القا اانية؛ ويقصا اار احلكديا ااة ما ااأل اسا ااتخدام ا/سا االحة ،يف س ا ا دق
املظدهرات أو االجتكدعدت العدمة ،عل ا/شخد الذيأل لديام غدية مشروعة (املنياس  6و 7و.)21
 -21ينبغااي للدولااة الطاار أن تتخااذ تاادابري ملنااع مجيااع أشااكال االسااتخدام املفاارط للقااو ماان
طر أجه نفاذ القانون ،والقضاء عليها بشك فعال ،وال سيما من خالل ما يلي:
مراجعااة ومواءمااة القااانون الااوطين املتعلااق ابسااتخدام القااو  ،اسااتنادا العهااد
(أ)
والتعليااق العااام رقاام  36واملباااد األساسااية بشااأن اسااتخدام القااو واألساالحة الناريااة ماان جانااب
املوظفن املكلفن إبنفاذ القوانن؛
( ) تكثيااف التاادريب علا املعااايري الدوليااة املتعلقااة ابسااتخدام القااو املقاادم ملااوظفي
نفاذ القانون وتع ي املعرفة هبذه املعايري بن القضا واملدعن العامن واحملامن؛
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(ج) وضااع ج اراءات لضاامان التخطااي املناسااب لتاادخالت حف ا النظااام عل ا حنااو
يلي احلاجة تقلي املخاطر الي تشكلها هذه التدخالت عل حيا الناس؛
احلاارص عل ا تسااجي مجيااع حاااالت االسااتخدام املفاارط للقااو والتحقيااق فيهااا
(د)
بشااك مسااتق ومقاضااا و خضاااع مرتكبيهااا لعقااوابت تتناسااب وخطااور الوقااائع ،وتااوفري سااب
االنتصا الشاملة للضحااي.
اإلفالت من العقا
 -22يفشعر اللجنة ابلقلق إزا يفسرار إفالت مني في إنفدذ القدننين مأل العقد ف كد يتعلق ابريفسد
انتادب اادت خط اارية حلق اانيق اإلنس اادن ،مب ااد يف ذلا ا عكل اادت اإلع اادام خ اادرج نط اادق الق اادننين واالختف ااد
القسا ااري والتعا ااذيب .ويف ها ااذا الصا اادس ،يفالحا ااظ اللجنا ااة قلا ااق أوجا ااه القصا اانير اخلطا اارية الا ااي يفشا ااني
التحق قا اادت واملالحقا اادت القضا اادئ ة املتعلقا ااة ابالنتادبا اادت اخلطا اارية حلقا اانيق اإلنسا اادن ،وال س ا ا كد عا اادم
ختصا املانيارس الالزمااة للكسااؤول عااأل التحق ااق؛ واالفتقاادر إىل االسااتقالك الااذاي واالسااتقالل ة واحل اادس
والساارعة يف إجناادز إج ارا ات التحق ااق؛ وعاادم وجاانيس ماادع عاادم أو وحاادات متخصصااة يف اجل ارائم
املريفبطااة ابالنتادباادت اخلطاارية واملتسااررة حلقاانيق اإلنساادن لاادى الدولااة الطاار ؛ ويفاادين يفاادريب املااني ف
العكا اانيم املسا ااؤول عا ااأل التحق قا اادت؛ واالفتقا اادر إىل االسا ااتقالك الا ااذاي واالسا ااتقالل ة لا اادى اخل ا اربا
املسؤول عأل التحق قدت؛ والعدس الضئ للكالحقدت القدننين ة واإلسا ت .ويفشعر اللجنة ابلقلق أيضد
إزا االسعااد ات شااأن التخنييا والعنا ضااد الضااحد أو أساارهم عناادمد يلجااأ هااؤال إىل اإل ااال عااأل
حاادالت انتادباادت خطاارية حلقاانيق اإلنساادن .ومااأل ا احلاادالت العدياادة لالنتادباادت اخلطاارية حلقاانيق
اإلنساادن الااي ال ي ازاك مريفسبنيهااد سون عقااد  ،يفشااري اللجنااة إىل احلدلااة الشااارية لالختفااد القسااري ل ا 43
طدلبا ااد ما ااأل أينييفث نا ااداب يف أيلنيكتسا اابتكرب  ،2014وأتس ا ا /نا ااه عل ا ا الا اارغم ما ااأل خطا اانيرة ها ااذه احلدلا ااة،
والتنيصا دت الصاادسرة عاأل خمتلا اهل ئادت الدول ااة حلكدياة حقاانيق اإلنسادن والتاادا ري املتخاذة ،فاانن الدولااة
الطر مل يفنيضح عد مسدن يفنياجد الطال  ،ومل يفقم مبعدقبة املسؤول وإنصد الضحد شس شدم
(املنياس  2و 6و 9 ،7و.)14
 -23ينبغااي للدولااة الطاار أن تضاااعف جهودهااا ماان أج ا التحقيااق الفااوري يف مجيااع ج ارائم
العنااف وغريهااا ماان اجل ارائم اخلطااري عل ا وجااه الساارعة وبصااور شاااملة ون يهااة ،مبااا يف ذلااك حالااة
اختفاااء  43طالبااا ماان طااال أيوتثينااااب يف أيلول/ساابتمرب  ،2014لضاامان حماكمااة املساارولن عنهااا
ومعاقبتهم ،وضمان حصول الضحااي عل سب االنتصا الشاملة .ويف هذا الصدد ،ينبغي تع ي
ق اادرات التحقي ااق واالس ااتقاللية لا اد مجي ااع اجله ااات الفاعل ااة املش اااركة يف التحقي ااق ،مب ااا يف ذل ااك
املدعون العامون واخلرباء ،وينبغاي كاذلك توطياد نظاام االهتاام وتع يا اساتقاللية اهليئاات القضاائية.
وبناااء عل ا ك ا مااا تقاادم ،ينبغااي للدولااة الطاار أن أتخااذ املعااايري الدوليااة حلقااوق اإلنسااان بعاان
االعتب ااار ،مب ااا يف ذل ااك دليا ا التقص ااي والتو ي ااق الفع ااالن للتع ااذيب وغ ااريه م اان ض اارو املعامل ااة
أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة (بروتوكول اسطنبول) .وينبغي للدولة الطر أيضاا أن
تتخذ التادابري الال ماة حلماياة الشاهود والضاحااي وأسارهم واألشاخاص الاذين يقوماون ابلتحقيقاات
من التهديدات واالعتداءات وأي أعمال انتقامية.
انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل ما يسم ”احلر القذر “
 -24حت ا اللجنااة علك اد مااع االهتكاادم ابملعلنيماادت الااي قاادمتاد الدولااة الطاار شااأن اإلج ارا ات
الرام ااة إىل االعارتا ابملسااؤول ة ومعرفااة احلق قااة والتحق ااق ويفاانيفري سااب االنتصااد لضااحد االنتادباادت
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اجلس كة حلقنيق اإلنسدن املريفسبة خالك مد يسك ”احلر القذرة“ ،بكد حت علكد مبد أسىل ه الرئ س
يف عدم  2019عأل اعتزامه فتح ساجالت مرباز التحق قادت وا/ماأل الانيطين وااليففادق ا/خاري الاذي يان
علا نق ا النياثئااق التدرخي ااة إىل ا/رش ا العاادم لألمااة .ااد أن اللجنااة أتس ا /نااه حااىت اآلن مل يصاادر
ساانيى حساام واحااد ابإلسانااة يف حدلااة مااأل حاادالت االختفااد القسااري لألشااخد خااالك الفاارتة املعروفااة
ابساام ”احلاار القااذرة“ ،و/نااه مل يُعثاار حااىت اآلن إال علا رفاادت شخصا مااأل ا ا/شااخد الااذيأل
سفننيا سرا خالك يفل الفرتة (املنياس  2و 6و 7و 9و 14و.)16
 -25ينبغااي للدولااة الطاار أن تكثااف اإلج اراءات الراميااة االع ارتا ابملساارولية ،ومعرفااة
احلقيقة ،والبحث عن املفقودين ،وهتيئاة الاذاكر واحلفاا عليهاا ،وتاوفري ساب االنتصاا الشااملة
لض ااحااي اجلا ارائم املرتكب ااة خ ااالل م ااا يس اام ”احل اار الق ااذر “ .وينبغ ااي للدول ااة الط اار أن جت ااري
حماكمااات ،بساارعة ،علا مجيااع حاااالت االنتهاكااات اجلساايمة حلقااوق اإلنسااان الااي وقعا خااالل
تلك الفرت  ،مبا يف ذلك مجيع حاالت االختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القانون والتعاذيب،
وأن حتاادد املساارولن عنهااا ،وتضاامن مالحقااتهم وفاارض العقااوابت املالئمااة علاايهم مبااا يتناسااب مااع
خطااور اجلارائم املرتكبااة .كمااا ينبغااي للدولااة الطاار أن تتخااذ التاادابري الال مااة لضاامان أن تشااك
امللفااات املنقولااة األرشاايف العااام لألمااة وملفااات املرك ا الااوطين لألماان والتحقيقااات ،مصااادر
متاحة ميكان وصاول عاماة اجلمهاور ليهاا ،ولاذا ينبغاي نشااء اآللياات املالئماة حلفا هاذه امللفاات
ومحايتها وتنظيمها ونشرها.
جمموعات الدفاع عن النفس
 -26يفشااعر اللجنااة ابلقلااق إزا وجاانيس جمكنيعاادت للاادفد عااأل الاانفس يف عااض الس ااد ت االحتدسيااة،
مثا غريياارو وم تشانيابدن ،وإزا التقاادرير املتعلقااة ابالنتادباادت الااي اريفسبتاااد هااذه اجملكنيعاادت .ويفالحااظ
اللجنة قلق عدم يفانيافر معلنيمادت عاأل وجانيس هاذه اجملكنيعادت ،أو ساج عاأل عادس اجملكنيعادت الندشاطة
وعأل التحق قدت الي أجريت يف حدالت العن الي اريفسبتاد هذه اجملكنيعدت (املنياس  6و 7و.)14
 -27ينبغ ااي للدول ااة الط اار أن تعا ا وج ااود مرسس ااات األم اان الع ااام املدني ااة لض اامان س ااالمة
السكان يف مجيع أحناء قليمها ومناع جمموعاات الادفاع عان الانفس مان أن حتا حما الدولاة وتقاوم
مبهاام حفا النظاام .وينبغاي هلاا أيضاا أن جتااري حتقيقاات وأن حتااكم مجياع األشاخاص الاذين يشااتبه
أبنم أعضاء يف جمموعات الدفاع عن النفس وأبنم ارتكبوا انتهاكات حلقوق اإلنسان ،وأن تفرض
عليهم ،يف حالة بوت دانتهم ،عقوابت مناسبة.
االختفاء القسري
 -28يفالحظ اللجناة ابريف اد ماد أفادس اه وفاد الدولاة الطار عاأل أن مساألة االختفاد القساري يفعتارب
إحاادى ا/ولااني ت السااربى للحسنيمااة االحتدسيااة .وعلا الاارغم مااأل املعلنيماادت الااي قاادمتاد الدولااة الطاار
اعتكدس هذا
شأن استسكدك نظدم جديد لتسج ا/شخد املفقنيسيأل ،يفشعر اللجنة ابلقلق إزا
النظاادم وغااريه مااأل السااجالت وا/سوات ا/خاارى املنصااني عل اااد يف القاادننين العاادم شااأن هااذه املسااألة.
ويف ح ا أن إنشااد جلاادن للبحااث ويفع ا ماادع خدص ا للتحق ااق يف جر ااة االختفااد القسااري يعااين
إح اراز يفقاادم إجيااد  ،فاانن اللجنااة يفشااعر ابلقلااق إزا حاادالت اإلفااالت مااأل العقااد املفزعااة املبلااغ عناااد،
مبد يف ذل احلدالت الي يزعم ف اد وجنيس يفنياطاؤ ا جمكنيعادت إجرام اة وسالطدت إنفادذ القادننين ،وإزا
عدس جثث ا/شخد املتنيف الذيأل مل ُحتدس هنييتام عد (املنياس  2و 6و 7و 9و 14و.)16
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-29

ينبغي للدولة الطر :

اعتماد مجيع السجالت وقواعد البياانت واألدوات املنصوص عليها يف القانون
(أ)
العام املتعلق ابالختفاء القسري ،واالختفاء املرتكب عل أيدي أفراد ،والنظام الوطين للبحث عن
املفقودين؛
( ) تع ي ا مكاتااب املاادعن اخلاصاان يف جمااال اختفاااء األشااخاص ومضاااعفة اجلهااود
إلجراء حتقيق شام ومو وق ون يه وشفا يف مجيع حاالت االختفاء القساري امل عوماة ،مان أجا
توضيح أماكن وجود املختفن ومقاضا اجلنا ومعاقبتهم؛
(ج) التأكد من أن الضحااي وأسرهم عل علام بصاور منتظماة بساري ونتاائ البحاث
والتحقيقااات ،وأناام حيصاالون علا الواثئااق اإلداريااة الرمسيااة املطلوبااة وفقااا للمعااايري الدوليااة ،وأناام
يتلقون سب االنتصاا الشااملة ،مباا يف ذلاك عااد التأهيا والتعاوي والرتضاية وضاماانت عادم
التكرار؛
(د)
اجلرائم املرتكبة؛

ضمان حماكمة اجلنا ومعاقبتهم ،يف حالة دانتهم ،بعقوابت تتناسب مع خطور

(ه) اختاااذ مجيااع التاادابري الال مااة لضاامان ت ويااد جلااان البحااث مب اا يل ا م ماان ظاارو
مرسسية ومن مي انية وأمن للوفاء بواليتها دون أتخري وفقا للتشريعات ذات الصلة؛
(و) ضاامان ت ويااد مرسسااة الطااب الشاارعي ابملااوارد واملااوظفن والكفاااءات املناساابة
لتلبية االحتياجات القائمة للتحقيق وحتديد هوية العدد الكبري من اجلثث والبقاااي البشارية اجملهولاة
اهلوية.
حظر التعذيب وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة
 -30يفالحاظ اللجناة ابريف اد اعتكادس القاادننين العادم املتعلاق مبناع التعااذيب وغاريه ماأل ضارو املعدملااة
القدس ا ة أو الالإنساادن ة أو املا نااة ،وابلتحق ااق مااع مريفسب ااه ومعاادقبتام ()2017؛ ااد أهنااد أتس ا لعاادم
يفنف ااذ هااذا القاادننين شااس فعاادك .ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق إزا االسعااد ات املتعلقااة ابالسااتخدام النياسااع
النطاادق للتعااذيب وسااني املعدملااة واالسااتخدام املفاارق للقاانية مااأل جدنااب أف اراس الشاارطة والق انيات املساالحة
وغااريهم مااأل املااني ف العكاانيم  ،وال س ا كد أثنااد التنيق ا واملراح ا ا/وىل مااأل االحتجاادز .بكااد يفشااعر
اللجناة ابلقلاق إزا املعلنيمادت الانيارسة عاأل هزالاة التحق قادت والعقانيابت الصادسرة علا أعكادك التعااذيب.
وعل ا الاارغم مااأل ا/حساادم القدننين ااة النيطن ااة الااي حتظاار اسااتخدام ا/سلااة الااي ُحيص ا عل اااد عااأل طريااق
التعاذيب أو انتااد احلقاانيق ا/سدسا ة ،يفشااعر اللجناة ابلقلاق إزا التقاادرير الانيارسة عااأل حادالت التعااذيب
النت ازا االعرتافاادت أو املعلنيماادت ،وإزا اسااتخدام احملاادبم هلااذه االعرتافاادت واملعلنيماادت بأسلااة  -وعاادم
متد عة احملدبم هلذا النني مأل االسعد ات (املنياس  7و.)10
ينبغي للدولة الطر أن تنهي عل وجه السرعة ممارسة التعذيب وسوء املعاملة .وينبغي
-31
هلا ،عل وجه اخلصوص:
ض اامان التنفي ااذ الفع ااال ،علا ا املس ااتو االحت ااادي وعلا ا مس ااتو ال ااوالايت،
(أ)
للقانون العاام املتعلاق مبناع التعاذيب وغاريه مان ضارو املعاملاة القاساية أو الال نساانية أو املهيناة،
وابلتحقيق مع مرتكبيه ومعاقبتهم ()2017؛
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( ) ضمان التحقياق الفاوري والشاام والفعاال يف مجياع االدعااءات املتعلقاة أبفعاال
التعااذيب وسااوء املعاملااة ،ومقاضااا مرتكبيهااا ومعاااقبتهم ،عنااد االقتضاااء ،بعقااوابت تتناسااب مااع
خطور اجلرمية ،وت ويد الضحااي بسب االنتصا الفعالة مبا يف ذلك تدابري عاد التأهي ؛
(ج)
التعذيب كأدلة؛

ضاامان تطبيااق التشااريعات الوطنيااة حااى ال تسااتخدم االعرتافااات املنت عااة حت ا

اختاذ مجياع التادابري الال ماة ملناع التعاذيب ،وال سايما عان طرياق تع يا التادريب
(د)
املقاادم للقضااا واملاادعن العااامن واخل ارباء الطبياان وخ ارباء الطااب الشاارعي وأف اراد احلاارس الااوطين
والقوات املسلحة وقوات األمن األخر ؛
(ه) مجع بياانت دقيقة عن حاالت التعذيب وسوء املعاملاة ،واملالحقاات القضاائية،
واإلداانت ،واألحكام الصادر  ،فضال عن اتحة هذه املعلومات لعامة اجلمهور.
املهاجرون وطالبو اللجوء
 -32عل ا ال اارغم م ااأل الت اادا ري ال ااي اخت ااذهتد الدول ااة الط اار  ،يفش ااعر اللجن ااة ابلقل ااق إزا االسع ااد ات
املتسااررة املتعلقااة ابالنتادباادت الااي يعاادين مناااد املااادجرون ،وال س ا كد املااادجرون غااري النظاادم  ،مبااد يف
ذل ا ح اادالت التع ااذيب واملعدمل ااة القدسا ا ة والالإنس اادن ة واملا ن ااة وح اادالت االختف ااد القس ااري واال تا ازاز
واالجتاادر ابلبشاار والقت ا وغريهااد مااأل اجل ارائم .ويفعاار اللجنااة عااأل قلقاااد إزا س دسااة اهلجاارة الااي طُبقاات
مؤخرا يف الدولة الطر  ،والي يلجأ ف اد إىل استخدام االحتجدز عل نطدق واسع وإىل استخدام القنية
مااأل جدن ااب اجلااادت احلسنيم ااة يف بثااري م ااأل ا/ح اادن .وابإلضاادفة إىل ذل ا يفشااعر اللجن ااة ابلقل ااق /ن
س دسة االحتنيا يفدفع املادجريأل إىل سل طرق أبثر خطانيرة يفزياد ماأل خطار وقانيعام ضاحد للجر اة.
اد عادم 2019
ويفشعر اللجنة ابلقلق أيضد إزا مد يسك ا رويفنيبنيالت محدية املادجريأل الاي ادأ العكا
والااي جتاارب طاادلي اللجااني إىل الاانيال ت املتحاادة علا البقااد يف ا/راضااي املسس ا س ة خااالك فاارتة معدجلااة
طلبدهتم للجني  ،ممد يعار هاؤال ا/شاخد إىل خمتلا االنتادبادت ،مباد يف ذلا حادالت االختطاد
واال ت ازاز .ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق أيضااد إزا حاادالت اإلفااالت مااأل العقااد وعاادم إمسدن ااة اللجااني إىل
القضد املسجلة يف الدولة الطر  .وأخريا ،يفشعر اللجنة ابلقلق إزا املعلنيمدت املتعلقة ابحتجدز الفت دن
والفت دت واالفتقدر إىل احلكدية واملسدعدة السدف ت  ،وال سا كد ابلنسابة للفت ادن والفت ادت املاادجريأل غاري
املصحني (املنياس  7و 9و 10و 12و 13و 14و 24و.)26
-33

ينبغي للدولة الطر :

ضمان التحقيق السريع والن يه والشام يف مجيع االدعاءات املتعلقة ابنتهاكات
(أ)
حقااوق اإلنسااان املرتكبااة ضااد املهاااجرين والالجئاان وطااالي اللجااوء ،ومقاضااا اجلنااا  ،ومعاااقبتهم
بعقوابت مناسبة يف حالة دانتهم؛
( ) جتنااب االحتجااا اإلداري لطااالي اللجااوء واملهاااجرين ،و عطاااء األولويااة لباادائ
االحتجا  ،من خالل ضمان عدم استخدام االحتجا ال كماالذ أخاري وألقصار فارت منياة ممكناة،
واالمتناع عن سلب الفتيان والفتيات املهاجرين أو طالي اللجوء حريتهم ،فضال عان جتناب تفرياق
األسر املهاجر ؛
(ج) ضمان توفري احلماية واملساعد للمهاجرين والالجئن وطالي اللجوء ،وال سيما
األطفال ،يف ظرو مالئمة ،وضمان حصوهلم عل اخلدمات األساسية؛
10
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تكثياف جهودهااا ملناع االجتااار ابلبشاار ومكافحتاه واملعاقبااة علياه وضاامان التنفيااذ
(د)
الفعال للتدابري الي تتخذها الدولة يف هذا الصدد؛
(ه)
االستئنا ؛

ضمان حصول طالي اللجوء علا املسااعد القانونياة وعلا احلاق يف جاراءات

(و) ضاامان تنفيااذ ب ارام التاادريب علا ا العهااد واملعااايري الدوليااة املتعلقااة ابللج ااوء
وحقوق اإلنسان لفائد موظفي املرسسات العاملة يف جمال اهلجر واحلدود.
االحتجا عل ذمة التحقيق واحلبس االحتياطي غري الرمسي
 -34عل الرغم مأل املعلنيمدت الي قدماد وفد الدولة والي يفف د أبن االحتجادز علا ذماة التحق اق
اجلندئي قد ُحذ مأل النظدم القدننيين ،فنن اللجنة يفشعر ابلقلاق /ن هاذا االحتجادز ال يازاك معكانيال اه
مد سام التعادي املتعلاق إبل دئاه مل يُعار عاد علا جملاس الشا ني واجملادلس التشاريع ة للانيال ت للكنيافقاة
عل ه .ويفشعر اللجنة قلق خد إزا احلبس االحت دطي غري الرمسي ،الذي ال يفاي ابلشاروق الانيارسة يف
املدسيف  9و 14مأل العاد .وأتس اللجنة ،عل وجه اخلصني / ،ن نطدق هذا احلبس االحت دطي قد
ُو ِّسااع ل شااك ج ارائم أخاارى مااأل خااالك التعاادي الدسااتنيري الااذي نُشاار يف ن ساادنتأ ري  .2019ويفشااعر
اللجنة ابلقلق أيضد إزا اريففد عدس ا/شخد احملتجزيأل ق د احلبس االحت دطي (املدساتن  9و.)14
 -35ينبغااي للدولااة الطاار أن متتث ا للتوصااية السااابقة للجنااة وأن تسااتكم أبساارع مااا ميكاان
عملية التعدي الدستوري حلذ االحتجا عل ذماة التحقياق مان النظاام القاانوين للدولاة الطار
( ،CCPR/C/MEX/CO/5الفقاار  .)15وينبغااي هلااا أيضااا أن تلغااي احلاابس االحتياااطي غااري الرمسااي
حاد كباري مان اساتخدام احلابس
من التشريعات ومن املمارسة .وينبغاي للدولاة الطار أن تقلا
االحتياااطي وأن تكف ا دائمااا مراعااا مكانيااة اللجااوء تاادابري بديلااة لساالب احلريااة وضاامان أن
يكون احلبس االحتياطي هو املالذ األخري وأن يطبق بشك استثنائي ،وبشك معقول ،يف حاالت
الضرور القصو وألقصر فرت منية ممكنة ،وفقا للتعلياق العاام رقام  )2014(35املتعلاق حباق الفارد
يف احلرية وىف األمان عل شخصه.
ظرو االحتجا
 -36يفشعر اللجنة ابلقلاق /ن مساتني ت االبتظاد ال يفازاك مريففعاة يف نظادم الساجنين ،علا الارغم
م ااأل اخنفدض اااد املس ااج  ،مم ااد ي ااؤسي إىل ع اادم الفصا ا ا ا احملتجا ازيأل وامل اادان وإىل هشدش ااة الظ اارو
املع شا ا ة ابلس ااجنين .ويفالح ااظ اللجن ااة قل ااق االس ااتخدام املتس اارر لعكل اادت نقا ا احملتجا ازيأل للح ااد م ااأل
االبتظااد  ،وأتس ا /ن هااذه املكدرسااة عاادسة مااد يفااؤثر عل ا احلااق يف الاادفد وحتااد مااأل االيفصاادك ا
احملتج ازيأل وأف اراس أساارهم .وحت ا اللجنااة علك اد ابلتنيض ا حدت الااي قاادمتاد الدولااة الطاار شااأن وجاانيس
س ااج وح ا ااد لالحتج اادز ،لسناا ااد يفش ااعر ابلقلا ااق إزا التق اادرير الا ااي يفف ااد أبن ها ااذا النظ اادم غا ااري فعا اادك
وال يتضكأل معلنيمدت بدملة ومفصلة عأل احملتجزيأل .ويفالحاظ اللجناة قلاق النيقات املفارق الاذي يقضا ه
ا/طفدك مع أمادهتم يف السجأل وعدم وجنيس مبدسئ يفنيج ا ة يفنظم هذه املسألة (املنياس  6و 7و 9و.)10
-37

ينبغي للدولة الطر :

التنفي ااذ الفع ااال لت اادابري ترم ااي احل ااد م اان اكتظ ااا الس ااجون ،وال س اايما يف
(أ)
الكياانت االحتادية ،وخصوصا عان طرياق تشاجيع بادائ االحتجاا  ،مثا اإلفاراج بكفالاة واإلقاماة
اجلربية؛
GE.19-20853
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( ) محاية حق مجياع األشاخاص مسالو احلرياة يف أن يعااملوا معاملاة نساانية حتفا
ك ارامتهم ،وضاامان أن تكااون ظاارو االحتجااا يف مجيااع مراك ا االحتجااا متوافقااة مااع القواعااد
النموذجيااة الاادنيا ملعاملااة السااجناء (قواعااد نيلسااون مانااديال) ومااع أحكااام القااانون الااوطين املتعلااق
بتنفيذ العقوابت؛
(ج) اختاذ التدابري الال مة للفص بن السجناء علا أسااس السان واجلانس وأسابا
التوقيف ،وملكافحة اإلدار الذاتية داخ املرسسات العقابية؛
اعتماااد مباااد توجيهيااة واضااحة بشااأن قامااة األطفااال مااع أمهاااهتم يف مراك ا
(د)
االحتجا ااا والتأكا ااد ما اان كا ااون ظا ااروفهم املعيشا ااية مالئما ااة لنما ااوهم البا اادين والنفسا ااي واملعنا ااوي
واالجتماعي ،ومحايتهم من العنف؛
(ه) التنفيااذ الفعااال للقااانون الااوطين لتسااجي احملتجا ين ،ممااا يتاايح مكانيااة الوصااول
ليهم من طر األشخاص املعنين ،مبن فيهم أفراد أسرهم.
اختصاص القضاء العسكري
 -38يفرحب اللجنة إبصال قدننين القضد العسسري لعدم  2014الذي ين عل وجني احملدبكة
عل االنتادبدت الي يريفسباد أفراس عسسرينين ضد املدن يف إطدر العدالة اجلندئ ة العدسية .ويف النيقت
ذايفه ،يفشعر اللجنة ابلقلق إزا التعديالت الالحقة لقدننين اإلجرا ات اجلندئ ة العسسرية ولقدننين القضد
العسسري ،الي متنح سلطدت واسعة للكدع العدم العساسري والقضادة العساسري ملدامهاة املسادبأل
واملبدين العدمة والتدخ يف االيفصدالت السلس ة والالسلس ة اخلدصة ،سون أمر صدسر عأل العدالة اجلندئ ة
العدسية (املدساتن  14و.)17
 -39ينبغا ااي للدولاااة الطا اار تعااادي قا ااانون اإلج ا اراءات اجلنائي ااة العسا ااكرية وقا ااانون القضا اااء
العسكري لكاي تبلاا احملااكم املدنياة أبي انتهاا حلقاوق اإلنساان ولكاي ال يكاون هناا أي تادخ
للقضاااء العسااكري يف احلاااالت الااي يكااون ضااحاايها ماادنيون .وجيااب أن تتاااح لضااحااي انتهاكااات
حقوق اإلنسان الي ارتكبها عسكريون مكانية الوصول سب االنتصا الفعالة.
استقالل السلطة القضائية
 -40يفشااعر اللجنااة ابلقلااق إزا التقاادرير الااي يفشااري إىل مااد يفقاانيم ااه جااادت فدعلااة عدمااة وخدصااة مااأل
حمدوالت متسررة للتدخ يف السلطة القضدئ ة ويف الن د ة العدمة .ويف هذا الصدس ،يفشاعر اللجناة ابلقلاق
إزا املباادسرات الااي يفنتاا مباادأ عاادم املااس أبجاانير القضاادة واملااني ف القضاادئ  .ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق
أيضد إزا مبدسرات اإلصال القدننيين الاي ساتؤثر ،يف حدلاة اعتكدسهاد ،علا اساتقالك السالطة القضادئ ة
أو الن د ة العدمة ،ف كد يتعلق ،عل سب املثدك ،ابلتع والنق والرتق ة والتأسيب ووق املاادم .ويفشاعر
اللجنة ابلقلق سبب االسعد ات املتعلقة ابالعتدا ات علا القضادة واملاني ف القضادئ الاي يفساتخدم
ف اد يفصرحيدت عدمة حنيك الفسدس وعر لألمسد قصد التشاري ،أو فر إجرا ات أتسيب أو نق غري
مربرة عل القضدة الذيأل يتخذون قرارات يفتعدر مع مصدحل احلسنيمدت (املدساتن  14و.)25
 -41ينبغااي للدولااة الطاار أن تتخااذ ج اراءات فوريااة حلمايااة االسااتقالل الااذايت التااام للقضااا
واملوظفن القضائين واملدعن العامن وكذا استقالليتهم ون اهتهم وأمنهم بشك كام ؛ وأن تضمن
عدم تعرض أعماهلم ألي نوع من أنواع الضغوط والتدخالت غري املربر من جانب هيئات أخر ،
مث ا الساالطة التنفيذيااة والساالطة التشااريعية؛ وأن تقااوم اإلج اراءات التأديبيااة عل ا التطبيااق الفعااال
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جلميع الضماانت القضائية ومراعا اإلجراءات القانونية الواجبة .وينبغي للدولة الطر أن تضمن
مناقشة مشاريع القوانن املتعلقة ابلسلطة القضاائية علا نطااق واساع ماع خمتلاف اجلهاات الفاعلاة
املعنيااة ،وأن هااذه املشاااريع تضاامن أن يكااون القضاااء مسااتقال ون يه اا وأن تكااون اهليئااات اإلداريااة
للساالطة القضااائية والنيابااة العامااة ،الااي تضااطلع مبساارولة تعياان هاارالء القضااا ونقلهاام وتاارقيتهم
وأتديبهم و ناء مهامهم ،مكونة يف أغلبيتها من قضا ومدعن عامن ينتخبهم أقرانم.
حرية التعبري وتكوين اجلمعيات
 -42يفعاار اللجنااة عااأل أساافاد إزا اريففااد مسااتني ت أعكاادك العنا  ،مبااد يف ذلا العنا املك اات،
والتخنيي املكدرسة ضد املدافع عأل حقنيق اإلنسدن والصحف  .ويفرحب اللجنة ابعتكادس آل اة محدياة
املدافع عأل حقنيق اإلنسدن؛ د أهند يفشعر ابلقلق /ن املنيارس املخصصة هلذه اآلل ة ولنيحداهتد املسلفة
ابحلكديااة التد عااة للاانيال ت يفبقا غااري بدف ااة؛ و/ن الدولااة الطاار ال يفتبااع س دسااة متسدملااة بف لااة تعزيااز
يفنف ذ يفادا ري فعدلاة للحكدياة والنيقدياة؛ و/ن يفادا ري احلكدياة املتخاذة يففتقار إىل هنا متكاديز يشاك املنظانير
اجلنساادين .ويفشااعر اللجنااة ابلقلااق إزا وضااع ة اإلفااالت اخلطااري مااأل العقااد ف كااد يتعلااق ابجلارائم املريفسبااة
ضااد املاادافع عااأل حقاانيق اإلنساادن والصااحف  .ويف هااذا الصاادس ،أتس ا اللجنااة لعاادم وجاانيس وحاادة
متخصصااة ،إىل حااد اآلن ،للنظاار يف اجلارائم املريفسبااة ضااد املاادافع عااأل حقاانيق اإلنساادن ،و/ن مستااب
املاادعي اخلااد املعااين ابجل ارائم املريفسبااة ضااد حريااة التعبااري مل يااتكسأل مااأل التصاادي فعدل ااة لالنتادباادت
اخلطرية حلقنيق اإلنسدن ،ممد أسى إىل يفدين عدس اإلسا ت .وابإلضدفة إىل ذل يفشعر اللجنة ابلقلق إزا
اسااتكرار القنياعااد الساادرية يف الدولااة الطاار  ،وال س ا كد عل ا مسااتنيى الاانيال ت ،الااي جتاارم التعبااري عااأل
ا/فساادر واآلرا  ،ولساانين هااذه املفااده م اجلندئ ااة قااد اسااتُخدمت لتجاارم عك ا الصااحف واملبل ا عااأل
الفساادس واملاادافع عااأل حقاانيق اإلنساادن ،وال س ا كد املاادافعنين مااأل الشااعني ا/صاال ة عااأل الب ئااة وأولئ ا
الذيأل يعدرضنين املشدريع االقتصدسية أو املشدريع الضخكة (املنياس  6و 7و 19و 21و.)22
-43

حتث اللجنة الدولة الطر عل ما يلي:

تع يا آليااة محايااة املاادافعن عاان حقااوق اإلنسااان والصااحفين ووحااداهتا املكلفااة
(أ)
ابحلمايااة التابعااة للااوالايت ،مااع ختصاايص املااوارد املاليااة والبشاارية الكافيااة لعملهااا ،و دماااج املنظااور
اجلنساين يف صلب عملها ،وتنفياذ اإلجاراءات الاي تار ر علا األسابا اهليكلياة للمخااطر ،ساواء
عل حنو تفاعلي أو وقائي ،وتنفيذ أنشطة للتوعية بشأن مشروعية أعماهلا؛
( ) تع ي ا املرسسااات املساارولة عاان نفاااذ القااانون و قامااة العاادل ،وكااذلك اهليئااات
اإلداريااة للرقابااة الداخليااة ،ماان أجا ضاامان التحقيااق الفااوري والشااام واملسااتق والن يااه يف مجيااع
اهلجمااات ،وتقاادم اجلنااا العدالااة ،وحصااول الضااحااي عل ا سااب انتصااا شاااملة ومساااعد
كافية؛
(ج) احلرص علا احارتام ضاماانت اإلجاراءات القانونياة الواجباة يف قضاااي املادافعن
والصحفين املتهمن ابرتكا جرائم؛
ضاامان أن ميتثا أي تقييااد للحااق يف حريااة ال ارأي والتعبااري أو للحااق يف التجمااع
(د)
أو تكااوين اجلمعيااات امتثاااال اتمااا للشااروط الصااارمة املنصااوص عليهااا يف الفقاار  3ماان املاااد ،19
واملاد  ،21والفقر  2من املاد  22من العهد.
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حقوق الشعو األصلية
 -44يفالحا ااظ اللجنا ااة قلا ااق العا اادس السبا ااري ما ااأل التقا اادرير الا ااي يفشا ااري إىل ما اانح يف ا اراخ التنق ا ااب
واالساات الك يف أقاادل م الشااعني ا/صاال ة يف سا دق مشاادريع ضااخكة سون احلصاانيك علا املنيافقااة املساابقة
واحلرة واملستنرية للشعني ا/صل ة املعن ة .وحت اللجنة علكد مبشدريع إصالحدت يفشريع ة ،مبد يف ذل
اإلصاالحدت الدسااتنيرية ،مااأل أجا ضااكدن احلااق يف التشادور ،وأتسا إلصاادار قارارات قضاادئ ة يفتضااكأل
يففسريا يفق د ملبدسئ التشدور ،بكد أتس لعدم االمتثدك للقرارات القضدئ ة الي أتمر ابلتشدور .ويفشعر
اللجنة ابلقلق أيضد سبب التقدرير الاي يفشاري إىل يففساري يفق ادي ملاأل هام أفاراس الشاعني ا/صال ة لتربيار
عدم إجرا مشدورات (املنياس  2و 25و 26و.)27
 -45ينبغي للدولة الطر أن تكف جراء مشااورات فعالاة وحبسان نياة ماع الشاعو األصالية
من أج احلصول عل موافقتها املسابقة واحلار واملساتنري قبا اختااذ وتطبياق أي تادابري مان شاأنا
أن تر ر عل أسلو حيا هذه الشعو و/أو قافتها .وينبغي أن تضمن الدولة الطر استشار
الشااعو األصاالية قب ا اعتماااد أي صااكو معياريااة تتعلااق هب اذه املشاااورات .وينبغااي هلااا أيض اا أن
تضاااعف جهوده ااا لضاامان تع يا ا حقااوق الش ااعو األصاالية ومحايته ااا واالع ارتا هب ااا ،وال س اايما
فيمااا يتعلااق ابألرض واإلقلاايم واملااوارد الطبيعيااة ،سااواء علا مسااتو القااانون أو املمارسااة .وينبغااي
للدولة الطر أن تضمن أن يكون تعريف من حياق اعتبااره مان الساكان األصالين مبنياا علا حاق
الفرد يف االنتماء جمتمع أو أمة من الشعو األصلية وعل حقه يف حتديد هويته وانتمائه.

دال -النشر واملتابعة
 -46ينبغ ااي للدول ااة الط اار أن تنش اار ،علا ا نط اااق واس ااع ،العه ااد وبروتوكولي ااه االختي ااارين،
وتقريرها الدوري السادس ،وهذه املالحظات اخلتامية من أج التعريف ابحلقوق املكرسة يف العهد
يف أوساااط الس االطات القض ااائية والتش ااريعية واإلداري ااة واجملتمااع امل اادين واملنظم ااات غ ااري احلكومي ااة
العاملة يف البلد وعامة السكان ،مبن فيهم أفراد جمتمعات األقليات والشعو األصلية.
 -47وعمااال ابلفقاار  5ماان املاااد  ،71ماان النظااام الااداخلي للجنااة ،يُطلااب الدولااة الطاار
أن تقاادم ،يف غضااون ساانتن ماان اتريا اعتماااد هااذه املالحظااات اخلتاميااة ،أي يف  8تشاارين الثاااين/
نااوفمرب  ،2021معلومااات عاان تطبيااق التوصاايات الااي قاادمتها اللجنااة يف الفق ارات ( 19حااق الفاارد
يف احليااا ويف األمااان عل ا شخصااه) ،و( 23اإلفااالت ماان العقااا ) و( 43حريااة التعبااري وتكااوين
اجلمعيات).
 -48ووفقا للجدول ال مين املتوقع لتقدم تقارير اللجنة ،ستتلق الدولة الطر من اللجنة يف
عام  2025قائمة املسائ احملالاة قبا تقادم التقاارير ،ومان املنتظار أن تقادم الدولاة الطار ردودهاا
عل قائمة املسائ يف غضون سنة ،والي ستشك تقريرها الادوري الساابع .وتطلاب اللجناة أيضاا
الدولااة الطاار أن تتشاااور ،يف سااياق عااداد تقريرهااا ،عل ا نطاااق واسااع مااع اجملتمااع املاادين
واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد .ووفقا لقرار اجلمعية العامة  ،268/68يبلا احلد األقص
لعدد كلمات التقرير  21 200كلمة .وسيعقد احلوار البناء املقب مع الدولة الطر يف عاام 2027
يف جنيف.
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