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الفقرات [14باء] [جيم]

الفقرة  : 14الزواج المبكر والممارسات التقليدية الضارة
ينبغي أن تتخذ الذدولذة ال رد تذدابير فوريذة في تخفة بشذذذذذذذذذذدة عذدد حذا ت الزواج المبكر

وممارسذات دف الموور بأسذاليم منوا تنفي القوانين التي تمن ممارسذتي الزواج المبكر ودف الموور

وتنظيم حمالت للتعريف بذالتشذذذذذذذذذري الذ ا يحظر اذ و الممذذارسذذذذذذذذذذات ولقبذذار الفتيذذات و بذا ون والقذذادة

المجتمعيين بآثار الزواج المبكر الضذذذذذذذذذارةل وينبغي للذدولة ال رد أن تعذد مشذذذذذذذذذرو انون تقييذد وواج

األطفا إلبقاء الحد األدنى القانوني لسذذذذذذن وواج الفتيات في العامنة عشذذذذذذرة بما يتمايذذذذذذى م المعايير

الدولية ومن دون أا استعناءاتل
رد الدولة ال رد
موجز ّ

في عام  ،2018أطلقت الدولة الطرف خطة عمل وطنية لمكافحة الزواج المبكر ،بهدف القضاء على

زواج الفتياات اللواتي تقال أعماارعن عن  15سا ا ا ا ا ا اناة ،ماا أدز إلى خفت معادل زواج الفتياات اللواتي تزو ن دو

س ا ا ا اان الةامنة عشا ا ا ا ارة بنس ا ا ا اابة الةل بحلول عام  ،2021وإلى القض ا ا ا اااء على الزواج المبكر بحلول عام .2041
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وتتض اامن الخطة أيضا اًا أعداف اس ااتحداب س ااصل انتن اااف لانونية للض ااحايا ،ورالج تعزيز برامن اابكات األما
اال تماعي ،وإذراء الوعي بآثار الزواج المبكر الضارة من خالل تعصئة المجتمع المحلي.
وباإلضااافة إلى ذلج ،اعتمدت الدولة الطرف لانو حظر المهر لعام  ،2018الاي اسااتحدب تدابير

مهر أو يتلقاه أو يعطيه
أكةر ص ا ا ارامة لمنع ممارسا ا ااات المهر .وينن عاا القانو على معالبة رل من يطل
اً

مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ،أو بدفع غرامة لد تصلغ  50 000تاكا ،أو بكال العقوبتين .وسنت
بالسجن ً
الدولة الطرف رالج لانو تقييد زواج األطفال لعام  ،2017الاي اادد العقوبات الجنا ية على مرت صي ريمة
زواج األطفااال ومن يتواطا معهم .وينن عاااا القااانو على معااالبااة أي ا ا ا ا ا ااخن بااالغ يرت ا

ريمااة زواج

طصق
األطفال بالس ا ا ااجن ً
مدة لد تصلغ س ا ا اانتين ،أو بدفع غرامة لد تصلغ  100 000تاكا ،أو بكال العقوبتين .وتُ ّ
عقوباات ممااثلاة على من يحرض على زواج األطفاال أو يتهااو في منع زواج األطفاال .ومن أ ال تيس ا ا ا ا ا ااير

تنفياا القاانو  ،اعتمادت الادولة الطرف لواعاد تقيياد زواج الطفال لعاام  ،2018التي تحادد ت وين لجاا منع زواج
األطفال على المستويات الوطنية واإللليمية ودو اإللليمية واإلدارية المحلية ،رما تحدد وظيفتها وسلطتها.

ويتض ا اامن لانو تقييد زواج األطفال لعام  2017اس ا ااتةناء يس ا ااما بالزواج المبكر إذا ما تقرر أنه

متوافق ومنا ا ااالا القاصا ا اار .وتقرر ذلج لجنة تقييم ،بموافقة والدي القاصا ا اار وتحت إ ا ا اراف المحكمة .وما يصرر
االسا ااتةناء ،بحس ا ا

الدولة الطرف ،عو الوالع اال تماعي  -االلتنا ااادي السا ااا د ،وال اية منه ضا ااما منا ااالا

الطفل الفضلى في حاالت استةنا ية.
تقييم اللجنة

اللجنة بوضا ا ا ا ااع الدولة الطرف خطة عمل وطنية للحد من الزواج المبكر والقضا ا ا ا اااء عليه في

[باء] :ترح

ُحرز من تقدم عمالً ب عداف
عما أ َ
نهاية األمر ،بوسا ل منها القيام ب نشطة توعية .وتطل اللجنة معلومات ّ
خطاة العمال الوطنياة ،وراالاج عن التادابير التي اتخااتهاا الادولة الطرف لضا ا ا ا ا ا اماا تنفياا الخطاة تنفياااً فعااالً.

معلومات محددة عن الجهود التي تصالها الدولة الطرف للتوعية باآلثار الضا ا ا ا ااارة للزواج المبكر،

كما تطل

بما في ذلج مض ا اامو ونطاع ميع أنش ا ااطة التوعية ،وتفاص ا اايل عن موعد تنظيمها ،والطرع أو األس ا ااالي
المستخدمة ،والجمهور المستفيد ،وما خلّفته من أثر فعلي.

وتحيط اللجنااة علما ًا باااعتماااد الاادولااة الطرف لااانو حظر المهر لعااام  2018ولااانو تقييااد زواج
األطفاال لعاام  ، 2017بهادف منع مماارسا ا ا ا ا ا ااتي المهر والزواج المبكر ،على التوالي .وعي تطلا معلوماات
إضا اااأية عن تنفيا عاين القانونين ،من ضا اامنها عدد المرات التي تم االحتجاج بهما خالل الفترة المشا اامولة

بالتقرير ،وتفاصايل عن أي مالحقات لضاا ية أُ ريت وأحكام إدانة صادرت وعقوبات ُفرضات بمو
القانونين .وت سا

اللجنة لعدم توفر معلومات محددة عن حمالت التعري

المهر والزواج المبكر .وت رر اللجناة توصا ا ا ا ا ا ايااتهاا وتطلا

التشريع ،من خالل خطة العمل الوطنية أو غيرعا.
[جيم] :ت سا ا ا

عاين

بالتشاريع الاي يحظر ممارساتي

معلوماات إض ا ا ا ا ا ا اااأياة عن تادابير التعري

بهااا

اللجنة أل لانو تقييد زواج األطفال لعام  2017يتض ا اامن اس ا ااتةناء يس ا ااما بزواج فتيات دو س ا اان

الةامنة عش ارة ،وت رر توصاايتها .وتطل معلومات عن الحد األدنى لساان الطفلة لتطصيق مةل عاا االسااتةناء ،ورالج

طصق فيها لإلذ بزواج الفتيات دو سن الةامنة عشرة.
عن استعمال عاا االستةناء ،بما في ذلج عدد المرات التي ُ
الفقرة  :20حا ت اإلعدام قارج ن اق القانون وحا ت ا قتفاء القسرا
ينبغي أن تقوم الدولة ال رد بما يلي:
(أ)
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(ب)

تنقيح تشذذذريعاتوا ب ية الحد من اسذذذتخدام القوة من جانم موففي إنفاذ القانون والجيش

(ج)

تجريم ا قتفاء القسرا فعلياً؛

(د)

التحقيق في جمي حا ت القتل التعسفي وا قتفاء القسرا وا ستخدام المفرط للقوة

والقوات الخاصذذذة م تضذذذمينوا المعايير الدولية بما فيوا المبادس األسذذذاسذذذية المتعلقة باسذذذتخدام القوة
واألسلحة النارية من جانم موففي إنفاذ القانون وضمان المساءلة عن ا نتواكات؛

ومقاضذذذذذذاة الجناة ومعامبة المدانين بعقواات مناسذذذذذذبة وتقديم التعوية ال.امل للضذذذذذذحايال وفي حا ت
ا قتفاء ينبغي أن تتوصذذذل الدولة ال رد إلى الحقيقة بشذذذأن ماذذذير ضذذذحايا ا قتفاء القسذذذرا وأماكن
وجودام وأن تضمن إبالغ الضحايا وذويوم بنتا ج التحقيقات؛
(عا)

تضمين تقريراا الدورا المقبل معلومات عما يلي:

’‘ 1

عدد التحقيقات التي أجريت؛

’‘ 2

أحكام اإلدانة الاادرة؛

’‘ 3

معلومات مفالة عن العقواات التي فرضت على الجناةل

رد الدولة ال رد
موجز ّ
تالحظ الدولة الطرف أ الدستور يكفل حق ميع األ خاص في الحياة ،وأنه ُيؤَذ للقضاة
(أ)
وأفراد الشا اارطة بمو لانو اإل راءات الجنا ية ،باتخاذ التدابير الالزمة لمنع إزعاع األرواح .وباإلضا ااافة إلى ذلج،

سا ا ا ا ّانت الدولة الطرف بين عامي  2016و 2019عدة لوانين لطاعية ،بما فيها لانو حرس س ا ا ا اواحل بن الدي

لعاام 2016؛ ولاانو الطي ار المادني لعاام 2017؛ ولاانو مرالباة المخادرات لعاام 2018؛ ولاانو األمن الرلمي

لعام 2018؛ ولانو النقل الصري لعام 2018؛ ولانو األمراض المعدية (الولاية منها ومكافحتها والقض اااء عليها)

تعرض حياة الناس للخطر أو تسا ا ا اافر
لعام  .2018وتعال عاه القوانين على األفعال أو حاالت التقنا ا ا ااير التي ّ

بعضها رالج األ خاص في حاالت الخطر المحدع أو في المخاطرات.
عن خسا ر في األرواح .ويحمي ُ
(ب)

القوة مقيود بمو
وإ اس ا ااتعمال أ هزة إنفاذ القانو
َ

التش ا اريعات القا مة .فال يجوز لموظفي

إنفاذ القانو اس ا ا ا ا ااتعمال القوة إال رحل أخير ومن أ ل حماية األرواح والممتل ات العامة ،ويجوز لهم اس ا ا ا ا ااتخدام
األسالحة النارية في عدد محدود من الظروف .ويج التحقيق في أي حادب ينطوي على اساتعمال موظفي إنفاذ

القانو القوة أو على تهديدعم باسااتعمالها ،على النحو المننااوص عليه في القانو  .ويُجري القضاااة تحقيقًا
مصرر أم ال،
تنفياايااً رامالً في أعقااب أي حادب من عاا النوع ،يحاددو خالله ما إذا را اسا ا ا ا ا ا ااتعماال القوة
اً
وما إذا را ممتةالً لألنظمة ذات النالة .وعند االنتهاء من التحقيق ،يقدم موظ

إنفاذ القانو أو القاضي

الس االوو .ويجوز ألي ااخن متض اارر تقديم ااكوز يدعي فيها تعرض ااه للتعاي

أثناء االحتجاز أو خارج

ير إلى الحكومة ويرسال نساخة منه إلى المفت
الاي أ رز التحقيق تقر اً
من أ ل اتخاذ إ راءات على ص ا ااعيد الدا رة في حق موظفي إنفاذ القانو الاين يرت صو أي نوع من س ا ااوء

العام .وتو د إ راءات إدارية ارساخة

االحتجاز .وتحدد القوانين القا مة إ راءات ااملة التخاذ إ راءات عقابية في حق أفراد الشارطة ،لد تشاتمل
على الطرد ،واإلحالة على التقاعد ،وتنزيل الرتبة ،وتخفيت األ ر أو الرتبة ،والتوبيخ ،واإلناار.

رةير ما يُصلغ عن حاالت "االختطاف المحتمل" على أنها
(ج)
وتشاير الدولة الطرف إلى أنه اً
"اختفاء لس ااري" وأ "االختفاء القس ااري" غير محدد في لوانينها الجنا ية .ويجرم لانو العقوبات لعام 1860
الخط  ،وعلى األخن الخط

الجنا ية لعام .1898
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(د)

يقتضا ا ااي اإلطار القانوني القا م في الدولة الطرف التحقيق في ميع حوادب اسا ا ااتعمال

القوة التي يكو موظفو مكلفو بإنفاذ القوانين معنيين بها .وفي لضية لتل نارايان انن التاريخية ،حورم  27فرداً
ار ولتلهم عمدًا .وأُدين  15فردًا من
من أفراد رتيبة التدخل الس ا اريع بتهمة التور في اختفاء سا اابعة أفراد لسا ا ًا
أفراد ال تيبة ،بمن فيهم ثالثة من ربار المسؤولين ،وعولصوا باإلعدام.
(عا)

لم تُوقدم أي معلومات.

تقييم اللجنة
[جيم]( :أ) و(ب) و(ج) و(د)
تحيط اللجناة علما ًا باالمعلوماات المتعلقاة بحمااياة الحق في الحيااة المننا ا ا ا ا ا ااوص علياه في اإلطاار
مؤخر .ومع ذلج،
القانوني القا م في الدولة الطرف ،والمننوص عليه رالج في القوانين القطاعية التي ُسنت
اً
المتخااة خالل الفترة
التادابير ُ

تعرب اللجناة عن أسا ا ا ا ا ا اافهاا أل الادولاة الطرف لم تق ّادم أي معلوماات بش ا ا ا ا ا ا ا
المشا اامولة بالتقرير لحماية حق ميع األ ا ااخاص في الحياة في سا ااياع عمليات القتل خارج نطاع القضا اااء
واالختفاء القسري .وعليه ،ت رر اللجنة توصياتها.

كما تحيط اللجنة علم ًا بالمعلومات المتعلقة بالتشا ا اريعات القا مة في الدولة الطرف بشا ا ا

القوة ،ول نها ت س

اس ا ااتعمال

لعدم اتخا ذ الدولة الطرف أي إ راءات منا أ اعتمدت اللجنة مالحظاتها الختامية ،لتنقيا

تشريعاتها بغية الحد من استعمال موظفي إنفاذ القانو والقوات العسكرية والخاصة للقوة ،بما يتفق مع المبادئ
األساااسااية بش ا

اسااتعمال القوة واألساالحة النارية من ان الموظفين المكلفين بإنفاذ القانو  .رما ت سا

لعدم

اتخاذ تدابير لضا ا ا ا ااما المسا ا ا ا اااءلة عن االنتهاكات .وفي عاا النا ا ا ا اادد ،تو ه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى

تعليقيها العامين ،رلم  ) 2018(36بش ا ا ا ا
التعليق رلم  )2020(37بشا ا

الحق في الحياة ،وال سا ا ا اايما الفقرات  10إلى  17و 58منه ،ورالج

الحق في التجمع الس االمي ،وال س اايما الفقرتين  96و 98منه .وتطل مزيداً من

المعلومات عن القضااايا التي تم فيها االحتجاج بالتشاريعات القا مة بشا

اسااتعمال القوة خالل الفترة المشامولة

بالتقرير ،ورالج الحنا ااول على بيانات عن عدد الشا ااكاوز التي ُلدمت والتحقيقات والمالحقات القضا ااا ية التي
أُ ريت وأحكام اإلدانة التي صاادرت في لضااايا اسااتعمال الشاارطة للقوة خالل الفترة المشاامولة بالتقرير ،فض االً
عن تفاصيل عن العقوبات المفروضة والتعويضات الممنوحة للضحايا.

وتحيط اللجنة علم ًا بالمعلومات المتعلقة بتجريم ار م الخط  .غير أنها تعرب عن أس ا ا اافها لعدم
المتخاة لتجريم االختفاء القسري فعلياً.
تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن التدابير ُ

المقدمة عما انتهت إليه لضية لتل نارايان انن ،ل نها تو ه عناية
وتحيط اللجنة علم ًا بالمعلومات ُ
الدولة الطرف إلى أ إص ا اادار الحكم في تلج القض ا ااية س ا ااصق إص ا اادار المالحظات الختامية .وت رر اللجنة

توصياتها وتطل

المتخاة بعد أ اعتمدت مالحظاتها الختامية.
معلومات عن اإل راءات ُ

ين بق أا تقييم( :ه)

تالحظ اللجنة أنه ينب ي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقصل.
الفقرة  :22التع يم ولساءة المعاملة
ينبغي أن تضذ ذ الدولة ال رد حدًا لممارسذذذة التع يم وسذذذوء المعاملةل وينبغي أن تنف انون
من التع يم والوفاة أثناء ا حتجاو لعام  2013وأن ت.فل أّ تب ل أحكام تمنح حاذذذذانات مضذذذذمنة في
وانين أقرى أيذذذذذذذ ذكذا الحمذايذة التي ينا عليوذا اذ ا القذانونل وينبغي أن تنشذذذذذذذ ذ الذدولذة ال رد ليذة

مسذذذذذتقلة لتقديم الشذذذذذكاوى ُتخو صذذذذذالحية التحقيق في فل ما ُيبل عنا من ادعاءات ويذذذذذكاوى تتعلق
بالتع يم وسوء المعاملةل وينبغي أن ت.فل ف لك مقاضاة األيخاا المدعى ارت.ابوم ا و الج ار م وتقديم
تعويضات فاملة إلى الضحايال
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رد الدولة ال رد
موجز ّ
تش ا ا ااير الدولة الطرف إلى أ لانو (منع) التعاي

والوفاة أثناء االحتجاز لعام  2013دخل حيز

فور وأنه يعلو على أي لوانين أخرز سارية المفعول حاليًا تتضمن أحكامًا تنالت أحكامه ،بما فيها أي بند
النفاذ اً

يتعلق بالتعويت .واللجنة الوطنية لحقوع اإلنسااا  ،التي أنشاائت في عام  ،2009عي عيئة نظامية مسااتقلة

مخول ٌة تلقي الش ا ا ااكاوز والتحقيق مع أعض ا ا اااء أ هزة إنفاذ القانو  .ويجوز للجنة أ تقدم توص ا ا اايات إلى الحكومة

اسااتنادًا إلى نتا ن تحقيقاتها ،وحتى أ توصااي ب ترفع الحكومة دعوز لضااا ية .ويجوز للجنة أيضاًا أ تطل
تقري ًار من الحكومة عن انتهاكات حقوع اإلنسا التي يُّدعى أ موظفي إنفاذ القانو لد ارت صوعا.
تقييم اللجنة
[جيم] :ت سا ا ا

اللجنة أل الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أي إ راءات اتخخات خالل الفترة المش ا اامولة

بالتقرير أل ل تنفيا توصااياتها وإنهاء ممارسااة التعاي وإساااءة المعاملة .وفي حين تحيط اللجنة علمًا بالمعلومات
والوفاة أثناء االحتجاز لعام  ،2013تطل

اللجنة

التي لدمتها الدولة الطرف بشا ا ا ا ا ا ا

لانو (منع) التعاي

وأحكام اإلدانة التي صاادرت بمو

ال عن معلومات عن
عاا القانو  ،خالل الفترة المشاامولة بالتقرير ،فض ا ً

معلومات إض ا ا ا ا اااأية عن إنفاذ القانو المارور ،بما في ذلج عدد التحقيقات والمالحقات القض ا ا ا ا ااا ية التي أُ ريت
أي تعويضااات ُمنحت للضااحايا .وباإلضااافة إلى ذلج ،في حين تحيط اللجنة علم ًا بالمعلومات المقدومة عن
مهام اللجنة الوطنية لحقوع اإلنس ا ااا وس ا االطتها ،تطل اللجنة معلومات إض ا اااأية عن دورعا رآلية مس ا ااتقلة

لتلقي الشا ا ا ااكاوز ،بما في ذلج ما إذا رانت مخوَل ًة التحقيق في انتهاكات حقوع اإلنسا ا ا ااا التي ُيّدعى أ موظفي
إنفاذ القانو لد ارت صوعا .وتطل اللجنة تفاصا ا ا اايل عن عدد الشا ا ا ااكاوز التي تلقتها اللجنة خالل الفترة المشا ا ا اامولة
باالتقرير ،وعادد التحقيقاات التي أ رتهاا ونتاا ن تلاج التحقيقاات ،بماا في ذلاج أي مالحقاات لضا ا ا ا ا ا ااا ياة للجناة

والتعويضات الممنوحة للضحايا.

اإلجراء الموصذذذى با :ينب ي تو يه رس ا ااالة إلبالو الدولة الطرف بول
المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقصل.

إ راء المتابعة .وينب ي إدراج المعلومات

موعد تقديم التقرير الدورا المقبل 29 :آذار/مارس .2021
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