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أفريقيا*

 -1نظرت اللجنة يف التقرير األويل جلنوب فرريقاو(  )CCPR/C/ZAF/1يف جلسوتاا( 3234
و CCPR/C/SR.3234 3235و ،)3235املعق و و و و و و ووب ي و و و و و و ووب  7و 8آذار /و و و و و و وو(ر .2016
واعتمدت املالحظ(ت اخلت( اة الت(لاة يف اجللسة  3258املعقب ة يف  23آذار( /ر .2016

ألف -مقدمة
رح وب اللجنووة دتقوودو الدولووة الروورا قريراوو( األويل ود(ملعلب وو(ت ال وبار ة را و  ،و و
-2
لت و ر الدولووة الروورا يف قوودو التقريوور ملوودة  14ع( و(و .وا و عوور عووف قووديرا( لل ر ووة ال و
ف احت هل( للود ب يف حوبار دنو(ء و البرود الرراو املسوتبم اململوو للدولوة الرورا دأو ا التوداد
ال و اهتووال( الدولووة الروورا ،نووا ووب العاوود حا و الن وو(ذ ،ووف فجووو ن اووا فح ( و  .و عوور
اللجنة عف ا تن(هن( للدولة الررا علو ر و او( اخلراوة  )CCPR/C/ZAF/Q/1/Add.1علو ا(مموة
املسوو(مو  ،)CCPR/C/ZAF/Q/1وال و ا ووتت ملت د(اج(دوو(ت الأو بية ال و اوود ا( البر ود ،وعل و
املعلب (ت ااض(راة ال اتد ت إلاا( را(و.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

رحب اللجنة د(لتداد التأريعاة واملؤ ساة الت(لاة ال اهتال( الدولة الررا:

ف)
متبز/يبلا 2013؛

ووف اوو(نبا نو و (رحووة عووايب األاو (ل ،الوواا توورب التعووايب ،يف 25

ف ا(نبا ن و (رحة االجت(ر د(ألا (ل يف  29متبز/يبلا  2013الاا
)
و حا الن (ذ يف  9آ /فغسرس 2015؛
__________

*
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و ووف او وو(نبا ا و وو(ء األ و وو( لعو وو(ب  ،2008الو وواا
ج)
ناس(ا/فدريو  2010والاا يع ز مح(ية األ ( امل (ل للق(نبا؛

و ووو حا و و الن و وو(ذ يف 1

) اعتموو( عوودة إ ووالح(ت أ وريعاة و ؤ سوواة لوودا إم (رحووة العن و ضوود
امل ورفة ،وو( يف ذلوون اوو(نبا العن و املن و يل لعوو(ب  2003والقوو(نبا املع و لد للقوو(نبا اجلنوو(م اجل ورامم
اجلنسوواة واملسوو(مو املت)وولة وو() لعوو(ب  ،2007وإعوو( ة إحاوو(ء املوو( م امل ت)ووة دوو(جلرامم اجلنسوواة
وإنأ(ء را ثبثبزيال لتبر الرع(ية؛
ه) إنأ و وو(ء رريو و و العم و ووو الو و وب ين ع و وو(ب  2011للت) و وودا للتمااو و و والعنو و و ض و وود
األا و (ل عل و ف وو( ووالام اجلنس و ا قاق و فو املت)ووبر فو عل و ف وو( اووبيتام و ع و ام
اجلنسوو(نا  ،وإ ووالت ا ولا اجاة التوود و الب ناووة ل)وو(ل ر ووة املللاوو(ت واملللا و و وج و املاووو
(ت اجلنس يف ع(ب 2014؛
اجلنس و غ(يرا اهلبية اجلنس(ناة وح( ل
و) اعتم( الق(نبا املتعل خبا(ر إهن(ء ا مو يف ع(ب  1996واعتم( داد ف ورم
ل وودا إم زي وو( ة ر وورل الب ووب إم ااجا وو(ى املو و با ،وو( ف م إم راجو و و و يف البرا وو(ت
واأل راى الن ( اة.
 -4و رحب اللجنة دت)دي الدولة الررا عل ال) بك الدولاة الت(لاة فو د(ن م( ا( إلاا(
نا ب العاد حا الن (ذ ع(ب :1998
الربو ب ب اال تا(را امللح د(لعاد الدويل اخل(ل د( قبت املدناة والسا( اة،
ف)
يف  28آ /فغسرس 2002؛
) ا (ااة حقبت األا (ل ذوا ااع(اوة ودرو ب بهلو( اال تاو(را ،يف  30أوريف
الل(ين/نبرمرب 2007؛
ج) العاو وود الو وودويل اخلو وو(ل دو وو( قبت االات)و وو( ية واالجتم(عاو ووة واللق(راو ووة ،يف 12
(نبا الل(ين/ين(ير 2015؛
) الربو ب و ووب اال تاو وو(را ال (ااو ووة حقو ووبت الر و ووو دأ و و ا دا و و األ و وو( وا و ووتغال
األ وو( يف ال غوو(ء ويف املوبا ااد(حاووة ،يف  30ح يراا/يبناو 2003؛ والربو ب ووب اال تاوو(را ال (ااووة
حقبت الر و دأ ا االاك األ ( يف املن(زع(ت املسلحة ،يف  24فيلب  /تمرب 2009؛
ه) الربو ب ووب اال تاوو(را ال (ااووة الق وو(ء علو ماو فا و ( التمااو ضوود املورفة،
يف  18أريف األو /ف تبدر .2005
 -5و رحووب اللجنووة دوو(اعالا الوواا ف وودر الدولووة الروورا يف  18ح يراا/يبنا و ،1987
بجووب املوو( ة  41ووف العاوود ،الوواا عوولا را و د( ت)وو(ل اللجنووة ا ووتالب و را ووة دالغوو(ت
الدو ضد دع ا( ال عض.
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
قابلية أحكام العهد للتطبيق محليا
الحووا اللجنووة عوودب اال سوو(ت الظوو(ار د و ن و الد ووتبر الوواا يق و د و ا فا ح ووم
-6
لق(م التن اا ير يف اال (ا(ت الدولاة ال يعتمدا( الربمل(ا يتعترب ج ءاو ف القو(نبا امللو  ،ودو
املعلب (ت البار ة يف البثاقة األ ( اة  ،HRI/CORE/ZAF/2014ال قرة  ،)95ال أو إم فنو
ال مي ف التارع حب م ف فح (ب ع(ادة ولاة ف (ب املو( م وال ن اوا وف ا لاو( ن اوااو (اوراو.
و الحا اللجنة في (و فا دالغ رر ي رقط اد ( بجوب الربو ب وب اال تاو(را امللحو د(لعاود
نووا عوو(ب  ،2002وفا ذلوون اوود يؤاوور عل و عوودب املعررووة دبجووب العاوود والربو ب ووب اال تاوو(را
امل( ة .)2
 -7ينبغييي أن ظنظيير الدوليية الطيير فييي اظخيياا ظييدابير لتعطييي أحكييام العهييد أً يرا قانونيييا
كييامال بموجييب القييانون المحليييه وأن ظب ي ل جهييودا حديديية للتعريييف بالعهييد والبروظوكييول
االختياري في صفو القضاة والمحيامي والميدعي العيامي والجمهيور عموميا وفيي حالية
انتهيا أحكيام العهيده ينبغيي أن ظضيم الدولية الطير الوصيول لليس سيبين انت يا فعيياله
وفقا للمادة )3(2
عدم االمتدال لقرارات المحاكم المحلية
الحوا اللجنوة ا ووم ال)و( ر عووف حم موة نوبرغ غوو(و ان العلاو( ،الواا اعتوربت راو فا
-8
عوودب احتجوو(ز السوولر(ت عموور ال أ و  ،رموواس السووب اا ،يف ح يراا/يبنا و  2015عم والو ووا رة
( رة عوف امل موة اجلن(ماوة الدولاوة ،ال يتم(او و فح و(ب الد وتبر وفعردوت عوف القاو(
باا
ألا الرماس ال أ تُسح ل غ( رة ال لد يف انتا(ك أل ر ؤات ف امل مة امل( (ا  2و.)14
 -9ينبغي أن ظواصن الدولة الطر ظحقيقها في األحداث التي أحاطت بعدم االمتديال
لقرار المحكمة المؤقت بشيأن اليرئيا البشيير وأن ظتخي التيدابير الالضمية لضيمان االمتديال
لقيرارات المحياكم المحلييةه بمييا فيي اليح فيي الحيياالت التيي ظيرظب بااللتداميات التعا دييية
الدولية للدولة الطر
آليات الرقابة والرصد
 -10يف حو سوولم اللجنووة د لاووة عمووو ؤ سوو(ت الدولووة الو متوو(ر الرا(دووة علو عملاوو(ت
ا ب و ووة رامو وو( يتعل و و حبم(يو ووة ا قو ووبت ال و و ي و وومنا( العاو وود ،ر هنو وو( أو ووعر دو وو(لقل إزاء تل و و
التح وودي(ت ال و باجاا وو( دع ووض اا وو(ت الرا(د ووة ا ووا ووف حا ووا اا ووب املا انا ووة وع وودب ا ووتقالهل(
املؤ س عف اا ارات ا ب اة ال راا ا( ،وحمدو ية والي(ل( و الحا(ل( .و الحا اللجنة ناة
الدولة الررا الت)دي عل الربو ب ب اال تا(را ال (ااوة ن(ا وة التعوايب وغو وف ضورو
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املع( ل ووة فو العقبد ووة الق( وواة فو الالإنس وو(ناة فو املاان ووة ،ل نا وو( أ ووعر د وو(لقل ووف انع ووداب الر وود
املستقو واملتبا و أل ( ف ا ر (ا ف ا رية ف غ السجبا املبا  2و 6و.)7
 -11ينبغ ييي أن ظض ييم الدول يية الط يير االس ييتقالل المؤسس ييي لجميي ي ي ييات الرقاب ييةه
وح ييولها علييس ظموييين كييا ل ه وظخويلهييا ال ييالحيات والمهييام الالضميية لمعالجيية الشييكاو
ولجيراء التحقيقييات علييس نحييو فييوري وفعيياله ومسيياءلة السييلطاته وظيسييير وصييول ييحايا
انتهاكييات حقييوق اإلنسييان للييس سييبين انت ييا فعييال وظشييج الدوليية الطيير علييس ظسيري
االسييتعدادات للت ييديق علييس البروظوكييول االختييياري الظفاقييية منا ضيية التع ي يب و ييير م ي
ييروب المعامل يية أو العقوب يية القاس ييية أو الاللنس ييانية أو المهين ييةه وينبغ ييي أن ظضي ي الدول يية
الطيير نظامييا للرصييد المنييتظم والمسييتقن لجميي أميياك االحتجيياضه فضييال عي لنشيياء آلييية
سرية لتلقي ومعالجة الشكاو المقدمة م األشخاص المحرومي م حريتهم
لجنة الحقيقة والم الحة
 -12أوواد اللجنووة د(لدولووة الروورا ملوو( ال و جلنووة ا قاقووة وامل)وو( ة ووف جاووب للتحقا و يف
االنتا( (ت اجلسامة قبت اانس(ا املر ة ال حق ة ال )و العن)را .ل نا( أعر د(لقل
ووف فا ب ووا(ت اللجنووة ن ووا د(ل ( ووو ،ال ووام( راموو( يتعل و ح( مووة اجلنوو(ة ،والتحقا و يف
ح(الت اال ت (ء ،و بر جرب المم جلما ال ح(ي( املبا  2و 6و.)7
 -13ينبغي أن ظعدض الدولة الطر جهود ا لتنفيي ظوصييات لجنية الحقيقية والم يالحةه
والتحقيق في حاالت االنتهاكات الجسيمة لحقيوق اإلنسيان التيي وًقتهيا اللجنيةه بميا فيهيا
ظليح التييي ظتضييم اختفياء قسيرياه ومحاكميةم الجنياة ومعيياقبتهمه وظييوفير جبير مالئييم لجميي
الضحايا
العن رية وكر األجانب
 -14أ ووعر اللجن ووة د وو(لقل إزاء التجلا وو(ت العدي وودة للعن)و ورية و وور األج(ن ووب ،وو( يف ذل وون
اهلجموو(ت العنا ووة علو الرع(يوو( األج(نووب واملاوو(جريف والالج و و لتمسو اللجووبء ،الو ف ت إم
إزا(ت فرواح والتس ب يف إ و(د(ت وإم حو(الت أوريد و ود اتل و(ت .و أوعر اللجنوة دو(لقل
في و(و لعوودب اوودرة السوولر(ت عل و ن و اهلجموو(ت دوودار العن) ورية و وور األج(نووب والت)وودا هلوو(
وعل حم( ة ر يب اا األعم( املبا  2و 6و 7و 9و 17و 20و.)26
 -15ينبغي ييي أن ظضي يياعف الدولي يية الطي يير جهود ي ييا لمن ي ي واست ي ييال جمي ي ي ظجليي ييات
العن يرية وكيير األجانييب واست ييالهاه وأن ظحمييي جميي المجتمعييات المحلييية فييي جنييوب
ظحس ي اسييتجابة الشييرطة فييي
أفريقيييا م ي الهجمييات بييداف العن يرية وكيير األجانييبه وأن ّ
حاالت العنف التي يتعرض لها ير المواطني وينبغي لجراء ظحقيقات فعلية ومنهجيية فيي
الهجمييات المدعوميية بييداف العن يرية وكيير األجانييب و ير ييا م ي ج يرائم الكرا يييةه وينبغييي
محاكمية الجنياة ولنيدال العقوبيات المناسيبة بهييمه فيي حاليية لدانيتهمه كميا ينبغييي ظيوفير سييبن
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انت ييا مالئميية للضييحايا وينبغييي أن ظعتمييد الدوليية الطيير ظش يريعات مالئميية ظيين
حظر صريح لجرائم الكرا ية وخطاب الكرا ية في أقرب وقت ممك
الم ابون بفيروس نق

علييس

المناعة البشرية/اإليدض

 -16يف ح سلم اللجنة د(جلاب ال ة ال اهل( الدولة الررا لتع ي ومح(يوة حاو(ة و وحة
امل)(د د و نق املن(عة ال أرية/اايدز ،ر هن( ظو أعر دو(لقل إزاء ا وتمرار الب وم والتمااو
ضوودام وإزاء العق وو(ت ال و تووب وا متت و اووؤالء األا و (ل ،ال ووام( النسوو(ء و و (ا املنوو(
ال ق ة فو الري اة ،د(خلد (ت ال)حاة عل ادب املس(واة غ ام املبا  2و 6و.)26
 -17ينبغي أن ظواصن الدولة الطر جهود ا م أجن ما يلي:
التوعييية بفيييروس نق ي المناعييية البش يرية/اإليدض بغييية مكافحيية مييا يعاني ي
ف)
األشييخاص الم ييابون بفيييروس نق ي المناعيية البشيرية/اإليدض م ي مظييا ر التحيييد والقوالييب
النمطية السلبية والتمييد؛
) التعجين في اعتماد مشروع السياسة الوطنيية بشيأن فييروس نقي المناعية
البش يرية واألم يراض المنقوليية جنسيييا والسيينه وظنفي ي سياسييتها الخاصيية بال ييحة الجنسييية
واإلنجابيةه ال سيما فيما يتعلق بالمرا قي ؛
يمان ظكيافؤ فيرص جميي األشيخاص المعر يي لبصيابة بفييروس نقي
ج)
المناعيية البشيرية/اإليدض أو الم ييابي بي للح ييول علييس الرعاييية والعييال الطبيييي ه بمييا فييي
الح خدمات ظقديم المشورة المالئمة
التقاليد والممارسات الدقافية الضارة
 -18أووعر اللجنووة دوو(لقل إزاء ا ووتمرار املم(ر وو(ت التقلاديووة فو اللق(راووة ال وو(رة لووو ال و واج
دوو(ا را فو بث وباال) وا ت وو(ر ال وو(رة وفعموو( السووحر ،وإزاء قوو(رير اوود حبوودوغ حوو(الت وروو(ة
وإ وو(د(ت عل و نروو(ت وا و دس و ب ا(ر ووة قووب االنتقوو( إم عوو( ال وو(لغ  .و أووعر اللجنووة
دو(لقل في و(و إزاء الو واج العوريف الواا يسومح دتعود ال وجو(ت يف الدولوة الرورا ،و( يقوبى ودف
عوودب التمااو املن)ووبل علاو يف العاوود راموو( يتعلو دوو(ل واج والعالاوو(ت األ ورية املوبا  2و 3و6
و 7و 17و 24و.)26
 -19ينبغييي أن ظع ي ّدل الدوليية الطيير قييانون الطفيين بهييد حظيير اختبييار البكييارة لييد
الفتياته بغض النظر ع سنه ه وأن ظتخ ظدابير فعالية ظشيمن ظنفيي حميالت ظدقيفيية مي
أجيين مكافحيية الممارسييات التقليدييية أو العرفييية أو الدينييية الضييارة وينبغييي أن ظتخ ي أيضييا
ظييدابير مالئميية للحييد مي انتشييار ظعييدد الدوجييات بغييية للغيياء ي الممارسيية وينبغييي ظنظيييم
ورصد مدارس طقوس االنتقال للس عالم البالغي علس نحو صارم فيي جميي أرا يي الدولية
الطر
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العنف القائم علس الجنا ونوع الجنا والمين الجنسي والهوية الجنسانية
 -20يف حو سوولم اللجنووة دوو(جلاب ال و ة ال و دووالتا( الدولووة الروورا يف اوواا ا وو(  ،ر هنوو(
أووعر دوو(لقل ووف فا العن و اجلنسوو(ين واملن و يل ال ي و ا أ و لة ر و ة يف الدولووة الر وورا ،وفا
عوود اا انووة علو اووا األرعوو( توودا ،موو( أووعر دوو(لقل إزاء عوودب وجووب دا(نوو(ت )وون ة عووف
اا الظو(ارة .و أوعر دو(لقل في و(و إزاء انتأو(ر و وم األاو (ل علو ف و( اوبهلم اجلنسواة فو
اجلنسوو(ناة ا قاقاووة فو املت)ووبرة ،فو عل و ف وو( اووبيتام اجلنسوو(ناة فو نووبعام اجلسووم(ين ،موو(
أووعر دوو(لقل ألا اووؤالء األاو (ل يتعرضووبا للم وو(يق(ت والتمااو والعنو اجلنسو واجلسوودا
املبا  2و 3و 6و 7و.)26
 -21ينبغي ييي أن ظضي يياعف الدولي يية الطي يير جهود ي ييا لمن ي ي ومكافحي يية العني ييف الجنسي ييي
والجنس يياني والمندل ييي والست ييال التميي ييد والعن ييف ييد األش ييخاص عل ييس أس يياس مي ييولهم
الجنسية أو الجنسانية الحقيقية أو المت ّورةه أو علس أساس ويتهم الجنسانية أو ظنوعهم
الجسمانيه بسبن منها ظنفي اسيتراظيجية التيد ّخن الوطنيية وينبغيي أن ظيسير الدولية الطير
اإلبالغ عي الجيرائم الجنسيية والجنسيانية وجمي البيانيات عنهيا وأن ظضيم التحقييق عليس
وج ي الس ييرعة وعل ييس نح ييو وا ل ف ييي جميي ي ي ي الجي يرائم وظق ييديم مرظكبيه ييا لل ييس العدال ييةه
و ييمان لمكانييية ح ييول الضييحايا علييس جبيير كاميين ووصييولهم للييس سييبن الحمايييةه بمييا فييي
الح ظوفير مالجي أو مراكيد ظيدير ا الدولية والمنظميات يير الحكوميية عليس كامين أرا يي
الدولة الطر وينبغي أن ظضم الدولة الطير أيضيا ظيدريبا مالئميا لميونفي لنفياا القيانون
ومونفي الرعاية ال حية فيما يتعلق بالعنف المندلي والجنسانيه والعنف القائم علس المين
الجنسي والهوية الجنسانية
سبن االنت ا المدنية لضحايا التع يب
 -22الحا اللجنة دقل فا او(نبا نو و (رحوة عوايب األاو (ل ال يون يف حود ذا و
عل و إ (ناووة رر و عوو(وم دناووة لالنت)وو(ا ووف التعووايب ،وفا اووا الوودع(وم ين غ و إعوودا ا(
وودع(وم إ وو(ءة ن(او ة عووف اعتووداء وعووف جورامم ذات وولة فاووو رووبرة ،بجووب القوو(نبا العوو(ب،
ألا التعايب ال يتعلا د عو ض(ر امل( (ا  2و.)7
 -23ينبغي أن ظنظير الدولية الطير فيي ظعيدين قيانون مني ومكافحية ظعي يب األشيخاص
بغية ظضمين أحكاما محددة ظتعلق بحق حايا التع يب في انت ا وجبر مدنيي
العقاب البدني
 -24أووعر اللجنووة دوو(لقل ووف فا العقوو( ال وودين غو حمظووبر يف املنو  ،واووب ق ووب قلاوودي(و
مي(ر عل نر(ت وا  ،و ف فن ال ي ا أروع(و يف املؤ س(ت التعلاماة اخل( ة ويست َدب يف
و َ
دعض املدار و الة للت يب ،رغم حظر ا(نبن(و امل( (ا  7و.)24
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 -25ينبغييي أن ظتخ ي الدوليية الطيير خطييوات عمليييةه بمييا فييي الييح ظييدابير ظش يريعيةه
حيدما كان مناسباه لو حد للعقاب البدني في جمي البي ات
االستخدام المفرط و ير المتناسب للقوة
 -26أعر اللجنة د(لقل إزاء ق(رير تعد ة عف اال ت داب امل ر وغو املتن( وب للقوبة وف
ج(ن و ووب و ووبق إن و وو(ذ الق و وو(نبا يف و ووا(ت االحتج(ج و وو(ت الع( و ووة و وو( ف م إم إزا و وو(ت فرواح.
و أووعر اللجنووة دوو(لقل في و(و إزاء دووطء عملاووة التحقا و يف حوو( غ (ري (نوو( ،ال ووام( وو( يتعل و
د(ملسووؤولاة اجلن(ماووة ألر ورا جاوو(ز اوور ة جنووب فرريقاوو( واملسووؤولاة املتملووة لأوور ة لووب للتعووديف
املبا  6و 7و.)21
 -27ينبغي أن ظقوم الدولة الطر بما يلي:
ظسي يري عم يين فرق يية العم يين وفري ييق الخبي يراء ال ييدولي اللي ي ي ش ييكلتهما وضارة
ف)
الش ييرطة ف ييي لط ييار ظنفيي ي ظوص يييات لجن يية التحقي ييق ف ييي ح ييادث ماريكان يياه وظنق يييح القي يواني
والسياسييات المتعلقيية بالنظييام العييام وعميين الشييرطة واسييتخدام القييوةه بمييا فييي الييح القييوة
المميتة م جانب مونفي لنفاا القانونه م أجن يمان اظسياق جميي القيواني والسياسيات
والتوجيهييات المتعلقيية بعميين الشييرطة مي المييادة  6مي العهييد ومي المبييادة األساسييية بشييأن
استخدام القوة واألسلحة النارية م جانب المونفي المكلفي بإنفاا القانون؛
) اظخاا جمي التدابير الالضمةه ال سيما فيما يتعلق بالتدريب والتجهيده م
أجيين من ي مييونفي لنفيياا القييانون والقييوات األمنييية م ي االسييتخدام المفييرط للقييوة أو م ي
القوة مبررا؛
استخدام أسلحة مميتة في الحاالت التي ال يكون فيها اللجوء للس
ييمان فييتح ظحقيقييات س يريعة وشيياملة وفعاليية ومسييتقلة ونديهيية فييي جمي ي
ج)
الحييوادث التييي ظنطييوي علييس اسييتخدام األسييلحة النارييية وجميي ميداعم االسييتخدام المفييرط
للقييوة م ي جانييب مييونفي لنفيياا القييانونه فضييال ع ي المسييؤولية المحتمليية لشييركة لييونمي
للتع ييدي فيم ييا يتعلي ييق بح ييادث ماريكان يياه ومقا ي ياة ومعاقب يية مرظكب ييي أعمي ييال القت يين يي يير
المشروعة وظوفير سبن انت ا فعالة للضحايا؛
) اسييتعراض مييد امتدييال الشييركات لمسييؤولياظها بموجييب جمي ي المعييايير
القانونية اات ال لة الخاصة بالعمليات في قطاع التعدي
العنف والتع يب وسوء المعاملة وحاالت الوفاة أًناء االحتجاض
 -28أعر اللجنة د(لقل إزاء عد ح(الت العن امل لو عناو( ،و( يف ذلون العنو اجلنسو ،
واال ووت داب امل وور للقووبة ،والتعووايب ،وغ و ووف فا و ( إ وو(ءة ع( لووة املتج و يف ،ر والو عووف
البراوو(ت الن(مووة عووف إج وراءات الأوور ة و ووبق السووجبا .و الحووا دقل و في و(و فا القلاووو ووف
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التحقاق(ت يف ح(الت العن امل لو عناو( اوا فر و إم حم( مو(ت ود(لتو(يل إم ع(ا وة املوان
املبا  2و 6و 7و.)10
 -29ينبغي أن ظضم الدولة الطر لجيراء ظحقييق مالئيمه عي طرييق آليية مسيتقلةه فيي
جميي ي ح يياالت الوف يياة أًن يياء االحتج يياض وجميي ي ح يياالت العن ييف المرظكب يية ف ييي الس ييجون
الحكومييية أو السييجون المييدارة بموجييب عقييود وينبغييي أن ظضييم أيضييا محاكميية مرظكبييي
األفع ييال العنيف يية ي ي والمت ييواط ي ف ييي ارظكابه ييا وفق ييا لتص ييول القانوني يية ومع يياقبتهم وفق ييا
للق ييانونه كم ييا ينبغ ييي أن ظض ييم للض ييحايا وأس يير م س ييبن انت ييا ظش ييمن لع ييادة التأ ي يين
والتعويض
نرو السجون
 -30أووعر اللجنووة دوو(لقل إزاء قووروا االحتجوو(ز السووا ة يف دعووض ووجبا الدولووة الروورا،
ال ووام( راموو( يتعلو د(ال تظوو(ة وال ناووة التحتاووة املتا(ل ووة ،والظووروا غو ال)ووحاة ،وعوودب (يووة
الرع وو(ب ،وع وودب ا(ر ووة الري(ض ووة ،وض ووع التابي ووة ،وحمدو ي ووة ر وورل ا ) ووب عل و و اخل وود (ت
ال)ووحاة .و الحووا اللجنووة دقل و قووروا االحتجوو(ز يف السووجن اللووايف ر و رااموو( إج وراءات
ف ناة ر(مقة وإزاء داد ال )و امل روضة ،م( اوب ا و( يف وجف إدبنغوبيين ،علو و او امللو( ،
حاا تُي س السجن(ء يف زن ان(لم ملدة )و إم ( 23عة يف الابب ل لة ال قو عف تة فاوار
امل( ة .)10
 -31ينبغييي أن ظواصيين الدوليية الطيير ظعديييد جهود ييا لتحسييي نييرو االحتجيياض ع ي
طريق اظخاا ظدابير عملية م أجن جملة أمور بينها ما يلي:
ف)
شييروط اإلفيرا
الشييرطةه وعي
بقاء المتهمي

خفييض االكتظييا ه ال سيييما عي طريييق ظشييجي بييدائن االحتجيياضه وظيسييير
بكفالييةه ومراجعيية مو ييوع اعتميياد ح ي التوقيفييات كمؤشيرات علييس أداء
طريييق ييمان اظخيياا قيرارات اإلفيرا بكفاليية علييس نحييو فييوري و ييمان عييدم
لفترات ضمنية ير معقولة في انتظار المحاكمة؛

) ظعدي ييد الجه ييود لض ييمان ح ييق المحتجي يدي ف ييي معامل يية ظراع ييي لنس ييانيتهم
وظحفظ كرامتهمه و يمان ظوافيق نيرو االحتجياض فيي جميي سيجون البليده بميا فيي اليح
السييجون التييي ياسيييّر ا متعاقييدون خاصييونه م ي قواعييد األمييم المتحييدة الييدنيا النمواجييية
لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)؛
مان عيدم اللجيوء لليس ظيدابير الحيبا االنفيرادي الفعلييه بميا فيي اليح
ج)
الف ن بي المساجي ه لال فيي أق يس الظيرو االسيتدنائية ولفتيرات ضمنيية محيددة ظحدييدا
صارما
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االظجار بالبشر واستغالل العمال
 -32تاط اللجنة علم(و د(لتقدب املرز رام( يتعل (رحة االجت(ر د(ألاو (ل ،ل ناو( أوعر
د وو(لقل الرتق وو(ر الدول ووة الر وورا إم آلا وو(ت ن( و و ة لتحدي وود ابي ووة ض ووح(ي( االجت وو(ر د(ألاو و (ل
وإحوو(لتام .و رحووب اللجنووة د(عتموو( اوو(نبا عالاوو(ت العمووو املعوود لعوو(ب  2014القوو(نبا راووم 6
لع وو(ب  ،)2014ال وواا ي وون عل و و ي وود ووف ا م(ي ووة لألا و و (ل ال ووايف يعمل ووبا يف وقو وو(م
ؤاتووة ،ل ناوو( ال و ا أووعر دوو(لقل إزاء قوو(رير اوود دو ا العموو( املاوو(جريف الووايف توودوا وقا ووة
د وو(للجبء إم وود (ت و وو(الت التبقاو و يف وو( التع وديف يتعرض ووبا لظ ووروا عم ووو ا ووتغاللاة
امل( (ا  7و.)8
 -33ينبغي أن ظواصن الدولية الطير جهود يا لمني واست يال االظجيار بالبشير واظخياا
الت ييدابير الالضم يية لحظ يير وكي يياالت التوني ييف المتورط يية ف ييي اسي ييتغالل العم ييال ف ييي انتهي ييا
للم يادظي  7و 8م ي العهييد ولتحميلهييا مسييؤولية أفعالهييا وينبغييي أن ظعييدض أيضييا جهود ييا
لتحديييد وحماييية األشييخاص ال ي ي يحتميين ظعر ييهم لالظجييار بالبشيير ولنشيياء نظييام علييس
ال عيد الوطني لتحديد ولحالة حايا االظجار
سبن الوصول للس لجراء ظحديد مركد الالج
 -34أعر اللجنة د(لقل إزاء زي( ة عبد(ت الب ب إم إجراء تديود ر و الالجوس دسو ب
إا ( عدة ( ب ح رية ال تق ( الالج  ،وإزاء ق(رير عف عدب (يوة ال وم(ن(ت يف اوا
العملاووة .موو( أووعر دوو(لقل إزاء و اعم اوود دو ا دعووض ووبق اووؤوا اهلجوورة العوو( ل يف نقوو(
الد ب يرر با إ دار )(ريح ع بر مللتمس اللجوبء ،و( يعرضوام خلرور االعتقو( فو اللحاوو
ال ووبري  .و أووعر اللجنووة دوو(لقل إزاء و اعم اوود د و ا اووا العق وو(ت ف ت إم قاووبر ا(ر وو(ت
ال سوو( وزا ت ضووع املاوو(جريف ،ال ووام( األ وو(  ،جبعلاووم غ و سووجل وعوودمي اجلنس وواة
املبا  6و 7و.)13
 -35ينبغييي أن ظيسيير الدوليية الطيير سييبن ظسييجين ملتمسييي اللجييوء واسييتفادظهم م ي
لجيراءات عادلييةه بمييا فييي الييح خييدمات الترجميية والح ييول علييس التمدييين القييانوني حيدمييا
ظقضييي م ييلحة العداليية الييح وينبغييي أن ظضييم معالجيية س يريعة لطلبييات اللجييوء واحت يرام
مبدأ عدم اإلعادة القسرية في أي نر م الظرو
احتجاض المهاجري
 -36أ ووعر اللجن ووة د وو(لقل إزاء ق وو(رير ا وود وو( يل و  :ف) ح وو(الت ملا وو(جريف غ و س ووجل
حمتجو يف يف وو(رر الأوور ة و رار و السووجبا؛ ) فا و (ل حمتجو وا يف ر و لانووديال لللحاووو
ل لات بيلة وا ربر؛ ج) االحتجو(ز املروب لعودمي اجلنسواة و ورحالام إم دلوداا ال عولا
م مبا ن  .و الحا اللجنة دقل في (و الظروا السا ة يف ر لانديال لللحاو ( ،يف ذلون
اال تظ(ة وانعداب النظ(رة ال)حاة واخلد (ت الر اة املبا  6و 9و 10و.)23
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 -37ينبغي أن ظضم الدولة الطر عدم ظطبيق االحتجاض في انتظار الترحين لال كمالا
أخيييره م ي ليييالء االعتبييار الواجييب الحتياجييات األشييخاص شييديدي الضييعفه وأن ظضييم
و ي ي األش ييخاص المحتجي يدي ألس ييباب ظتعل ييق ب ييالهجرة ف ييي مراف ييق مع ييدة خ ي ييا لهي ي ا
الغيرض وينبغيي أن ظعييدض الدولية الطير أيضييا جهود يا لضيمان نييرو معيشيية مالئمية فييي
جمي مراكد الهجرة عي طرييق ظقليي االكتظيا وظيوفير خيدمات مالئمية للرعايية ال يحية
و مان أو اع صحية مناسبة
قضاء األحداث
 -38رحووب اللجنووة دت اوود البروود فا ووف املسووؤولاة اجلن(ماووة و ر ووف  10وونبات إم 12
نة ،ر ا القرينة غ الق( عة دف عدب القدرة عل ااجراب) د(لنس ة لأل و( الوايف ولاوح
فعموو(رام د و  12و 14ع( و(و .و رحووب اللجنووة في و(و جباووب ع ي و نظوو(ب ا وو(ء األحووداغ ،ل ناوو(
الحا دقل نق التمبيو امل ) لربا ج تبيو األ ( عل ف ( تمع وااررا يف جلوبء
املو( م إم اايووداع يف را و رع(يووة األ وو( والأو (  ،حاووا ووا ر التقوو(رير فا األ وو( املتوو(ج
للرع(ية ال يت )لبا امم(و عف األ ( امل (ل للق(نبا املبا  9و 10و 14و.)24
الدولة الطر ما يكفي م ظموين لبرامج ظحويين األطفيال عليس
 -39ينبغي أن ظخ
أساس مجتمعي وأن ظقل عدد األطفال المحتجيدي فيي مراكيد رعايية األطفيال والشيباب
وينبغ ييي أن ظضي ييم أيض ييا ف ي يين األطف ييال المخي ييالفي للق ييانون ع ي ي األطفي يال المحتي يياجي
للييس الرعاييية ولييد رف ي س ي المسييؤولية الجنائييية للييس  12عاميياه ينبغييي أن ظضييم الدوليية
الطر الحفا علس المستو الحالي م الحماية الموفرة لتطفال ال ي ظتراوح أعميار م
بي  12و 14سنة
حماية المدافعي ع حقوق اإلنسان
 -40أعر اللجنة د(لقل إزاء ق(رير اد حب(الت لديد و رااوب و و(يقة وا وت داب ور
للقبة واعتداءات جسدية ف م دع ا( إم البر(ة ،او(ب و( فاو (ل عو( يبا واوبات الأور ة ضود
املودارع عووف حقووبت اانسوو(ا ،ال ووام( فول وون الووايف يعملووبا علو باضووا سوو(ءلة الأوور (ت،
وا قووبت يف األراضو  ،والأو (راة ،ر والو عووف املللاوو(ت واملللاو و وجو املاووو اجلنسو و غوو(يرا
(ت اجلنس واملدارع عوف امل)و(د د و و نقو املن(عوة ال أورية.
اهلبية اجلنس(ناة وح( ل
و الحا اللجنة دقل في و(و قو(رير عوف عودب دوا وبق إن و(ذ القو(نبا العن(يوة الباج وة يف مح(يوة
املدارع عف حقوبت اانسو(ا ،و( يف ذلون سوجاو و اعم انتا( و(ت حقوبت اانسو(ا والتحقاو
راا( ،ويف ضم(ا املس(ءلة عف اا االنتا( (ت املبا  2و 6و 9و 19و 21و.)22
 -41ينبغي أن ظتخ الدولة الطر جمي التدابير الالضمة لحماية حقوق المدافعي عي
حقوق اإلنسان فيي حريية التعبيير وظكيوي الجمعييات والتجمي السيلمي وينبغيي أن ظضيم
ح ييول م ييونفي الشييرطة عل ييس ظييدريب ك ييا فيم ييا يتعلييق بحماي يية المييدافعي عي ي حق ييوق
اإلنسييان وينبغييي أن ظجييري الدوليية الطيير أيضييا ظحقيقييا شييامال فييي جميي الهجمييات التييي
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ظسييتهد حييياة ييؤالء األشييخاص وسييالمتهم الجسييدية وك يرامتهمه وأن ظقييدم الجنيياة للييس
العدالة وظوفر سبن انت ا مالئمة للضحايا
الحق في الخ وصية ومراقبة االظ االت الخاصة
 -42أووعر اللجنووة دوو(لقل إزاء العت ووة املن ووة نس و ا(و ال و ت وورى عنوودا( الرا(دووة يف الدولووة
الررا وال ع النسيب لل م(ن(ت الو تمو وف التود و غو القو(نبين يف ا و يف اخل)ب واة
ال وبار يف اوو(نبا عوو(ب  2002املتعل و دتنظووام اع ولاى اال )وو(الت و ووبر املعلب وو(ت املتعلقووة وو(،
وضع الرا(دة عل ااا التد و و و االنت)(ا ن  .و أعر اللجنة دو(لقل والن إزاء قو(رير
عف ا(ر ة الرا(دوة غو الق(نبناوة ،و( يف ذلون االعولاى البا و النرو(ت لال )و(الت الواا ين وا
املر و و ال ووب ين لال ) وو(الت ،وإزاء الت و و يف الت عا ووو الت وو(ب لق وو(نبا مح(ي ووة ال ا(ن وو(ت الأ ) وواة
لع و وو(ب  ، 2013الن و وو(جم دأو و و و و وو(ل ع و ووف التو و و ر يف إنأ و وو(ء ن) و ووب راا و ووب للمعلب و وو(ت
امل( (ا  17و.)21
 -43ينبغي أن ظتخ الدولة الطر جميي التيدابير الالضمية لضيمان اظسياق ميا ظنفي مي
أنشييطة رقابيية مي التداماظهييا بموجييب العهييده بمييا فييي الييح المييادة 17ه ولضييمان ظوافييق أي
ظييدخن فييي حييق الخ وصييية م ي مبييادة الشييرعية والضييرورة والتناسييب وينبغييي أن ظمتن ي
الدولة الطر ع القيام بعمليات رقابية جماعيية وواسيعة النطياق لالظ ياالت الخاصية دون
أمر قضائي مسبق والنظر في للغاء شرط االحتفا اإللدامي بالبيانات لد أطيرا ًالدية أو
التخفيف م ا الشرط وينبغي أن ظضم الدولة الطر أيضا عدم اعتيراض االظ ياالت
م جانب سلطات لنفاا القانون والجهات األمنية لال وفقا للقانون وظحيت مراقبية قضيائية
وينبغي أن ظعدض الدولة الطر شفافية سياستها الرقابيية وأن ظسيارع لليس لنشياء آلييات رقابية
مستقلة لمن االنتهاكات و مان وصول األفراد للس سبن انت ا فعالة
المطالبات باألرا ي
 -44رح وب اللجنووة د عوو( ة رووتح عملاووة املر(ل وو(ت د(ألراض و ووض و ا( ووة و أ وري دأ و ا
اال و و ووتلن(ءات و و ووف التو و وو(ريال الناو و وو(م ال و و ووتاع( و و وواللة تمعو و وو(ت و و ووبا  -و و وو(ا ،فا 19
ح يراا/يبنا و  ،1913ل ناوو( أووعر دوو(لقل إزاء و ر اللجنووة املعناووة د( وول ا حقووبت األراض و
يف ع(جل و ووة ل و وو(ت ا و وول ا ا ق و ووبت يف األراض و و عم و والو دق و وو(نبا ا و وول ا األراض و و را و ووم 22
لعو(ب  ،1994وعوودب مت وف تمعوو(ت وبا  -وو(ا الو انتت عوت ل اتاوو( ا وو عوو(ب  1913ووف
اال ت ( ة ف عملاة ا ل ا األراض امل( ة .)27
 -45ينبغي أن ظكدف الدولة الطر جهود ا لضيمان معالجية طلبيات اسيترداد األرا يي
المقدمة بموجيب قيانون اسيترداد حقيوق األرا يي رقيم  22لعيام 1994ه وقيانون اسيترداد
الحقوق في األرا ي المعدل رقم  15لعام  2014وباإل افة للس اليحه ينبغيي أن ظنظير
فييي اظخيياا ظييدابير ظشيريعية لضييمان معالجيية مالئميية لمو ييوع ظجريييد الشييعوب األصييلية م ي
أرا يها قبن عام 1913
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الشعوب األصلية
 -46يف ح رحب اللجنة دعرى أروع ا(نبا القا( ة التقلادية واا( ة با ( -ا عل
الربمل و وو(ا يف فيلب  /و و تمرب  ،2015ر هن و وو( الح و ووا الأ و وباغو ال و و فث(رل و وو( ا تمع و وو(ت التقلادي و ووة
و تمع(ت الأعب األ ولاة دأو ا ملوة ف وبر داناو( دعوض عو(ي االعولاا .و أوعر دو(لقل ألا
دعووض لغوو(ت ووبا  -وو(ا د( وت عل و واوون االنق وراى .ود(اضوو(رة إم ذلوون ،أووعر اللجنووة
اد األُس(ك ال و(يف للأوعب األ ولاة د)وبرة ؤاتوة وا فا إنواار،
د(لقل إزاء إلغ(ء ح)
و رك األ ر وا و عاش (راة املبا  2و.)27-25
 -47ينبغي ييي أن ظي يينقح الدولي يية الطي يير ه بالتشي يياور م ي ي مجتمعي ييات الشي ييعوب األصي ييلية
والمجتمع ييات التقليدي ييةه مش ييروع ق ييانون القي يياد التقليدي يية وقي ييادة خ ييوي  -س ييان لمراع يياة
ش ييوا ن ي ي المجتمع ييات وينبغ ييي أن ظكد ييف جهود ييا لتش ييجي وحماي يية لغ ييات ش ييعوب
خييوي  -سييان األصييلية وينبغييي أن ظضييم الدوليية الطيير عييدم التمييييد ييد المجتمعييات
التي ظعيش م صيد األسما علس نطاق محيدود فيي سيبن وصيولها لليس الوسيائن التقليديية
لكسب الرضق

دال -نشر المعلومات المتعلقة بالعهد
 -48ين غ فا نأر الدولة الررا ،علو نرو(ت وا و  ،نو العاود ودرو ب بلاو اال تاو(ري ،
و قريراو( األويل ،ور و او( اخلراووة علو ا(مموة املسوو(مو املقد وة وف اللجنووة وعلو اوا املالحظوو(ت
اخلت( اووة ،ووف فجووو زيوو( ة الووبع دوو( قبت ال و ي ر ووا( العاوود يف فو وو( السوولر(ت الق وو(ماة
والتأريعاة واا ارية ،وا تم املدين ،واملنظم(ت غ ا ب اة الع( لوة يف ال لود ،وع( وة اجلماوبر.
وين غو فا وومف الدولووة الروورا رمووة التقريوور واووا املالحظوو(ت اخلت( اووة إم اللغوو(ت الرُساووة يف
الدولة الررا.
 -49وورق(و لل قرة  5ف امل( ة  71ف النظ(ب الدا ل للجنة ،يتعو علو الدولوة الرورا فا
قوودب ،يف غ ووبا وونة واحوودة ووف اعتموو( اووا املالحظوو(ت اخلت( اووة ،علب وو(ت ذات وولة عووف
ن اووا ب ووا(ت اللجنووة الوبار ة يف ال قورات  13جلنووة ا قاقووة وامل)وو( ة) ،و 15العن)ورية و وور
األج(نب) و 31قروا السجبا) فعال .
 -50و رل ووب اللجن ووة إم الدول ووة الر وورا فا ق وودب قريرا وو( ال وودورا املق ووو حبل ووب  31آذار/
وو(ر  2020وفا وودرج را و علب وو(ت حم وود ة وحمدث ووة ع ووف ن ا ووا التب ووا(ت املقد ووة يف ا ووا
املالحظوو(ت اخلت( اووة وعووف العاوود ووو .و رلووب اللجنووة إم الدولووة الروورا في و(و فا قووبب ،لوودم
إعدا التقرير ،د(لتأ(ور عل نر(ت وا و و ا تمو املودين واملنظمو(ت غو ا ب اوة الع( لوة يف
ال لوود ،ر والو عووف األالاوو(ت وا مبعوو(ت املامأووة .وورق و(و لق ورار اجلمعاووة الع( ووة  ،268/68ي ل و
العد األا) لعد لم(ت التقرير  21 200لمة.
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