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الدورة ( 106تشرين األول/أكتوبر )2012
ملا،ما
املالح ات ابةاممة 3١ ،CCPR/C/DEU/CO/6 :عشرتن ااوأل كةوار ٢0١٢
 ١١و ١4و١5
فقرات املةااهة:
 ٢١ ،CCPR/C/DEU/CO/6/Add.1عشرتن ااوأل كةوار ٢0١3
الرد ااوأل:
الفقرة [ ١4ألف]؛ تل م عق مهلومات ضافمة ةن الفقرع [ ١١ابء،]1
عقممم اللجنة:
و[ ١5ابء]2
 ١5 ،CCPR/C/DEU/CO/6/Add.2وز تولم٢0١4 ،
الرد الثاين:
الفقرة [ ١١ألف]؛ تل م عق مهلومات ضافمة ةن الفقرة [ ١5ابء]2
عقممم اللجنة:
 CCPR/C/DEU/CO/6/Add.3و ١٢ ،Corr.1كا،وت الثاين تناتر ٢0١6
الرد الثالث:
تل م عق مهلومات ضافمة ةن الفقرة [ ١5اا]٢
الفقرررة  : 11ينبغررأ أن تررنقد الدولررة النررر ملانوقررا املتعلررل وج رراءات اللجرروء للس ر ا و رردار
أوامر بتعليل ع ليات نقل ملت سأ اللجوء إىل أي دولة ملزمة بتنبيل الئحة دبلن الثانية .وينبغأ
للدولة النر أيضاً أن تبلغ اللجنة أتعتزم أم ال متديد فرتة تعليل نقل ملت سأ اللجوء إىل اليوانن
إىل ما بعد شهر كانون الثاين/يناير .2013

سؤال املتابعة:
[ألررف] :عرحننا اللجنننة اق نرام م ن ل فننمة عهلم ن ةالمننات ،قننل ملةاا ن اللجننوا المننو ت ح ن كننا،وت
الثاين تن نناتر  .٢0١5وعك ننرم اللجن ننة يكمن ن عوص ننمةدا وفلةد ننا ال ول ننة ال ننرى ت ن ن ل ف ننمة عهلم ن ن
ةالمات ،قل ملةاا اللجوا المو ت ذا ظلت ظروى االاةقةاأل ةلف صهواةدا.

ملخص رد الدولة النر :
مل عةغري حالة ،قل ملةاا اللجوا

المو ت.

تقييم اللجنة:
[ألررف] :عهننرل اللجنننة ةننن عق ن ترها لق نرام ال ولننة ال ننرى عهلم ن ةالمننات ،قننل ملةاا ن اللجننوا
المو ت.
الفقرة  : 15ينبغأ للدولة النر أن تتخذ تدابري فعالة لض ان التنفيذ الكامل لألحكام القانونيرة
املتعلقة ابللجوء إىل تدابري تقييد احلركة يف دور الرعاية ،وفقاً للعهرد ،بوسرائل منهرا سرر تردري
العرراملر يف دور الرعايررة ومراملبتهررا ابنتظررام والتحقيررل مررا املسررؤولر عررن االنتهاكررات ومعرراملبتهم
بعقوابت مناسبة.

سؤال املتابعة:
[ابء :]2حتمط اللجنة ةلااً املهلومات اإلضافمة ال ق مةدا ال ولة ال رى الل هنا ياف له م عق
ال ولة ال رى مهلومات ةن الةحقمقات ال رت والهقوات ال فدرضت ةلنف املانؤول ةنن ا،ةدنا
ااحكام القا،و،مة املةهلقة اللجوا ع ااري عقمم احلركنة ز دوم الرةاتنة .وع لنا اللجننة من ل ها امل تن
من املهلومات ةاا تل :
( ) الة ن ااري املةخننذة ،خلننا فمدننا الة ن متا ،لضنناات عوةمننة يمننا املننوظف الهننامل ز مراف ن
ودوم الرةاتة ااحكام القا،و،مة املةهلقة اللجوا ع ااري عقمم احلركة ز دوم ومراف الرةاتة؛
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ملا،ما
(ل) الةحقم ن ز ا،ةداكننات ااحكننام القا،و،مننة املةهلقننة اللجننوا
دوم الرةاتة ،والهقوات املنااةة املفروضة ةلف املاؤول ةندا.

ع ن ااري عقمم ن احلركننة ز

ملخص رد الدولة النر :
( ) ق ن ن ن ن ن ن ن مت ال ولن ن ن ن ن ن ننة ال ن ن ن ن ن ن ننرى عفاصن ن ن ن ن ن ننمل ةن ن ن ن ن ن ننن املهلومن ن ن ن ن ن ننات ال ن ن ن ن ن ن نوامدة ز الو مقن ن ن ن ن ن ننة
( CCPR/C/DEU/Q/6/Add.1الفقنرة  .)74وتقن م مشنروةا  Werdenfelser Wegو ReduFixعن متةاً
الةقمم ؛ و ص مت مؤااة ودة الرةاتة ( Foundation for Quality in
اشأت كمفمة جتنا اللجوا
 )Careعقرتراً اهنوات "منا الهنف ز اماق الرةاتة" ،ووضهت موقهاً شةكماً تةضان مهلومات و مدة.

(ل) ك ننرمت ال ول ننة ال ننرى يكمن ن
(الفقرة .)١9

املهلوم ننات ال ن نوامدة ز الو مق ننة CCPR/C/DEU/CO/6/Add.2

تقييم اللجنة:
[ابء :]2حتننمط اللجنننة ةلا ناً املهلومننات اإلضننافمة ال ن ق ن مةدا ال ولننة ال ننرى فماننا تةهل ن الة ن متا،
وع لنا امل تن منن املهلومنات ةنن ةن د املنوظف النذتن علقنوا الةن متا وةن د املرافن الن لدنا .وعكننرم
فلةدا احلصوأل ةلف مهلومات ةن الةحقمقات ز ا،ةداكات ااحكام القا،و،مة املةصلة ااةخ ام ع ااري
عقمم احلركة ز دوم الرةاتة والهقوات املناانةة املفروضنة ةلنف املانؤول ةندنا ،وع لنا مهلومنات عةن
ت كا،ت ةالمات الةحق من اللجوا علك الة ااري دجترى ةلف حنو موعم  ،م ال جترى ال ااةجااة
لشكاوى حم دة.
اإلجراء املو ى به :تنةغ عو م ،ماالة ال ولة ال رى إلاالغدا اوقف راا املةااهة .وتنةغ دماج
املهلومات امل لواة ز الةقرتر ال ومل املقةل لل ولة ال رى.
التقرير الدوري املقبل 3١ :عشرتن ااوأل كةوار ٢0١8

الدورة ( 107آذار/مارس )2013
هو،غ كو،غ ،الص
املالح ات ابةاممة:
فقرات املةااهة:
الرد ااوأل:
عقممم اللجنة:
الرد الثاين:
عقممم اللجنة:
الرد الثالث:
عقممم اللجنة:
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 ٢6 ،CCPR/C/CHN-HKG/CO/3آذام مامس ٢0١3
 6و ٢١و٢٢
 ٢5 ،CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.1آذام م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننامس
٢0١4
تل ن م عق ن مهلوم ننات ضننافمة ة ننن الفق نرات [ 6ج رريم ]1و٢١
[جيم ]1و[ ٢٢ابء]2
 30 ،CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.2آذام مامس ٢0١5
تل ن م عق ن مهلوم ننات ضننافمة ة ننن الفق نرات [ 6ج رريم ]1و٢١
[جيم[]1جيم[]2جيم ]2و[ ٢٢ابء]2
 ١١ ،CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.3ك ن ن ن ن ن ننا،وت الث ن ن ن ن ن نناين
تناتر ٢0١6
تل ن م عق ن مهلوم ننات ضننافمة ة ننن الفق نرات [ 6ج رريم ]1و٢١
[جيم[]2جيم ]2و[ ٢٢جيم]2
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هو،غ كو،غ ،الص
الفقرة  : 6ينبغأ هلونغ كونغ ،الصر ،أن تتخذ مجيا التدابري الالزمة لتنبرل ،علرى سربيل األولويرة،
يف مجيررا االنتخرراابت املقبلررة االملررتاا العررام القررائم علررى املسرراواة وفقراً للعهررد .وينبغررأ هلررا أن تضررا
خنناً واضحة ومفصلة تتعلل بوضا أسس االملرتاا العام القائم علرى املسراواة ،وتكفرل متترا مجيرا
امل رروا،نر ،يف إ ،ررار النظ ررام االنتخ ررا اادي ررد ،ابحل ررل يف التص رروي والرتش ررد لالنتخ رراابت ع ر رالً
ابملادة  25من العهد ،آخذة بعر االعتبار الواج تعليل اللجنة العام رملم  )1996( 25بشرنن
احلل يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة وحل االملرتاا واحلل يف املساواة يف تقلد الوظائف العامة.
وتو ى ابلنظر يف اختاذ خنوات تفضرأ إىل سرح الرتحفل علرى الفقررة ( ) مرن املرادة  25مرن
العهد.

سؤال املتابعة:
[جيم :]1عالحظ اللجنة ت هو،غ كو،غ ،الص  ،مل عق م ،ةلف حنو ما فلةنت اللجننة ،مهلومنات ةنن
ال رتقة احملن دة الخةمنام اسلنل الةشنرته االقنماع الهنام .وع لنا اللجننة مهلومنات ضنافمة ةنن الةقن م
احملرز حنو اةةااد عه تل تااح ا،ةخنال النرئمل الةنفمنذل االقنماع الهنام .ويانف اللجننة لهن م اُتناذ
ل ع ااري ،فماا تة و ،لاحا الةحفظ ةلف الفقرة (ل) من املادة  ٢5من الهد .

ملخص رد الدولة النر :
اه ن مش نناومات ةام ننة واا ننهة الن نناق ،ةرض ننت حكوم ننة هو ،ننغ كو ،ننغ ،الص ن  ،ةل ننف اسل ننل الةش نرته
جماوةة من اااالما املقمحة (مقمحات انة  )٢0١7الخةمام الرئمل الةنفمذل االقماع الهام حبلوأل
انة  .٢0١7ومفض اسلل االقماح ز  ١8ح ترات تو،م.٢0١5 ،

تقييم اللجنة:
[ج رريم :]1عه ننرل اللجن ننة ة ننن ا ننفدا ات هو ،ننغ كو ،ننغ ،الص ن  ،مل عض ننا ح ن اآلت عرعمة ننات إل ن نراا
ا،ةخنناات ةننن فرتن االقنماع الهننام ز انننة  .٢0١7وعكننرم يكمن عوصننمةدا بت عاننحا هو،نغ كو،ننغ،
الص  ،حتف دا ةلف الفقرة (ل) من املادة  ٢5من الهد .
الفقرة  : 21ينبغأ هلونغ كونغ ،الصر ،أن تتخذ تدابري لكفالة متتا كل الع ال حبقوملهم األساسرية
بغررا النظررر عررن وضررعهم ابعتبررارهم مهرراجرين ،وأن تعرسررأ آليررات معقولررة التكلفررة وفعالررة تض ر ن
حماسرربة أراب الع ررل ع ررا يرتكبونرره مررن أفعررال اإليررذاء .وتو ررى أيضراً غن تنظررر يف إلغرراء "ملاعرردة
األسبوعر" (اليت عُيند مبقتضاها الع ال املنزليون املهاجرون عمهلة أسبوعر ملغادرة هونغ كونغ على
إثر إقاء العقد) فضالً عن إلغاء شرط اإلملامة عند ر الع ل.

سؤال املتابعة:
[جرريم :) (]1عالحننظ اللجنننة الةقننامتر ال نوامدة ةننن حنناالت اإلصنناات واالةة ن ااات اب ننرية ال ن عشننال
الهااأل املن لم اا ا،ا .وياف ات هو،غ كو،غ ،الص  ،ال حتةفظ اةما ت ةن الهقوات املفروضة ز
هذا الص د .وعكرم اللجنة عوصمةدا وع لا اما ت حم ة ةن ،اا ح وث يما شكاأل اإلتذاا امل ةومة
ال ترعكةدا مال الهال ،خلا ز ذلك حصااات ةن احملاكاات و حكام اإلدا،ة والهقوات املفروضة.
[جرريم(]2ل) :تل ن م عق ن مهلومننات ضننافمة ةننن اآللمننات املو ننودة ال ن دوضننهت خصمص ناً لضنناات
حمااةة مال الهال ةاا ترعكةو ،،من فهاأل اإلتذاا ،وال اماا تذاا الهاناأل املنن لم اا ا،نا ،خلنا ز
ذلك اآللمنات املو نودة لةاندمل اإلانال ةنن علنك اافهناأل وعاتنة الهاناأل منن الةهنرا للهقنال اانةا
عق الشكاوى.
[جرريم( ]2ج) :ياننف اللجنننة له ن م اُتنناذ ل خ نوات إللغنناا شننرب اإلقامننة ةن ن مل الهاننل .وعكننرم
يكم عوصمةدا.
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هو،غ كو،غ ،الص

ملخص رد الدولة النر :
( )(ل) ك ننرمت هو ،ننغ كو ،ننغ ،الصن ن  ،يكم ن املهلوم ننات املق م ننة ز الو مق ننة
( HKG/Q/3/Add.1الفقرات من .)5-١5 ١-١5
(ج) ك ننرمت هو ،ننغ كو ،ننغ ،الصن ن  ،يكم ن املهلوم ننات املق م ننة ز الو مق ننة CCPR/C/CHN-
( HKG/CO/3/Add.1الفقرة  :)8لن عقمح احلكومة لغاا شرب اإلقامة ةن مل الهال.
CCPR/C/CHN-

تقييم اللجنة:
[جيم() ( ]2ل) :عالحظ اللجنة ت هو،غ كو،غ ،الص  ،مل عقن م مهلومنات ةنن ،انا حن وث يمنا
شننكاأل اإلتننذاا امل ةومننة ال ن ترعكةدننا مال الهاننل ،خلننا ز ذلننك حصننااات ةننن احملاكاننات و حكننام
اإلدا،ة والهقوات املفروضة .وعكرم اللجنة يكم فلةدا احلصنوأل ةلنف مهلومنات ةنن اآللمنات املو نودة
ال ن دوض ننهت خصمص ناً لض نناات حمااننةة مال الها ننل ةا ننا ترعكةو ،نن ،مننن فه نناأل اإلت ننذاا ،خل ننا ز ذل ننك
اآللمات املو ودة لةادمل اإلانال ةنن علنك اافهناأل وعاتنة الهاناأل منن الةهنرا للهقنال اانةا عقن
الشكاوى .وعكرم اللجنة يكم عوصمةدا.
[جرريم(]2ج) :ياننف اللجنننة له ن م اُتنناذ ل خ نوات إللغنناا شننرب اإلقامننة ةن ن مل الهاننل .وعكننرم
يكم عوصمةدا.
الفقر ر ر رررة  : 22يف ضر ر ر رروء التو ر ر ر ررية الر ر ر رريت ملر ر ر رردمتها انر ر ر ررة القضر ر ر رراء علر ر ر ررى الت يير ر ر ررز العنصر ر ر ررري
( ،CERD/C/CHN/CO/10-13الفقررة  ،)31ينبغرأ هلونررغ كونرغ ،الصرر ،أن تكثوررف جهودهرا مررن
أجل سر نوعية تعليم اللغة الصينية لألملليات اإلثنية وللنال غري النا،قر ابلصينية املنحدرين
من أ ول مهاجرة ،وذلك ابلتعاون ما انة تكافؤ الفرص وغريها من الفرق املعنية .وينبغأ كذلك
هلونررغ كونررغ ،الصررر ،أن تكثوررف جهودهررا لتشررجيا إدمررا النررال املنت ررر إىل أملليررات إثنيررة يف
مدارس التعليم العام.

سؤال املتابعة:
[ابء :]2عرحا اللجنة جبدنود هو،نغ كو،نغ ،الصن  ،إلدمناج ااقلمنات اإل نمنة ز من امس الةهلنمم الهنام،
وع لننا احلصننوأل ةلننف امل ت ن مننن املهلومننات ةننن الةق ن م احملننرز ز الة ن ااري املةخننذة ،وال اننماا ز فننام
الةهلم ،خلا ز ذلك املهلومات الةالمة:
( ) اما ت حصائمة ةن ال الل غري النافق الصمنمة املاةفم تن من هنذ النمامو وةنن
م ى الةق م الذل حرزو فمدا؛
(ل) الةقمماات ال رتت اشأت فهالمة فام الةهلم؛
(ج) الةقننامتر الن وضننهدا فرتن الرصن الةننااا ملكةننا الةهلننمم والنةننائو الن عوصننل لمدننا فماننا
تةهل ااةخ ام اامواأل املرصودة لةنفمذ هذا اإلفام.

ملخص رد الدولة النر :
كرمت هو،غ كو،غ ،الص  ،يكم املهلومات املق مة ز الو مقة
(الفقرة  :)١٢اةواصل احلكومة مص الةق م احملرز وحتا الةنفمذ .واةق م هو،غ كو،غ ،الص  ،امل ت
من الةفاصمل ز عقرترها ال ومل املقةل.

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3/Add.1

تقييم اللجنة:
[ج رريم :]2يا ننف اللجن ننة ات هو ،ننغ كو ،ننغ ،الصن ن مل عقن ن م ل مهلوم ننات
عوصماهتا.
GE.17-21139
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هو،غ كو،غ ،الص
اإلجراء املو ى به :تنةغ عو م ،ماالة هو،غ كو،غ ،الص  ،إلاالغدا اوقف راا املةااهة .وتنةغ
ت ع مج هو،غ كو،غ ،الص  ،املهلومات امل لواة ز عقرترها ال ومل املقةل.
التقرير الدوري املقبل 30 :آذام مامس ٢0١8

الدورة ( 108متوز/يوليه )2013
عشمكما
املالح ات ابةاممة:
فقرات املةااهة:
الرد ااوأل:
عقممم اللجنة:
الرد الثاين:
عقممم اللجنة:

 ٢4 ،CCPR/C/CZE/CO/3وز تولم٢0١3 ،
 5و 8و ١١و) (١3
 3 ،CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1عشرتن الثاين ،وفام ٢0١4
تل م عق مهلومات ضافمة ةنن الفقنرات [ 5ابء ]2و[ 8ألرف]
[ابء[]2ألف][ابء ،]2و[ ١١ابء[]2جيم[]1ابء[]2جيم]1
و[ ) (١3ألف]
 CCPR/C/CZE/CO/3/Add.2و ١٢ ،Corr.1ك ننا،وت الثاين تن نناتر
٢0١6
تل م عق مهلومات ضافمة ةنن الفقنرات [ 5ابء ]2و[ 8ألرف]
[ابء[]2ألف][ابء ]2و[ ١١ابء[]1جيم[]1جيم[]1ابء]1

الفقرة :5
ينبغررأ للدولررة النررر إمررا أن متررند املرردافا العررام عررن احلقرروق واليررة موحرردة عررد إىل تعزيررز مجيررا
حقوق اإلنسان ومحايتها على وجه أك ل ،أو قل ذلك اهلد بنرق أخرى ،بغية إنشاء مؤسسة
وتزود مبا يكفأ مرن مروارد بشررية
ند والية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان و
و،نية حلقوق اإلنسان عمت ع
ومالية متشياً ما مبادئ ابريس (مرفل ملرار اا عية العامة .)134/48

سؤال املتابعة:

[ابء :]2تنةغ ن عق ن مهلومننات ضننافمة ةننن حالننة عنفمننذ عه ن تل القننا،وت ابنناا امل ن افا الهننام ةننن
احلقوق ،ومهلومات عة م ى اش الةهن تل منا مةنادر امتنل .وع لنا اللجننة كنذلك من ها امل تن
من املهلومات ةن املوامد املالمة والةشرتة املةاحة للا افا الهام ةن احلقوق.

ملخص رد الدولة النر :
ك ن ن ن ننرمت ال ول ن ن ن ننة ال ن ن ن ننرى يكم ن ن ن ن ن املهلوم ن ن ن ننات املق م ن ن ن ننة ز الو مق ن ن ن ننة
(الفقرات  :)8-٢تنص عه تل قا،وت املن افا الهنام ةنن احلقنوق ،املهنروا حالمناً ةلنف المملنات ملناقشنة،،
ةلف عواما صالحمات امل افا الهام ةن احلقوق لالمةثاأل الةام ملةادر امتل.
وز ةام  ،٢0١4الغت مم ا،مة مكةا امل افا الهام  ١07مالت كومو ت عشمكمة؛ وعقرم ت دُتصص
ل ،مم ا،مة مما لة ز ةام  .٢0١5والغ ة د موظف املكةا  ١٢3موظفاً ز ةام ٢0١4؛ والغ ة دهم
حوايل  ١30موظفاً ز ةام .٢0١5
CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1

تقييم اللجنة:

[ابء :]2حتمط اللجنة ةلااً املهلومات املةهلقة الةه تل املنة ر لقا،وت امل افا الهام ةن احلقوق ،واةاوتل
املكةننا وم نوامد الةش نرتة .وعكننرم يكم ن فلةدننا احلصننوأل ةلننف ح ن ث املهلومننات ةننن مضنناوت الةه ن تل
والةق م احملرز صول اةةااد  ،وع لا م ت اً من املهلومات ةن م ى كفاتة املم ا،مة ومال املوظف .
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الفقرة  : 8ينبغأ للدولة النر أن تضاعف جهودها ملكافحة مجيا أشكال التعص ضد الرومرا،
ابختاذ إجراءات تش ل ما يلأ:
(أ) وضرا معرايري واضرحة ور ررد املروارد الكافيرة لتنظريم محررالت توعيرة ضرد العنصرررية،
مررن أجررل تعزيررز احررتام حقرروق اإلنسرران والتسررامد إزاء التعدديررة يف املرردارس يف ررفو الشرربا ،
وكذلك يف مجيا وسائط اإلعالم ويف اجملال السياسأ؛
( ) املشاركة هب ة يف تعزيز احرتام ثقافة الرومرا وررههرم غفعرال رمزيرة مثرل إزالرة مزرعرة
اخلنازير الواملعة يف معسكر يف مدينة لييت كان يعستخدم العتقال الروما أثناء احلر العاملية الثانية؛
( ) مضر رراعفة جهودهر ررا لض ر ر ان تر رردري القضر رراة واملر رردعر العر ررامر وأف ر رراد الشر ررر،ة
لت كينهم من ديد اارائم املرتكبة بدافا الكراهية والعنصرية؛
(د) اخترراذ كررل الترردابري الالزمررة ملنررا حرردوا االعتررداءات العنصرررية ،ولضر ان التحقيررل
الشامل فيها ومقاضراة املته رر ابرتكاهبرا ومعراملبتهم ،إذا ثبتر إدانرتهم ،بعقروابت مناسربة ،وتقرد
التعويضات املالئ ة للضحااي.

سؤال املتابعة:

[ألرف] ( ) :تنةغن لل ولننة ال نرى ت عقن م مهلومننات ضنافمة ز عقرترهننا الن ومل املقةنل ةننن ي ننري علننة
مكافحننة الهنصنرتة وامنرائم املرعكةننة ان افا الكراهمننة ،واملشننروع الننذل ولنن ،املن قننة االقةصننادتة ااوموامننة
والنروتو ،والذل دح د موة عنفمذ ز الفمة ا ةام  ٢0١4و.٢0١6
[ابء( ]2ل) :تنةغن لل ولننة ال ننرى ت عنواز اللجنننة خلهلومننات ةننن الةقن م احملننرز ز ع ةمن اانماعمجمة
دماج الروما من ل عه تن احنمام يمتنل الرومنا و قنافةدم ،وةنن اب نوات املةخنذة لضناات زالنة م مةنة
ابنازتر من م تنة لم دو اماكو .وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
[ألف] (ج) :عرحا اللجنة اب وات الةشرتهمة واملؤاامة الن اُتنذهتا ال ولنة ال نرى لةن متا القضناة
وامل ة الهام و فراد الشنرفة لةاكمنندم منن حت تن امنرائم املرعكةنة ان افا الكراهمنة والهنصنرتة .وتنةغن
لل ولة ال رى ت عق م امل ت من املهلومات ةن ارامو الة متا املنفذة ووعريهتا.
[ابء(]2د) :حتننمط اللجنننة ةلا ناً الة ن متا املةهل ن الة ننرى والة ن ااري املةخننذة لةح ت ن ام نرائم املةصننلة
املة رف  ،والقنا،وت مقنم  ٢0١3 45اشنأت ضنحاا امنرائم ،النذل ان ،فناذ ز ةنام  .٢0١3غنري ت
اللجنة ع لا حصااات ماةكالة اشأت الةحقمقات ز علك اافهاأل واحملاكاات ال لت املةدان
امعكاهبا والهقوات املفروضة ةلمدم؛ ومهلومات ضافمة ةن منا االةة ااات الهنصرتة؛ ومهلومات ةن
من ى كفاتننة الةهوتضننات املق مننة ضننحاا ام نرائم املرعكةننة ان افا الكراهمننة والهنصنرتة .وعكننرم اللجنننة
يكم عوصماهتا خبصوا ص ام ااحكام اه اإلدا،ة ،وعهوتض الضحاا.

ملخص رد الدولة النر :

( )(ل) قن ن ن ن ن ننرت احلكومن ن ن ن ن ننة ز شن ن ن ن ن ننةاب فماتر  ،٢0١5اا ن ن ن ن ن نماعمجمةدا إلدمن ن ن ن ن نناج الرومن ن ن ن ن ننا
( .)٢0٢0-٢0١4وا ،لقننت مراحننل عنفمننذها ااو  .ولالا نماعمجمة ماهننة ه ن اى اااننمة :احلفننا
ةلف عراث الروما الثقاز ودةم الةحوث ز هذا الص د؛ ودةم اانةخ ام لغنة الرومنا؛ والهانل دومناً ةلنف
حمناا ذكنرى ضنحاا حمرقنة الرومنا ،خلنا تلمن مننن عكنر ؛ وهتمئنة ال نروى املالئانة لةقن مهلومنات  ،تدننة
ةن قلمة الروما و قافةدم وواقهدم وعقالم هم وآمائدم.
وك ن ن ن ن ننرمت ال ولن ن ن ن ن ننة ال ن ن ن ن ن ننرى يكم ن ن ن ن ن ن املهلومن ن ن ن ن ننات املةهلقن ن ن ن ن ننة دمن ن ن ن ن نناج الرومن ن ن ن ن ننا ال ن ن ن ن ن نوامدة ز الو مقن ن ن ن ن ننة
( CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1الفقرة .)١4
وامشنجا الننوزتر املهن حبقننوق اإل،اننات وعكنافؤ الفننرا والشنؤوت القا،و،مننة احلنوام منا ابنماا ومن اننات
اسةاا امل ين الةااهة للروما والنا من حمرقة الروما .واةدنشنر املهلومنات ةنن حمرقنة الرومنا الةهناوت منا
مةحن ن ن ن ن ن ننف قافن ن ن ن ن ن ننة الرومن ن ن ن ن ن ننا ومن ا ن ن ن ن ن ن ننات غن ن ن ن ن ن ننري حكوممن ن ن ن ن ن ننة خ ن ن ن ن ن ن ننرى .وكان ن ن ن ن ن ننا ذدكن ن ن ن ن ن ننر ز الو مق ن ن ن ن ن ن ننة
( CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1الفقرة  ،)١5اةدةذأل دود إلزالة م مةة ابنازتر املو نودة القنرل منن
موقا احملرقة ز لم و اماكو.
GE.17-21139
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(ج) كا ن ن ننا ا ن ن ننة ذك ن ن ننر ز الو مق ن ن ننة ( CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1الفق ن ن ننرة  ،)١6عق ن ن ن م
ااكادميمننة القضننائمة عن متةاً اشننأت الة ننرى والهنصنرتة .وز ةننام  ، ،٢0١4اننت ااكادميمننة  ١5حلقننة
دماامة اشأت مواضما مةصلة الة رى؛ عناولت حلقةات مندا حت ت اً دود مكافحة الة رى .وز ةام
، ،٢0١5د ا ننت حلقة ننات دماا ننمةات ة ننن الة ننرى .وحض ننر م ننا جماوة نن 40٢ ،م ننن ااش ننخاا عا ننا
فهالمات .ومل عدن م فهالمات خرى اه د .
وتد قمل فراد الشرفة تضاً ةلف مكافحة الة رى (ا ،نر  ،CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1الفقنرة .)١7
وق ل الة متا  ١75شخصاً ز ةام .٢0١4
وعةهنناوت تض ناً ز جمنناأل الةهلننمم املن اننات ال ولمننة حلقننوق اإل،اننات واملن اننات اإل،اننا،مة ال ولمننة ،مثننل
من اة اامن والةهاوت ز وموا.
(د) د،ف ز ةام  ٢0١4كثر من  5١ملموت كومو عشمكمة ةلف  ٢65مشروةاً ملكافحة
مشنروة تدن فات
امرمية ز كثر من  ١70ال تة .و شامت ال ولة ال رى ةلنف و ن ،الةح تن
زادة اام ن ن ن ننن واحلف ن ن ن ننا ةل ن ن ن ننف الن ن ن ن ننام اله ن ن ن ننام :مش ن ن ن ننروع ة ن ن ن نوات مكافح ن ن ن ننة امرمي ن ن ن ننة (ا ،ن ن ن ننر الو مق ن ن ن ننة
 ،CCPR/C/CZE/Q/3/Add.1الفقننرة  ،)٢7ومشننروع الةنوال  -موظننف املنننا .وقن مت ال ولننة ال ننرى
حصااات ةن الةهوتضات املانوحة للضحاا ،غري ت اإلحصااات لمات مصنفة حاا ،وع امرمية،
وذكرت ال ولة ال رى ةج ها ةن عق مهلومات كثر عفصمالً.
وال تو ن اننجل مرك ن ل للاهلومننات ةننن ف نرادى ااحكننام والةهوتضننات ةننن ااض نرام .وق ن مت ال ولننة
ال رى مهلومات ةن حالة حصل فمداا الضحاا ةلف عهوتضات.

تقييم اللجنة:
[ألف] ( ) :عرحا اللجنة خلا اة ت ق مة ،ال ولة ال نرى منن مهلومنات ةنن الةن ااري املةخنذة ،لكندنا
يا ننف لالفةق ننام مهلوم ننات ة ننن ي ننري عل ننة مكافح ننة امن نرائم املرعكة ننة ان ن افا الهنصن نرتة والكراهم ننة،
واملشروع الذل ول ،املن قة االقةصادتة ااوموامة والنروتو.
[ابء( ]2ل) :عرحننا اللجنننة خب ننط ال ولننة ال ننرى الراممننة عشننجما دمنناج الرومننا وعق ن تر يم دننم
و قافةدم .وع لا اللجنة مهلومات ةن الةق م احملنرز ز عنفمنذ اب نط ،ومهلومنات ةنن وتلدنا .وعكنرم
يكم عوصمةدا انقل م مةة ابنازتر ز لم و اماكو.
[ألررف] (ج) :عرحننا اللجنننة جبدننود ال ولننة ال ننرى مننن ننل ع ن متا القضنناة وامل ن ة الهننام و ف نراد
الشرفة لةاكمندم من حت ت امرائم املرعكةة ا افا الكراهمة والهنصرتة.
[ابء(]2د) :عرحننا اللجنننة املهلومننات املق مننة م نن ال ولننة ال ننرى ،لكندننا عهننرل ةننن اننفدا لهج ن
ال ولنة ال ننرى ةنن عقن مهلومنات كثننر عفصنمالً ،وال اننماا ةنن الةحقمقننات ز امنرائم املرعكةننة ان افا
الة رى والكراهمة واملالحقات القضائمة ملرعكةمدا والهقوات املفروضة ةلنمدم ،والةهوتضنات املق منة
ضحاا علك امرائم .وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
الفقرة  :11ينبغأ للدولة النر :
(أ) أن تنظررر يف وضررا آليررة لتقررد التعويضررات إىل الضررحااي الررذين خضررعوا لع ليررات
تعقيم ملسري يف املاضأ وسقن دعواهم ابلتقادم؛
( ) أن تقرردم املسرراعدة واملشررورة القانونيررة جمرراانً إىل الضررحااي الررذين خضررعوا لع ليررات
تعقيم ملسري ليتسىن هلم النظر يف رفا دعوى أمام احملك ة؛
( ) أن رك دعوى جنائية ضد ااناة احملت ل ارتكاهبم ع ليات التعقيم القسري؛
(د) أن تر د تنفيرذ القرانون املتعلرل اردمات الرعايرة الصرحية احملرددة مرن أجرل ضر ان
اتبرراا كررل اإلج رراءات الالزمررة للحصررول علررى موافقررة النسرراء التامررة واملسررتنرية ،وال سرري ا نسرراء
الروما ،عندما يسعر إىل إجراء ع ليات تعقيم يف املرافل الصحية.
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سؤال املتابعة:
[ابء :) ( ]2ع لننا اللجنننة مهلومننات ةننن الةق ن م احملننرز فماننا تةهل ن اقننا،وت عهننوتض ضننحاا ةالمننات
الةهقمم غري القا،وين.
[جيم(]1ل) :مل عدةخذ ل ع ااري ،فماا تة و ،لضاات عق املااة ة واملشومة القا،و،مة جما ً للضحاا
الذتن دةقاوا قاراً .وع لا اللجنة مهلومات ةن  ،ام املهو،ة القضائمة الشامل ام ت .
[ابء( ]2ج) :عهننرل اللجنننة ةننن قلقدننا حمنناأل ةن م دا،ننة حن ز الن ةاوى امنائمننة ال ن  58الن دمفهننت
ضن ااشننخاا املشننةة ،ز قمننامدم اهالمننات عهقننمم غننري قننا،وين .وع لننا اللجنننة حصننااات حم ل ننة ةننن
ة ن د ال ن ةاوى امنائمننة املرفوةننة ض ن ولئننك ااشننخاا وة ن د حكننام اإلدا،ننة ال ن ص ن مت منننذ آل
غا ل  .٢0١3وعكرم يكم عوصمةدا.
[جيم(]1د) :ع لا اللجنة مهلومات ةن الة ااري امللاواة املةخذة لضاات الةقم اإل رااات املهاوأل
هبا للحصوأل ةلف موافقة النااا الكاملة واملاةنرية قةل القمام اهالمات الةهقمم .وع لا تضاً مهلومات
ةن مص ةالمات الةهقمم ال د رتت وةن وعريع.،

ملخص رد الدولة النر :
قشن ننت احلكومن ننة مشن ننروع قن ننا،وت عهن ننوتض ضن ننحاا الةهقن ننمم غن ننري القن ننا،وين ز تلن ننوأل
()
ا ننةةام  ، ٢0١5ومفض ننة ،ز هنات ننة امل نناى .وتةاث ننل ه ننم نراا عص ننحمح للض ننحاا ال ننذتن خض ننهوا
لهالمننات عهقننمم قاننرل ز مفننا دةننوى ل لننا عاتننة احلقننوق الشخصننمة ،حمننث ميكننن للضننحمة الةانناس
عهوتضات مالمة وغنري مالمنة ةنن الضنرم .وتانقط علقن الةهوتضنات املالمنة الةقنادم اهن نالث اننوات.
وجيننوز للاحنناكم ت عقةننل دةننوى مل عدق ن قم ز اآل نناأل احمل ن دة ذا مل تكننن امل ن ة ماننؤوالً ةننن اننقوفدا
الةق ننادم .وز ةن ننام  ٢0١١و ،٢0١4قةلن ننت احملكا ننة الهلمن ننا عان ننوتة قض ننمة كن ننات امةضن ننرم فمدان ننا
شخاا خضهوا لهالمات عهقمم غري قا،وين لو داق ةا الةقادم؛
(ل) تده ُّ حالماً ٌ ،ام ت ٌ للاهو،ة القضائمة (ا ،ر الو مقة ،CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1
الفقرة )3١؛
(ج) لننت املرا هننة وف ن ااصننوأل يمننا حنناالت عهقننمم ااشننخاا غننري القننا،وين ،ودغلقننت
اإل رااات ةقا حكم هنائ ؛
(د) ك ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرمت ال ول ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرى يكم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن املهلوم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات املق م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ز الو مق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
( CCPR/C/CZE/CO/3/Add.1الفقرة .)3١
وملا كات احلفنا ةلنف وقئن املوافقنة املةهلقنة الةهقنمم ز امللنف ال نمل ابناا املنرتض منراً ل اممناً ،فانن
الادل ةلف الال ات مص م ى وفاا ال ةما اوا ة ،عق املهلومات واحلصوأل ةلف املوافقة.

تقييم اللجنة:
[ابء :) (]1عهرل اللج نة ةن افدا لرفض مشروع قا،وت عهوتض ضحاا الةهقمم غري القا،وين .وحتمط
اللجنننة ةلا ناً املهلومننات املق مننة ةننن اننةل اال،ةصنناى املةاحننة للضننحاا ،خلننا ز ذلننك مهلومننات ةننن
قضنمة مل عدان اق ا الةقننادم .وع لنا مهلومننات ةنن املهنناتري املةةهنة إلاننقاب امنرائم الةقننادم؛ وةنن ةن د
قضاا الةهقمم ال الةدال ة م اقافدا الةقادم؛ وة د القضاا ال مل عدا اقط الةقادم.
[جيم( ]1ل) :عالحظ اللجنة ت ال ولة ال نرى ال عن األ اصن د وضنا  ،نام تن للاهو،نة القضنائمة.
وع لا مهلومات ماةكالة ةن ل ع نومات ذات صنلة ومهلومنات ةنن اإلفنام الن م املةوقنا الةةاناد
الن ام ام ت .
[جيم( ]1ج) :عالحظ اللجنة املهلومات املق مة من ال ولة ال رى ،وعهرل ةن افدا له م اُتناذ ل
ع ااري ملةاشرة دةوى نائمة ض امناة احملةال امعكاهبم ةالمات الةهقمم القارل .وعكرم اللجننة يكمن
عوصماهتا.
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عشمكما
[ابء(]1د) :عهننرل اللجنننة ةننن عق ن ترها للاهلومننات املق مننة مننن ال ولننة ال ننرى ةننن نرااات ضنناات
احلصننوأل ةلننف املوافقننة املاننةنرية قةننل عنفمننذ ةالمننات الةهقننمم ،لكندننا ع لننا مهلومننات ضننافمة ةننن ةن د
املرات ال تدفحص فمدا امللف ال مل اباا املرتض واإل رااات املةةهة ز ذلك ،لكفالة عوقما ااةاامة
املوافقة ذات الصلة و دما دا ز ملف املرتض.
اإلجراء املو ى به :تنةغ عو م ،ماالة عهكل عقممم اللجنة.
التقرير الدوري املقبل ٢6 :وز تولم٢0١8 ،

الدورة ( 109تشرين األول/أكتوبر )2013
اولمفما (دولة  -املةه دة القوممات)
املالح ات ابةاممة:
فقرات املةااهة:
الرد ااوأل:
عقممم اللجنة:
الرد الثاين:
عقممم اللجنة:

 ٢9 ،CCPR/C/BOL/CO/3عشرتن ااوأل كةوار ٢0١3
 ١٢و ١3و١4
 ١3 ،CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1شةاب فماتر ٢0١5
تل م عق مهلومنات ضنافمة ةنن الفقنرات [ ١٢جريم[]2دال]1
[جر ر رريم[]2جر ر رريم ]2و[ ١3جر ر رريم[]2دال[]1دال[]1ابء]2
و[ ١4ابء ]2
 ٢9تلوأل اةةام ٢0١5
تل م عق مهلومات ضافمة ةنن الفقنرات [ ١٢جريم[]1جريم]2
[جيم[]2جيم ]1و[ ١3دال[]1ابء[]2جيم[]2ابء ]1و١4
[ابء ]2

الفقرة  :12ينبغأ للدولة النر :
(أ) أن قررل هب ررة يف انتهاكررات حقرروق اإلنسرران املرتكبررة يف الفرررتة املعنيررة ،مررن أجررل
ديد املسؤولر عن ارتكاهبا وحماك تهم وتومليا عقوابت مناسبة عليهم؛
( ) أن رص على تعاون القوات املسلحة التام يف التحقيقات وتعجيلها بتقد كل مرا
لديها من معلومات؛
( ) أن تنقد معايري اإلثبات في ا يتعلل ابألفعال اليت يعلت س فيها جرب الضرر حبيث ال
يكون ع ء اإلثبات الواملا على عراتل الضرحااي عقبرة ال ُيكرن ختنيهرا؛ وأن تضرا آليرة السرت نا
النلب ررات ومراجعته ررا؛ وتت رريد امل رروارد الالزم ررة لضر ر ان حص ررول الض ررحااي عل ررى مبل ررغ التعويض ررات
امل نوحة هلم كامالً؛
(د) أن تض ن الت تا الفعلأ ابحلل يف اارب الكامل ،مبا يف ذلك تقد خدمات الرعاية
النفسررية االجت اعيررة واملشررورة ،وختليررد الررذاكرة التارهيررة ،علررى النحررو املنصرروص عليرره يف القررانون
رملم  .2640وينبغأ إيالء االعتبارات اانسانية والضحااي ضعا احلال اهت اماً خا اً.

سؤال املتابعة:
[جريم :) ( ]2مل عقن م ال ولنة ال نرى ل مهلومنات تن ة .ع لنا اللجننة مهلومنات ةنن مننة عقصن
احلقنائ املقنمح ،شنا ها ؛ والةقن م احملنرز حننو اةةاادهنا؛ ومن ى امةثامنا للاهناتري ال ولمنة حلقنوق اإل،انات
فمانا تةهلن الةحقمن ز ا،ةداكننات حقنوق اإل،اننات املرعكةنة ز فننام اا ،انة القائاننة حبكنم الواقننا مننن
ةنام  ١964ةنام ١98٢؛ فضنالً ةننن مهلومنات ةنن مشنامكة اسةاننا املن ين ز صنماغة مشنروع هننذا
القنا،وت .وتنةغن لل ولننة ال نرى تضناً ت عقن م مهلومننات ةنن الةقن م احملنرز منننذ ةنام  ٢0١3ز حت تن
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اولمفما (دولة  -املةه دة القوممات)
املا ننؤول ةن ننن ا،ةداكن ننات حقن ننوق اإل،ان ننات ال ن ن امعدكة ننت ز ظن ننل اا ،ان ننة القائان ننة حبكن ننم الواقن ننا ز
الفننمة  ، ١98٢-١964وةننن احملاكاننات والهقننوات ،خلننا ز ذلننك خ ننط الةحقمن ز قضننم عمواننو،
و ا نمادا .وفماننا تةهل ن اقضننمة عمواننو ، ،تل ن م عق ن مهلومننات ةننن املن قننة ال ن دح ن ل دت ز ح ت نرات
تو،م ٢0١4 ،كاوقا حمةال ملقمة ياةمة ،وامات ما ذا كا،ت ةااأل احلفر ق ا ت ز هذا املوقا.
[دال( ]1ل) :ع لا اللجنة مهلومات ةن الة ااري املةخذة ،ومن ذلك الةن ااري املةخنذة خلو نا وامنر
قضننائمة ،لضنناات حصننوأل الضننحاا و اننرهم ةلننف املهلومننات ال نوامدة ز احملفوظننات الهاننكرتة؛ وع لننا
اللجنننة االغدننا الة ن ااري املةخننذة لضنناات حتا ن عهنناوت الق نوات املاننلحة ةلننف عق ن املهلومننات ال ن
حبوزهتا .وعكرم اللجنة يكم عوصمةدا.
[جيم(]2ج) :عالحظ اللجنة ة م اُتاذ ل راا إلةادة الن ر ز مهمنام اإل ةنات خبصنوا ااةاناأل
ال ن تدلننةال فمدننا ننم الضننرم ،وإل،شنناا آلمننة الاننةئناى ال لةننات ومرا هةدننا ،وإليحننة امل نوامد الالزمننة
لضاات حصوأل الضحاا ةلف مةلغ الةهوتضات املانوحة مم كامالً .وعكرم اللجنة يكم عوصمةدا.
[ج ر رريم(]2د) :عالحن ننظ اللجن ن ننة ت ال ولن ننة ال ن ننرى مل عق ن ن م مهلومن ننات ةن ننن الة ن ن ااري املةخن ننذة لة ن ننوفري
امم الكامل لضحاا ا،ةداكات حقنوق اإل،انات الن امعدكةنت ز ظنل اا ،انة القائانة حبكنم الواقنا ز
الفمة  .١98٢-١964وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.

ملخص رد الدولة النر :
( ) ال تن األ مشننروع القننا،وت املةهلن الجنننة عقصن احلقننائ املقننمح ،شننا ها قمن  ،ننر جملننل
النوال منذ ةام ( ٢0١3ا ،ر  CCPR/C/BOL/3و.)CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1
وفماننا تةهل ن اقضننمة عمواننو ، ،د رتننت ز تلوأل اننةةام  ٢0١5ةالمننة عفةننمي لةقمننمم ااوضنناع وا ن ا
ةااأل احلفر ،واةاةن اإل رااات ،ةائو هذا الةفةمي.
مننا خبصننوا قضننمة ا نمادا ،فق ن د رتننت ز ةننام  ٢0١١مقننااالت مننا الشنندود ،و،دفننذت ةالمننات
احلفر ،لكن دوت وى.
(ل) ك ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرمت ال ول ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرى يكم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن املهلوم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات املق م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ز الو مق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
( CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1الفقريت  54و.)58
(ج) ك ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرمت ال ول ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرى يكم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن املهلوم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات املق م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ز الو مق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
( CCPR/C/BOL/Q/3/Add.1الفقريت  5٢و )59والو مقة .CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1
(د) شننامت ال ولننة ال ننرى القننا،وت مقننم  )٢004( ٢640الننذل تنننص ةلننف ت عدننوفقر
املوامد املالمة للةهوتضات ةلف النحو الةايل:
‘ ‘١عوفري ،اةة  ٢0ز املائة من اب تنة الهامة لل ولة؛
‘ ‘٢عوفري ،اةة  80ز املائة من الق اع اباا والةمةات ال ولمة .وأيذت القنا،وت مقنم ٢38
( )٢0١٢اصرى ،اةة الن ٢0ز املائة .وةلف الرغم من امدود الن انذلةدا وزامة الهن أل،
عهننذم يننا املنوامد مننن الق نناع ابنناا والةمةننات ال ولمننة .وال تنننص القننا،وت مقننم ٢640
ةلف الة ام اةغ مة املةلغ املةةق .

تقييم اللجنة:
[جرريم :) (]1حتننمط اللجنننة ةلا ناً املهلومننات املق مننة ةننن قضننمة عمواننو ، ،لكندننا ياننف لالفةقننام
مهلومننات تن ة ةننن قضننمة انمادا ،وةننن ،شنناا منننة عقصن احلقننائ  ،وةننن الةحقمن ز اال،ةداكننات
الاااقة حلقوق اإل،اات ومالحقة مرعكةمدا .وعكرم اللجنة يكم عوصمةدا وفلةدا الااا احلصوأل ةلف
مهلومات ضافمة.
[جيم( ]2ل)(ج) :مل عق م ال ولة ال رى مهلومات ت ة .وعكرم اللجنة يكم عوصمةدا.
[جرريم(]1د) :حتننمط اللجنننة ةلا ناً املهلومننات املق مننة مننن ال ولننة ال ننرى ،لكندننا ياننف ات ال ولننة
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اولمفما (دولة  -املةه دة القوممات)
ال ننرى مل عننةاكن مننن يننا املةلننغ اإليننايل للةهوتضننات ةننن فرت ن الهالمننة املنصننوا ةلمدننا ز القننا،وت
مقننم  .)٢004(٢640وع لننا اللجنننة مهلومننات ةننن الة ن ااري اإلضننافمة املةخننذة لةننوفري امننم الكامننل
لضحاا ا،ةداكات حقوق اإل،اات ال امعدكةت ز ظنل اا ،انة القائانة حبكنم الواقنا منن ةنام ١964
ةام  .١98٢وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
الفقرة  :13ينبغأ للدولة النر أن تع ودل ملواعد القانون اانائأ العسكري املع ول هبا مرن أجرل
اسررتبعاد حرراالت انتهرراك حقرروق اإلنسرران مررن اختصرراص القضرراء العسرركري .وينبغررأ هلررا أيض راً أن
تعدل ملانون العقوابت لتعدر فيره تعريفراً للتعرذي يتفرل اتفاملراً رمراً مرا املرادتر  1و 4مرن اتفامليرة
مناهضررة التعررذي وغرررير مررن ضرررو املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة ،ومررا
املادة  7من العهد .وينبغأ للدولة النر أن رص على التحقيل السريا يف مجيرا مرزاعم أع رال
التعرذي أو سروء املعاملرة ،وحماك ررة مرتكبيهرا ومعراملبتهم بعقر س
روابت تتناسر وخنورعرا ،وأن رررص
تعجل ابعت اد
على جرب أضرار الضحااي ومحايتهم على النحو املناس  .وينبغأ للدولة النر أن و
الترردابري الالزمررة إلنشرراء آلير سرة و،نيررة ملنررا التعررذي  ،وتزودهررا مبررا يكفررأ مررن مرروارد لض ر ان ع لهررا
بكفاءة.

سؤال املتابعة:
[جرريم :]2عالحننظ اللجنننة ت مد ال ولننة ال ننرى لماننت لنن ،صننلة اةوصننمة اللجنننة و ت الةوصننمة مل عنفننذ.
وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
[دال :]1عالح ننظ اللجن ننة ت ال ول ننة ال ننرى مل عقن ن م ل مهلوم ننات ض ننافمة .وعك ننرم اللجن ننة يكمن ن
عوصمةدا بت عده ل أل ال ولة ال رى قا،وت الهقوات لمشال عهرتفاً للةهذتا تةفن اعفاقناً يمناً منا املنادع
 ١و 4مننن اعفاقمننة مناهضننة الةهننذتا وغننري مننن ضننرول املهاملننة و الهقواننة القااننمة و الال ،اننا،مة و
املدمنة ،وما املادة  7من الهد .
[دال :]1عالحننظ اللجنننة ت ال ولننة ال ننرى مل عقن م مهلومننات ةننن الة ن ااري املةخننذة لضنناات الةحقم ن
ةل ننف و نن ،الا ننرةة ز يم ننا من ن اةم ةا نناأل الةه ننذتا و ا ننوا املهامل ننة ،وحماكا ننة مرعكةمد ننا ومه نناقةةدم
اهقوات عةنااا وخ ومهتا ،و م ضرام الضحاا وعاتةدم ةلف النحو املنااا .وعكرم اللجنة يكم
عوص ننمةدا وع ل ننا مهلوم ننات ة ننن ة ن د الةحقمق ننات واملالحق ننات القض ننائمة ال ن ل ننت م نرعكمل فه نناأل
الةهذتا و اوا املهاملة ز الانة املاضمة .
[ابء :]2عالحننظ اللجنننة ،شنناا دائننرة منننا الةهننذتا ،لكندننا ع لننا امل ت ن مننن املهلومننات ةننن همكلدننا
و ،اق ال ةدا فماا تةهل الةحقم ز حاالت الةهذتا وغري من ضرول املهاملة و الهقواة القاانمة
و الال ،اا،مة و املدمنة ،والة ااري املةخذة لكفالة ااةقالما.

ملخص رد الدولة النر :
( ) مل عدق قم ل مهلومات.
(ل) تدننناقاي حالمناً مشننروع قننا،وت لةهن تل م و،ننة الهقننوات .وتةااشننف مشننروع املننادة املةهلقننة
اةهرتف الةهذتا ما اعفاقمة مناهضة الةهذتا.
(ج) مل عدق قم ل مهلومات.
(د) ق ن ن مت ال ول ننة ال ننرى مهلوم ننات ة ننن همك ننل دائ ننرة من ننا الةه ننذتا و ،نناق ا ننل ةدا
وااةقالما .وه مؤااة المرك تة ،وعةاةا من مث االاةقالأل اإلدامل واملايل والقضائ والةق  .وعكوت
م ةمنةً حبكننم منصننةدا ز اإل نرااات القضننائمة ،وعدكلقننف خلةااهننة حنناالت الةهننذتا واملهاملننة الال ،اننا،مة
واملدمنة.
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اولمفما (دولة  -املةه دة القوممات)

تقييم اللجنة:

[دال :) (]1مل عدق ن قم ل مهلوم ننات ة ننن الة ن ااري املةخ ننذة لةه ن تل قواة ن الق ننا،وت امن ننائ الها ننكرل.
وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
[ابء( ]2ل) :عرحا اللجنة املهلومات املق مة ةن الةه تالت امل خلة ةلف قا،وت الهقوات ،وع لا
م ت اً من املهلومات ةن الةق م احملرز ومشامكة اسةاا امل ين ز هذ الهالمة.
[جيم(]2ج) :عالحظ اللجنة ت ال ولة ال رى ق مت مهلومات ةن منا الةهذتا ،لكندا مل عق م ل
مهلومات ةن الة ااري املةخذة لضاات الةحقم ةلف و  ،الارةة ز يما م اةم فهاأل الةهذتا و اوا
املهاملة ،ومقاضاة امناة ومهاقةةدم ،وحصوأل الضحاا ةلف امم الكامل .وعكرم اللجنة يكم عوصمةدا.
[ابء( ]1د) :فماننا ننص دائننرة منننا الةهننذتا ،عرحننا اللجنننة املهلومننات ال ن ق ن مةدا ال ولننة ال ننرى،
وع لا مهلومات ةاا تل :
‘ ‘١عهم كةري امل ترتن الةنفمذت ؛
‘ ‘٢ام ننات م ننا ذا كا ،ننت الن ن ائرة عنشن ن آلم ننة ما ننةقلة مكلف ننة اةلقن ن ش ننكاوى الةه ننذتا
والةحقم فمدا؛
‘ ‘3ام ننات م ننا ذا كا ،ننت الن ن ائرة قن ن ش ننامكت و عهةن ن م املش ننامكة اص ننفةدا م ةمن نةً حبك ننم
منصننةدا ،وذكننر القضنناا املةهلقننة الةهننذتا وغننري مننن ضننرول املهاملننة و الهقوا ننة
القاامة و الال ،اا،مة و املدمنة ال ياهةدا ال ائرة؛
‘ ‘4امل ن نوامد املالم ن ننة والةش ن نرتة املخصص ن ننة لل ن ن ائرة ،وم ن ننا ذا كا ،ن ننت كافم ن ننة لةاكمند ن ننا م ن ننن
االض الع خلدامدا.
الفقرة  :14ينبغأ للدولة النر أن تععجل ابلدعاوى القضائية املتعلقة غع ال العنف العرملأ اليت
اندلع يف عام  2008يف مقا،عة ابندو ويف مدينة سوكريه ،هبد القضاء علرى ظراهرة اإلفرالت
من العقا السائدة يف هذا السياق .وينبغأ للدولة النر أيضاً أن جترب ضرر مجيا الضحااي جرباً
كامالً يش ل تقد رعاية ،بية ونفسية اجت اعية تتناس ما األضرار اليت حلق هبم.

سؤال املتابعة:

[ابء :]2عرحننا اللجنننة املهلومننات ال ن ق ن مةدا ال ولننة ال ننرى ةننن قضننم ا ،ن و واننوكرت ،،وع لننا
مهلومننات حم ننة ةننن اإل نرااات املننذكومة .وع لننا اللجنننة تضناً مهلومننات ةننن الةن ااري املةخننذة لةقن
امننم الكام ننل مام ننا الض ننحاا ،خلننا ز ذل ننك مهلوم ننات ة ننن امننة املش ننروع ال ننذل عنف ننذ وزامة الص ننحة
والراضة ز فام اب ة الوفنمة للصحة الهقلمة .٢0١5-٢009

ملخص رد الدولة النر :

كرمت ال ولة ال رى يكم املهلومات املق مة ز الو مقة .CCPR/C/BOL/CO/3/Add.1
مةدا الاجن مل ة انة  ،وااةفادا من الهفو.
وق دحكم ةلف ا
وق مت ال ولة ال رى مهلومات ماةفمضة ةن اب ة الوفنمة للصحة الهقلمة .٢0١5-٢009

تقييم اللجنة:

[ابء :]2عرحا اللجنة املهلومات الن قن مةدا ال ولنة ال نرى ةنن قضنم ا،ن و وانوكرت ،وةنن اب نة
الوفنمة للصحة الهقلمة  ،٢0١5-٢009لكندا ع لا مهلومات ضافمة ةاا تل :
‘ ‘١اإل رااات املةخذة اه اةةااد املالح ات ابةاممنة للجننة ( )CCPR/C/BOL/CO/3ز
 ٢9عشرتن ااوأل كةوار ٢0١3؛
‘ ‘٢الة ااري املةخذة ملنح عهوتضات مالمة كافمة ماما الضحاا.
اإلجراء املو ى به :تنةغ عو م ،ماالة عهكل عقممم اللجنة.
التقرير الدوري املقبل ١ :عشرتن الثاين ،وفام ٢0١8

GE.17-21139

13

CCPR/C/117/2

الدورة ( 110آذار/مارس )2014
الوالات املةح ة اامرتكمة
 ٢6 ،CCPR/C/USA/CO/4آذام مامس ٢0١4
املالح ات ابةاممة:
 5و ١0و ٢١و٢٢
فقرات املةااهة:
، ١ماات ارتل ٢0١5
الرد ااوأل:
تلن م عقن مهلومننات ضننافمة ةننن الفقنرات [ 5ابء[]2جرريم]1
عقممم اللجنة:
[ج ر ر رريم[]1ابء ]1و[ ١0ج ر ر رريم[]1ج ر ر رريم ]1و[ ٢١ابء]2
[جيم ]2و[ ٢٢ابء[]2جيم[]1جيم[]1دال[]1جيم]2
 ١٢عشرتن ااوأل كةوار ٢0١5
الرد الثاين:
تل ن ن م عق ن ن مهلومن ننات ض ن ننافمة ةن ننن الفق ن نرات [ 5ابء[]2دال]1
عقممم اللجنة:
[دال[]1ج ر ر ر رريم ]2و[ ١0ج ر ر ر رريم[]2ج ر ر ر رريم ]2و[ ٢١ابء]2
[جيم[]1ابء ]1و[ ٢٢ابء[]1ابء[]1دال[]1ابء[]2دال]1
الفقرة  : 5ينبغأ أن تض ن الدولة النر التحقيل الفعلأ واملستقل والنزيه يف مجيا أع ال القترل
غ ررري املش ررروعة أو التع ررذي أو غ رررير م ررن ض رررو املعامل ررة الس رري ة أو االحتج رراز غ ررري الق ررانوين أو
االختفرراء القسررري ،ومالحقررة اانرراة ،وال سرري ا مررنهم األشررخاص يف منا ر القيررادة ،ومعرراملبتهم،
وتوفري سبل االنتصا الفعال للضحااي .وينبغرأ أيضراً أن ر ودد مسرؤولية األشرخاص الرذين ملر ودموا
مربرات ملانونية لسلوك غرري ملرانوين واضرد .وينبغرأ للدولرة النرر أيضراً أن تنظرر يف إدرا مفهروم
"مسررؤولية القررادة" إدراجراً كررامالً يف ملانوقررا اانررائأ ،وترفررا السرررية عررن تقريررر انررة جملررس الشرريو
اخلا ررة املعنيررة ابالسررتخبارات ،املتعلررل بررربانمر وكالررة االسررتخبارات املركزيررة لالحتجرراز السررري،
وتنشر هذا التقرير.

سؤال املتابعة:
[ابء :) (]2عالحننظ اللجن ننة اةق ن تر م ننا ق مةنن ،ال ول ننة ال ننرى مننن مهلوم ننات ةننن احملاكا ننات ااخ ننرية
ملوظف مكلف ،فناذ القنا،وت ،فضنالً ةنن دا،نة ماهنة مةهاقن تن منن شنركة انال ووعنر اامرتكمنة ةلنف
نرائادم ز اله نراق ،لكند ننا ع لننا مهلوم ننات ةننن الةحقمق ننات و املالحقننات و حك ننام اإلدا،ننة ال ن
لت موظف حكومة الوالات املةح ة الذتن تشغلوت مناصا القمادة ةلف امرائم الن امعدكةنت نناا
الهالم ننات ال ولم ننة و ز ف ننام ا نرامو ال ننوالات املةحن ن ة اامرتكم ننة املةهلق ننة االحةج نناز واالا ننةجوال.
وعشهر اللجنة القل تضاً زاا الةقامتر ال عةح ث ةن حرمنات مهةقلن غوا،ةنا مو احلنالم والانااق
من مكا،مة الةااس اإل،صاى القضائ ةن ةااأل الةهذتا وغنري منن ا،ةداكنات حقنوق اإل،انات الن
ع هرضوا ما ناا احةجازهم ل ى الوالات املةح ة اامرتكمة .وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
[جيم(]1ل) :ع لا اللجنة مهلومات ةن الة ااري املةخذة لةح ت ماؤولمة ااشنخاا النذتن قن ل موا
مممات قا،و،مة لالو غري قا،وين واضح .وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
[جرريم(]1ج) :ياننف اللجنننة لهن م اُتنناذ ال ولننة ال ننرى ل نرااات لةن مج ز قا،وهنننا امنننائ مة ن
ماؤولمة القادة ةن امرائم ال ع خل ز  ،اق القا،وت ال ويل .وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
[ابء( ]1د) :عرحننا اللجنننة ارفننا الا نرتة ةننن عقرتننر منننة جملننل الشننموال املخةننامة املهنمننة االاننةخةامات
اشأت ار مو االةةقاأل الارل لوكالة املخاارات املرك تة ،و،شر كثر من  500صفحة من هنذا الةقرتنر،
لكندا عشهر القل زاا مهلومات مفادها ت الارتة ال ع األ عشال كثر من  6 000صنفحة .وعشنهر
اللجنة تضاً القل زاا مهلومات عفم بت وزامة اله أل ال عهة م ةادة فةح الةحقمقات ،ةلف الرغم من
مكا،مة افالةدا ةلف الةقرتر الكامل.
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ملخص رد الدولة النر :
( )(ل) اةواص ننل ال ول ننة ال ننرى الةحقم ن ز يم ننا االدة ننااات ذات املص ن اقمة اش ننأت ام نرائم
املرعكةة ناا الهالمات ال ولمة وحماكاة املاؤول ةن هذ امرائم.
وقن ن مت ال ول ننة ال ننرى عفاص ننمل ة ننن حك ننام اإلدا ،ننة ةل ننف ةا نناأل القة ننل غ ننري املش ننروع ،واإلفن نراب ز
اا ننةهااأل الق ننوة ،وا ننوا مهامل ننة احملةجن ن تن ،الن ن ص ن مت من ننذ عقن ن عقرت ننر مةااهةد ننا الا نناا ز آذام
مامس  .٢0١5وق مت تضاً عفاصمل ةن حكنام الةانوتة الوا ةنة اإل،فناذ الن صن مهتا احملناكم ،انهماً
الةص ل امناب اوا الو الشرفة و املااماات املةصلة ا .،وقد مت مثلنة ةلنف انةل اال،ةصناى
الفهاأل املةاحة ز شكل عهوتضات ةلف ماةوى ال ولة لضحاا االةة اا.
(ج) مل عدق قم ل مهلومات.
(د) مل جتن وزامة اله ن أل ل م نواد تن ة ز املهلومننات الا نرتة النوامدة ز عقرتننر منننة جملننل
الشموال املخةامة املهنمة االاةخةامات.

تقييم اللجنة:
[ابء :) (]2حتمط اللجنة ةلااً املهلومات املق مة ةن ةااأل القةل غري املشروع واإلفنراب ز اانةهااأل
القنوة و اننااة مهاملننة احملةجن تن .غننري هنننا يانف لهن م عقن ل مهلومنات ضننافمة ةننن الةحقمقننات و
املالحقننات و حكننام اإلدا،ننة الن لننت مننوظف حكومننة الننوالات املةحن ة الهننامل ز مواقننا القمننادة
ةل ننف امن نرائم املرعكة ننة ن نناا الهالم ننات ال ولم ننة و ز ف ننام ان نرامو ال ول ننة ال ننرى املةهلق ننة االحةج نناز
واالاننةجوال .وياننف اللجنننة تضناً لهن م عقن م تن مننن املهلومننات ةننن عقننامتر عةحن ث ةننن حرمننات
مهةقل ن غوا،ةننا مو احلننالم والاننااق مننن مكا،مننة الةانناس اإل،صنناى القضننائ ةننن ةانناأل الةهننذتا
وغري من ا،ةداكات حقوق اإل،اات ال عهرضوا ما ناا احةجازهم ل ى الوالات املةح ة اامرتكمة.
[دال( ]1ل) :ياننف اللجنننة لهن م عقن م تن مننن املهلومننات ةننن الةن ااري املةخننذة لةح تن ماننؤولمة
ااشخاا الذتن ق ل موا مممات قا،و،مة لالو غري قا،وين واضح .وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
[دال( ]1ج) :يا ننف اللجن ننة لهن ن م عقن ن ل مهلوم ننات ة ننن اإل ن نرااات املةخ ننذة لةض ننا الق ننا،وت
امنائ ز ال ولة ال رى مة ماؤولمة القادة ةن امنرائم الن عن خل ز  ،ناق القنا،وت الن ويل .وعكنرم
اللجنة يكم عوصماهتا.
[جيم( ]2د) :مل عق م ال ولة ال رى ل مهلومات ضافمة ةن عقرتر منة جملل الشموال املخةامة املهنمة
االاةخةامات اشأت ار مو االةةقاأل الارل لوكالة املخاارات املرك تة ،و ةن خ ط وزامة اله أل ةادة
فةح الةحقمقات ز هذا الص د.
الفقرة  : 10ينبغأ أن تتخذ الدولة النر مجيرا التردابري الالزمرة للوفراء ابلتزامهرا ابحل ايرة الفعليرة
للحل يف احلياة .وينبغأ للدولة النر أن تتخذ اإلجراءات التالية على وجه التحديد:
(أ) موا لة جهودها يف سبيل احلرد الفعلرأ مرن العنرف النراجم عرن اسرتخدام األسرلحة
النارية ،بنرق منها املضرأ يف س ورن تشرريعات تقتضرأ التحرري عرن السروابل يف مجيرا ع ليرات نقرل
األسلحة النارية إىل اخلواص ،لتجن وملوا األسلحة يف أيدي أشخاص ممنروعر مرن محرل السرال
مبوج ر القررانون اال ررادي ،وض ر ان الص ررامة يف إنفرراذ حظررر محررل السررال علررى مرررتك أع ررال
العنف املنزيل لعام ( 1996تعديل الوتنربغ)؛
( ) تنقيد ملوانر الدفاا عن النفس واملال هبد إلغاء احلصانة واسعة النناق وضر ان
التقيد الصارم مببدأي الضرورة والتناس عند استخدام القوة امل يتة دفاعاً عن النفس.
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سؤال املتابعة:
[جرريم :) (]1عرحنا اللجنننة اقنرام احملكاننة الهلمننا الننذل تن ةم قننا،و ً احتناداً حي ننر ةلننف منرعكمل الهنننف
املن يل حمازة ااالحة النامتة ،لكندا ع لا مهلومات ةن الة ااري ام ت ة ال اُتنذت مننذ حبنث عقرتنر
ال ولة ال رى .وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
[جريم( ]1ل) :فماننا تةهلن اقنوا ،الن فاع ةنن النننفل واملناأل ،عهننمى اللجننة الن ننام االحتنادل لل ولننة
ال رى ،لكندا ع لا مهلومات ةن الة ااري املةخذة لةنفمذ هذ الةوصمة .وعشهر اللجنة اقل الغ زاا
الةقنامتر الن عةحن ث ةننن اعاناع  ،ناق احلصنا،ة الن نحدنا قنوا ،الن فاع ةننن الننفل واملناأل ز اهننض
املناف  .وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.

ملخص رد الدولة النر :
( ) ع ن ةم احلكومننة احلالمننة الةش نرتا املةهل ن احل ن مننن حنناالت الهنننف ااننةخ ام اااننلحة
النامتة ،وحتث جملل الشموال ةلف الن ر ز مقمحات عشرتهمة.
(ل) مل عنة ،منة احلقوق امل ،مة ز الوالات املةح ة اهن د ممنا ا عن ،ز ام مناتو  ٢0١3منن
مرا هة حكام ال فاع ةن النفل واملاأل الوامدة ز قوا ،والات خمةلفة.

تقييم اللجنة:
[جيم :) ( ]2عرحا اللجنة اةمات ال ولة ال رى الذل ذكرت فم ،هنا عؤت الةشنرتهات الراممنة احلن
من حاالت الهنف ااالحة النامتنة ،لكندنا عهنرل ةنن انفدا لهن م اُتناذ ل عن ااري ،فمانا تةن و ،مننذ
 ،ره ننا ز عقرت ننر املةااه ننة ال ننذل ق مة نن ،ال ول ننة ال ننرى ز آذام م ننامس  .٢0١5وعك ننرم اللجن ننة يكمن ن
عوصمةدا.
[جيم(]2ل) :ياف اللجنة ات ال ولة ال رى مل عكال اه د مرا هة قوا ،ال فاع ةن النفل واملاأل
الن ا ،لقننت ز ةننام  .٢0١3وع لننا اللجنننة مهلومننات ةاننا حرزعنن ،منننة احلقننوق امل ،مننة ز الننوالات
املةح ة من عق م ز املرا هة ،وعكرم يكم عوصمةدا.
الفقرررة  :21ينبغررأ أن تسر وررا الدولررة النررر وترررية نقررل احملتج رزين املعنيررر ،مبررا يف ذلررك إىل الرري ن،
وع لية االستعراض الدوري ألوضاا حمتجزي غوانتاانمو ،وتض ن حماك تهم أو اإلفرا الفوري عرنهم
وإغررالق مرفررل خلررير غوانترراانمو .وينبغررأ أن تضررا الدولررة النررر حر وداً لنظررام احلجررز اإلداري برردون
ع ة أو حماك ة ،و رص على أن تعرض مجيا القضرااي اانائيرة املرفوعرة ضرد احملتجرزين يف غوانتراانمو
ويف املرافل العسكرية يف أفغانستان على نظام العدالة اانائية بردالً مرن عرضرها علرى اران عسركرية،
ومتند هؤالء احملتجزين ض اانت احملاك ة العادلة املنصوص عليها يف املادة  14من العهد.

سؤال املتابعة:
[ابء :) ( ]2عرحا اللجنة اب وات ال اُتذهتا ال ولة ال نرى للةهجمنل اانةهراا ملفنات احملةجن تن
املةةق ز خلمو غوا،ةا مو و،قلدم من هنا  ،لكندا عشهر القل زاا الةقنامتر الن عفمن بت لانات
ااننةهراا ملفننات يمننا املهةقل ن لننن عكةاننل ح ن ةننام  ٢0٢0ذا عواصننلت ةلننف هننذ الننوعرية .وتل ن م
عق ن مهلوم ننات حم ننة ،خل ننا فمد ننا الةم ننا ت اإلحص ننائمة ،ة ننن ،ق ننل احملةج ن تن ز غوا،ة ننا مو واا ننةهراا
ملفاهتم ،وةن وضاع ااشخاا الذتن ما زالوا حمةج تن هنا .
[جيم(]2ل) :عالحظ اللجنة ااةارام ت اع ااشنخاا مهنن االحةجناز اإلدامل ز خلنمو غوا،ةنا مو
دوت هتاننة و حماكاننة ،منننذ كثننر مننن ةق ن ز الكثننري مننن احلنناالت ،وياننف الةة ن ام ال ولننة ال ننرى
مواصننلة حماكاننة احملةج ن تن ز غوا،ةننا مو مننام منننة ةاننكرتة ،وهننو مننا تةهنناما مننا عوصننمات اللجنننة.
وعكرم اللجنة يكم عوصماهتا.
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ملخص رد الدولة النر :
جيوز للاحةج تن ز خلمو غوا،ةا مو فلا مر حضام مام احملكاة لل هن ز شرةمة احةجازهم.
ومن ننذ ت قن ن مت ال ول ننة ال ننرى عقرت ننر مةااهةد ننا ااوأل ز آذام م ننامس ، ،٢0١5دق ننل ةا،م ننة حمةج ن ن تن
ضافم من غوا،ةا مو .و رى جملل االاةهراا ال ومل ،منذ آذام مامس  ٢0١5تضاً 8 ،لاات
اان ننةااع ،لمصن ننل ان ننذلك جماوةدن ننا  ٢٢لان ننة .ومن ننن صن ننل  ١١4شخص ن ناً من ننا زال ن نوا حمةج ن ن تن ز
وو دننت  ١0حمةج ن تن ،مننن ا ن الاننة اآلخ نرتن ،هتن ٌنم
غوا،ةننا مو ،عقننرم حالم ناً ،قننل  54حمةج ن اً؛ د
وال ت الوت تنة روت ص وم حكام ض هم و قضاا فمة الهقواة امنائمة ،ما ابااوت املةةقوت فانا زالنوا
مؤهل لريا ا جملل االاةهراا ملفاهتم.
وز ح ترات تو،م ،٢0١5 ،ةلن وزتر ابام مة ةن عهم مةهوث خاا ت من وزامة ابام منة مهن
غالق غوا،ةا مو ،امم س االلة امات ال الوماامة امامتة لمةاىن غالق مرف االحةجاز ز غوا،ةا مو
ز الوقت املنااا.

تقييم اللجنة:
[ابء :) ( ]2عرح ننا اللجن ننة املهلوم ننات املا ننةكالة الن ن قن ن مةدا ال ول ننة ال ننرى ة ننن مرا ه ننة ملف ننات
احملةج تن املةةق ز خلمو غوا،ةا مو و،قلدم ،لكندا ال عن األ قلقنة منن وعنرية ةالمنات املرا هنة .ولنذلك
ع لا اللجننة مهلومنات ةنن الةن ااري املةخنذة لةانرتا لانات االانةااع احملةجن تن و،قلدنم .وعكنرم
اللجنة يكم عوصمةدا.
[جر رريم(]1ل) :حت ننمط اللجن ننة ةلان ناً املهلوم ننات املق م ننة ة ننن مكا،م ننة فه ننن احملةجن ن تن ز مش ننروةمة
احةجنازهم .غننري هننا عالحننظ اانةارام مشننكلة ااشنخاا املننودة مهنن احلجن اإلدامل ان وت هتاننة و
حماكاة .وياف اللجنة ات ال ولة ال رى مل عق م مهلومات ةن مواصلة مالحقة احملةجن تن منام مننة
ةاكرتة .وعكرم اللجنة يكم عوصمةدا.
[ابء(]1ج) :عرحننا اللجنننة الة ن ااري املةخننذة للاض ن ق ن ماً صننول غننالق مرف ن خلننمو غوا،ةننا مو،
ا رق عشال عهم مةهوث خاا ت لوزامة ابام مة مه غالق غوا،ةا مو .وع لا اللجنة عق
مهلومات ماةكالة ةن الةق م احملرز ز هذ املةادمة.
الفقرة  :22ينبغأ للدولة النر :
(أ) أن تتخررذ مجيررا الترردابري الالزمررة لض ر ان توافررل مررا تضررنلا برره مررن أنشررنة املراملبررة
داخل الوالايت املتحدة وخارجها ما التزاماعا مبوجر العهرد ،مبرا يف ذلرك املرادة 17؛ وينبغرأ أن
تتخررذ بوجرره خرراص ترردابري لض ر ان تنررابل أي ترردخل يف احلررل يف اخلصو ررية مررا مبررادئ الشرررعية
والتناسر والضرررورة ،بصررر النظررر عررن جنسررية أو موملررا األفرراد الررذين ختضررا اتصرراالعم ملراملبررة
مباشرة؛
( ) أن رررص علررى أن يكررون أي ترردخل يف احلررل يف اخلصو ررية أو احليرراة األسرررية أو
البي ر أو املراسررالت مررنذوانً برره مبوج ر ملرروانر تكررون كررا  ‘1‘ :متاحررة للع رروم؛ ‘ ‘2تتض ر ن
أحكام راً تكفررل أن يكررون مجررا بيرراانت االتصرراالت واحلصررول عليهررا واسررتخدامها وفق راً ألهرردا
مشررروعة حمررددة؛ ‘ ‘3دمليقررة مبررا يكفررأ و رردد ابلتفصرريل الظرررو الرريت ارروز السر ا فيهررا بررذلك
التردخل ،وإجرراءات احلصرول علرى اإلذن ،وف رات األشرخاص الرذين ُيكرن وضرعهم ر املراملبرة،
وحرردود فرررتة املراملبررة؛ وإج رراءات اسررتخدام البيرراانت اجمل عررة وختزينهررا؛ ‘ ‘4تررنص علررى ض ر اانت
فعلية أ من االنتهاكات؛
( ) أن تصلد النظرام املتبرا لرشررا علرى أنشرنة املراملبرة بغيرة ضر ان فعاليتره ،بنررق
منها إملرار املشاركة القضائية يف اإلذن بتدابري املراملبة أو ر دها ،والنظر يف إنشاء والايت إشرا
ملوية ومستقلة هبد منا االنتهاكات؛
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(د) أن متتنا عن فرض االحتفاظ اإللزامأ ابلبياانت لدى أ،را أخرى؛
(ه) أن تكفل و ول األشخاص املتضررين إىل سبل االنتصا الفعال يف حال حدوا
انتهاكات.

سؤال املتابعة:
[ابء() ( ]2ل) :عرحا اللجنة الة ااري اإلدامتنة الن اُتنذهتا ال ولنة ال نرى ملواامنة ،شن ة املراقةنة الن
عنفذها ما املادة  ،١7ال هنا ع لا مهلومنات ةنن الةن ااري الةشنرتهمة املةخنذة للحنرا ةلنف ت عكنوت
ه ننذ الض نناا ت حم ن دة ز الق ننا،وت .وعش ننهر اللجن ننة تض ناً القل ن زاا الةق ننامتر ال ن عفم ن بت الة ن ااري
اإلدامتة املةخذة ال حتا خلا تكف احلقوق املكفولة خلو ا املادة  ١7ال عنص ةلف ت ميةثل الةن خل
ز احل ز ابصوصمة ملةادر الشرةمة والةنااا والضرومة.
[جرريم(]1ج) :مل عدةخننذ ،فماننا تة ن و ،ل ع ن ااري منننذ آذام مننامس  ٢0١4إلق نرام املشننامكة القضننائمة ز
اإلذت اة ااري املراقةة و مص ها ،و إل،شاا والات شراى قوتة وماةقلة .وعكرم اللجنة عوصماهتا.
[جيم(]1د) :ع لا اللجنة مهلومات ةن الة ااري املةخذة لوقف ممامانة االحةفنا اإلل امن الةمنا ت
ل ى فراى خرى.
[دال(]1ه) :مل عدقن قم ل مهلومننات ةننن فننرا وصننوأل ااشننخاا املةضننرمتن اننةل اال،ةصنناى ز
حاأل ح وث ا،ةداكات.
[جيم( ]2و) :عالحظ اللجنة ت ال ولة ال رى مل عرد ةلنف فلةدنا احلصنوأل ةلنف مهلومنات ةنن ةاناأل
املراقةة خامج الوالات املةح ة اامرتكمة ،وع لا اللجنة امل ت من املهلومات ةن هذ املاألة.

ملخص رد الدولة النر :
( )(ل)(ج) دان ن ن ننن ز ح ترات تو،من ن ن نن ٢0١5 ،قن ن ن ننا،وت  USA Freedom Actالن ن ن ننذل ته ن ن ن ن أل
ااحكام املةهلقة هبمئات املراقةة ز ال ولة ال رى وغريها من د ة اامن القوم وت ت الشفافمة.
وتنص القا،وت ةلف مفا الارتة ةن آماا قا،وت مراقةة االاةخةامات اا نةمة ( )FISAو حمكاة املرا هة
املهنمة خلراقةة االانةخةامات اا نةمنة ( ،)FISCالن عن نول ةلنف عفانريات قا،و،منة هامنة و تن ة ،و
الهاننل ،ذا عهننذم ذلننك ،ةلننف مفننا الانرتة ةننن ملخصننات اآلماا .وت تن القننا،وت الة امننات اإلاننال الهننام
ال عقا ةلف ةاع احلكومة ،وتدل م املفةش الهام الةااه لوزامة اله أل ودوائر االاةخةامات الة قم
ز فهالمننة وااننةخ ام صننالحمات قننا،وت مراقةننة االاننةخةامات اا نةمننة للحصننوأل ةلننف ،اننل مننن م نواد
ملاواة ،خلا ز ذلك فحص رااات الةقلمل احل اادىن من االحةفا املهلومات.
(ه) كننرمت ال ولننة ال ننرى يكمن املهلومننات املق مننة ز الو مقننة  .CCPR/C/USA/4وميكننن
للشننخص املةضننرم ت تق ن م فلة ناً حلننذى دلننة ا ن ةوى حمننازة املهلومننات ةلننف حنننو غننري قننا،وين و ة ن م
عنفمذ رااات املراقةة وفقاً امر اإلذت.

تقييم اللجنة:
[ابء() (]1ل) :عرحا اللجنة اان قا،وت  USA Freedom Actز ةام  ،٢0١5وع لنا ال ولنة
ال ننرى ت عقن م مهلومننات ةننن عنفمننذ القننا،وت وفهالمةنن ،ز ضنناات امةثنناأل ةالمننات الةن خل ز احلن ز
ابصوصننمة ملةننادر الشننرةمة والةنااننا والضننرومة .وع لننا اللجنننة تض ناً مهلومننات ةننن الة ن ااري املةخننذة
لكفالننة عواف ن مننا عض ن لا انن ،ال ولننة ال ننرى مننن ،ش ن ة مراقةننة داخننل الننوالات املةح ن ة وخام دننا مننا
الة اماهتا خلو ا الهد .
[ابء(]1ج) :عرح ننا اللجن ننة خل ننا قد ن م م ننن مهلوم ننات مفاده ننا ت احملكا ننة املهنم ننة خلراقة ننة االا ننةخةامات
اا نةمة شامكت قضائماً ز اإلذت اة ااري املراقةة املنصوا ةلمدا ز قا،وت  USA Freedom Actومص
هذ الة ااري ،وعرحا اللجننة اشنماب هنذا القنا،وت ةلنف املفةشن الهنام الةنااه لنوزامة الهن أل ودوائنر
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االاننةخةامات الة ن قم ز ااننةخ ام صننالحمات قننا،وت مراقةننة االاننةخةامات اا نةمننة .وع لننا اللجنننة
مهلومات ةن ع ةم قا،وت  USA Freedom Actلهام .٢0١5
[دال( ]1د) :مل عقن م ال ولننة ال ننرى مهلومننات ةننن الةن ااري املةخننذة لوقننف مماماننة االحةفننا اإلل امن
الةما ت ل ى فراى خرى .وعكرم اللجنة يكم عوصمةدا.
[ابء( ]2ه) :عرحا اللجنة املهلومنات املق منة ةنن وصنوأل ااشنخاا املةضنرمتن انةل اال،ةصناى
ز حنناأل ح ن وث ا،ةداكننات .وع لننا اللجنننة مهلومننات ضننافمة عة ن الاننةل املةنوةننة املشننام لمدننا ،مننا
مراةاة قا،وت  USA Freedom Actلهام  ٢0١5الذل اةةدا خرياً.
[دال(]1و) :عالحننظ اللجنننة ت ال ولننة ال ننرى مل عقن م مهلومننات ةننن ةانناأل املراقةننة خننامج الننوالات
املةح ة اامرتكمة ،وعكرم يكم فلةدا احلصوأل ةلف امل ت من املهلومات ةن هذ املاألة.
اإلجراء املو ى به :تنةغ عو م ،ماالة عهكل عقممم اللجنة.
التقرير الدوري املقبل ٢8 :آذام مامس ٢0١9

العفما
املالح ات ابةاممة:
فقرات املةااهة:
الرد ااوأل:
عقممم اللجنة:

 ٢5 ،CCPR/C/LVA/CO/3آذام مامس ٢0١4
 ١5و ١9و٢0
 ٢4 ،CCPR/C/LVA/CO/3/Add.1عش ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرتن الثن ن ن ن ن ن ن ن ن نناين ،وفام
٢0١5
تلن ن م عقن ن مهلوم ننات ض ننافمة ة ننن الفقن نرات [ ١5ابء[]2ابء]2
[جيم ]1و[ ١9ابء[]1ابء[]2ابء ]2و[ ٢0ابء]2

الفقرة  :15ينبغأ للدولة النر :
(أ) أن توفر ض اانت للسجناء وفقاً لل ادة  10من العهد؛
( ) أن تتخررذ خنرروات إضررافية لتحسررر الظرررو املاديررة ،مبررا يف ذلررك احليررز املتررا  ،يف
مراكز الشر،ة ومرافل احلبس االحتيا،أ والسجون؛
( ) أن توفر العدد الكايف من موظفأ احلراسة ملنا العنف بر السجناء.

ملخص رد الدولة النر :
( ) ك ن ن ننرمت ال ول ن ن ننة ال ن ن ننرى يكمن ن ن ن املهلوم ن ن ننات املق م ن ن ننة ز الو مق ن ن ننة
(الفقرات  ٢75و ٢88و 305و 3٢5و.)3٢7
و ش ننامت ال ول ننة ال ننرى الالئح ننة مق ننم  ،٢5ال ن اةةدا ن ت ز ك ننا،وت الثاين تن نناتر  ،٢0١4لةق ن
الرةاتة ال ةمة جما ً ماما ااشخاا امل ا ،وااشخاا املودة مهن احلةل االحةماف .
وتدفصننل الاننجناا احملكننوم ةلننمدم الاننجن املؤا ن ةننن غننريهم وحيةج ن وت ز مراف ن ُتضننا حلرااننة منمننة
مش دة .وتشامكوت ز اهض اا،ش ة امادفة ةادة يهملدم اال ةااة .
ووفق ن ناً لالئح ننة مق ننم  ،)٢0١5(٢83ال جي ننوز للا ننوظف اللج ننوا الة ن ن ااري اباص ننة ال ز احل نناالت
االاننةثنائمة ،اه ن عقمننمم شننامل لك ننل حالننة .وال تدانناح اةقمم ن ت ن ل و م ننل الاننجناا احملكننوم ةل ننمدم
الاجن املؤا ال ذا مئ ت الاج ق تشكل خ راً.
(ل) ش ننرحت ال ول ننة ال ن ننرى م ننا ق مةن نن ،م ننن مهلومن ننات ة ننن ااوضن نناع املادت ننة ،ز الو مقن ننة
( CCPR/C/LVA/3الفقرة  )3١١وز الو مقة ( CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1الفقرات .)١٢8-١٢6
CCPR/C/LVA/3
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وا ت العفما ،ز كا،وت الثاين تناتر  ،٢0١5ةالمة جت ت قرااة ةشرة مراف احةجاز ياهة للشرفة.
وز ة ننام  ،٢0١4ننل الةج تن ن و ةن نادة الةن نناا  ١0ا ننجوت ومرفقن ناً ص ننالحماً ل حن ن اث .وعش نند
ااوضاع املادتة ز الاجوت حتاناً ماةاراً.
وكرمت ال ولة ال رى يكم املهلومات املق مة ز الو مقة ( CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1الفقرة .)١٢9
(ج) ذا م ى ح ن مننوظف الاننجن ت اننجمناً عهننرا للهنننف ،و ننا ةلمنن ،اننال الوح ن ة
ال ةمة ز الاجن اذلك .وحيق م تر الاجن ز اامر وحير دةوى نائمة ذا كات هنا ما تممها.
وقن دملكةننت كننامريات ضننافمة للاراقةننة الفمن تو ز الاننجوت اغمننة مصن املانرات واامنناكن املشننمكة .وز
ةام  ،٢0١4دمكةت كامريات ضافمة للاراقةة اامنمة الفم تو ز الاجن املرك ل ز متغا.
وخالأل ةام  ،٢0١4علقف  ٢١موظفاً من موظف الاجوت ع متةاً ل ماألة منا خمافر الهنف.

تقييم اللجنة:
[ابء :) (]2حتننمط اللجنننة ةلاناً املهلومننات الن قن مةدا ال ولننة ال ننرى ،ومندننا مهلومننات ةننن الالئحننة
مقم  ٢83ال اةةدا ت ز ح ترات تو،م ،٢0١5 ،الراممة احل من ااةخ ام القمنود .غنري ت اللجننة
ع لا اما ت ةن وعرية احلاالت ال عداةخ م فمدا القمنود وةنن املهناتري املةةهنة ز ذلنك .وع لنا تضناً
عوض ننمحات اش ننأت الةن ن ااري املةخ ننذة من ننذ اةةا نناد مالح اهت ننا ابةامم ننة ز آذام م ننامس  ،٢0١4لة ننوفري
ضاا ت للاجناا وفقاً للاادة  ١0من الهد .
[ابء(]2ل) :حتننمط اللجنننة ةلاناً املهلومننات الن قن مةدا ال ولننة ال ننرى ةننن جت تن مراكن االحةجنناز
ل ى الشرفة ومراف احةجاز الشةال والاجوت .وع لا اللجننة مهلومنات حمن دة ةنن الةن ااري املةخنذة
اه اةةااد املالح نات ابةاممنة ،منن نل عوانما املرافن وحتان وضناةدا املادتنة ،خلنا ز ذلنك فةمهنة
ةالمات الصما،ة وة د ماكن االحةجاز املشاولة هبا.
[جيم( ]1ج) :ياف اللجنة لالفةقام مهلومات ةن الة ااري املةخنذة لن ادة ةن د منوظف احلراانة،
وع لا عق هذ املهلومات.
الفقرة  :19ينبغأ للدولة النر :
(أ) أن تع ر ررزز اسر ر ررتاتيجياعا الرامي ر ررة إىل مكافح ر ررة اار ر ررائم املرتكب ر ررة ب ر رردافا العنص ر رررية
والتصدي الستخدام اخلنا العنصري يف السياسة ووسائط اإلعالم؛
( ) أن تنفر ررذ أحكر ررام القر ررانون اانر ررائأ الرامير ررة إىل مكافحر ررة اا ر ررائم املرتكبر ررة بر رردافا
العنصرية ،وتومليا العقوابت املناسبة على مرتكبيها ،وتيسري إجراءات اإلبالغ عن ااررائم املرتكبرة
بدافا الكراهية؛
( ) أن جترم التحريا على العنف بسب امليل اانسأ أو اهلوية اانسانية.

ملخص رد الدولة النر :
( ) ز ح ترات تو،م ،٢0١4 ،اةةا ت احلكومة عقرتراً وافماً دةا دخاأل ةن ة عهن تالت
ةلف القا،وت امنائ  ،عشال ماائل من قةمل امرائم املرعكةة ةلف اإل،م،ت ان افا الكراهمنة ،ومنا تقمفن،
املوظفنوت الهاوممنوت مننن فهناأل ان افا الكراهمننة .وز تلوأل انةةام  ،٢0١4دةن لت املنناديت  48و78
من القا،وت امنائ .
وفماننا تةهل ن اب ننال الهنصننرل ز واننائط اإلةننالم ،كننرمت ال ولننة ال ننرى يكم ن اهننض املهلومننات
الوامدة ز الو مقة ( CCPR/C/LVA/3الفقرة .)470
وز تلوأل اةةام  ،٢0١4دة لت حكام قا،وت اإلةال ت الةجامتة لوضا شروب كثر عفصمالً اشأت
ابضوع للرص القا،وين ،حت ر ال ةوة الهنف وال ةاتة احلرامة ،و نا الةحنرتض ةلنف الةاممن اانةا
الهرق و اللوت و ،وع امنل و الان و املهةقن ات ال تنمنة و الاماانمة و غريهنا ،و ااصنل القنوم
20
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و اال ةااة  ،و الوضا املايل ،و غري ذلك من الهوامل .وةالوة ةلف ذلك، ،شأت وزامة الثقافنة ز
ةام  ٢0١4فرتقاً ةنامالً لوضنا مةنادر عو مدمنة للاماانات املةهلقنة اوانائط اإلةنالم .اوم اةنت احلكومنة
مو اهنوات " شخاا خمةلفوت".
مشامتا هت ى مكافحة الةامم وعه ت الةاامح ،مندا ار ٌ
(ل) ز ةام  ،٢0١4دحركت  89دةوى نائمة اشأت رائم تد قةف امعكاهبا عن مج ز فام
املادة ( 78الةحرتض ةلف الكراهمة و اله اوة القوممة و اإل نمة و الهرقمة) من القا،وت امنائ .
وخلصننت احملكاننة الهلمننا ز ق نرام صننادم ز ةننام  ٢0١4مكا،مننة دا،ننة شننخص خلو ننا املننادة 78
اةداننة الةح نرتض ةلننف الكراهمننة الهرقمننة ااننةخ ام قاة ن ة امننا ت مؤ ةننة ،ح ن و ت مل تفننض فهلنن،
حلاق ضرم اشخص مه ل .
(ج) ز تلوأل ان ننةةام  ،٢0١4دة ن ن لت املن ننادة ( ١50الةح ن نرتض ةلن ننف الكراهمن ننة واله ن ن اوة
اال ةااةم ننة) م ننن الق ننا،وت امن ننائ لةجن نر الةحن نرتض ةل ننف الكراهم ننة اا ننةا  ،ننوع ام نننل و الا ننن و
اإلةاقة ،و ل ةامل آخر ،ذا فضف ذلك الةحرتض ضرم كةري .وق صنمغت املنادة  ١50صنماغة
واا ننهة الن نناق خل ننا تكف ن لةش ننال املم ننل امنا ن  .وعدش ن قد الهق ننوات ز حال ننة اا ننةخ ام  ،ننام مؤ ننت
لةجدم الةما ت.

تقييم اللجنة:
[ابء :) ( ]1عرحننا اللجنننة دخنناأل عه ن تالت عش نرتهمة ووضننا اا نماعمجمات ملكافحننة ام نرائم املرعكةننة
ان ن وافا ةنصن نرتة .لكند ننا ع ل ننا مهلوم ننات ة ننن ي ننري عل ننك الةن ن ااري ،وة ننن الةن ن ااري املةخ ننذة للةصن ن ل
الاةخ ام اب ال الهنصرل ز الامااة.
[ابء(]2ل) :حت ننمط اللجن ننة ةلا ناً املهلوم ننات ال ن ق ن مةدا ال ول ننة ال ننرى ة ننن عنفم ننذ امل ننادة  78م ننن
القننا،وت امنننائ  ،لكندننا ع لننا امننا ت حصننائمة ضننافمة ةننن ة ن د الشننكاوى املةهلقننة ام نرائم املرعكةننة
ا ن وافا ةنص نرتة ،واملالحق ننات القض ننائمة ال ن لةد ننا وااحك ننام الص ننادمة ةل ننف مرعكةمد ننا والةهوتض ننات
املانوحة لضحااها ،منذ اةةااد املالح ات ابةاممة ،وع لا كذلك مهلومات ةن دوافا علنك امنرائم
والة ااري املةخذة لةماري اإلاال ةندا.
[ابء(]2ج) :عرحا اللجنة اةه تل املادة  ١50من القا،وت امنائ  ،لكندا ياف ات ال ولة ال نرى
مل دجتن لنرم جترمي ناً صننرحياً فهنناأل الةح نرتض ةلننف الهنننف ااننةا املمننل امنا ن و اموتننة امناننا،مة ،وع لننا
اللجنننة مهلومننات ةننن ع ةمن املننادة  ١50ةلننف امنرائم املرعكةننة ااننةا املمننل امنان واموتننة امناننا،مة،
وعكرم يكم عوصمةدا.
الفقرررة  : 20ينبغررأ للدولررة النررر أن تكثررف الترردابري ملنررا ا لر السررلبية علررى األملليررات بسررب
االنتقال إىل التعلم ابللغة الالتفية ،وال سي ا ملعااة مشكلة االفتقار إىل الكت املدرسية يف بعرا
املواد ،ورداءة نوعية املرواد والتردري علرى اللغرة الالتفيرة لل عل رر غرري الالتفيرر .وينبغرأ للدولرة
النر أيضاً أن تتخذ خنوات إضافية لدعم تعليم لغات األملليات وثقافاعا يف مدارس األملليات.

ملخص رد الدولة النر :

كرمت ال ولة ال رى يكم املهلومات املق مة ز الو مقة ( CCPR/C/LVA/Q/3/Add.1الفقنرة )١66
والو مقة ( CCPR/C/LVA/3الفقرة .)565
وهتن ى الوكالننة املهنمننة اللغننة الالعفمننة ع وتن امل مان وال ننالل خلنواد خمةلفننة لةن متل اللغننة الالعفمننة
وعهلادا ز ماةوى املةة ئ  .واةةةاماً من ةام  ،٢0١5اةشال علك املواد تضاً ماةوات خنرى منن
الكفااة اللغوتة.
وز الانة ال ماامة  ،٢0١5 ٢0١4كات حوايل  56 400فالا ز مؤااات عهلمامة عهةا املنداج
الةهلما ن اب نناا ااقلم ننات .ويم ننا املؤاا ننات الةهلمام ننة ال ن عةة ننا ذل ننك املند نناج جم ننمة ةل ننف ع ن متل
موضوع دماا ل ام تةناوأل لغة ااقلمة و دهبا .وحي لل الل ز م امس ااقلمات ا ةماز االمةحا ت
الندائمة الغة ااقلمة.
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تقييم اللجنة:
[ابء :]2عرحا اللجنة املهلومات املق مة ةن ال ومات ال ماامة ومواد الة متل والةهلم اباصة اللغنة
والة نوتر املدن  .وحتنمط اللجنننة ةلاناً خلةنادمة الوكالننة املهنمنة اللغننة الالعفمننة ع وتن امل مان وال ننالل
خلواد خمةلفة لة متل اللغة الالعفمة وعهلادا ز ماةوى املةةن ئ  ،لكندنا ع لنا مهلومنات ةنن اب نوات
املةخننذة منننذ اةةانناد مالح اهتننا ابةاممننة ااخننرية ،ومننن ذلننك مهلومننات ةننن ة ن د ااشننخاا امل ن قما
خلو ا كل ار مو من المامو املشام لمدا ،وةن الة ااري املةخذة ل ةم ع متل لغات ااقلمات .وعكرم
اللجنة يكم عوصماهتا.
اإلجراء املو ى به :تنةغ عو م ،ماالة عهكل عقممم اللجنة.
التقرير الدوري املقبل ٢8 :آذام مامس ٢0٢0

الدورة ( 112تشرين األول/أكتوبر )2014
ارل ال،كا
املالح ات ابةاممة:
فقرات املةااهة:
الرد ااوأل:
عقممم اللجنة:

 ٢7 ،CCPR/C/LKA/CO/5عشرتن ااوأل كةوار ٢0١4
 5و ١4و ١5و٢١
 ١6عشرتن ااوأل كةوار  ٢0١5و 7ح ترات تو،م٢0١6 ،
تل ن م عق ن مهلومننات ضننافمة ةننن الفق نرات [ 5ابء[]1ابء[]2ابء]1
و[ ١4جيم[]1ابء ]1و[ ١5ابء[]2ابء ]2و[ 21ابء]2

الفقرة  :5ينبغأ للدولة النر :
(أ) أن تلغأ التعديل الثامن عشر املدخل على الدستور؛
( ) أن تتخررذ ترردابري تشررريعية وترردابري أخرررى لض ر ان إضررفاء الشررفافية والنزاهررة علررى
ع ليات التعير يف السلنة القضائية ويف اهلي ات املستقلة األخرى؛
( ) أن تتخذ تدابري مل وسرة لضر ان محايرة أعضراء سرلنتها القضرائية مرن الترنثريات أو
اإلغراءات أو الضغوط أو التهديدات أو التدخالت غري املشروعة ،مبا فيها تلك اليت ملرد متارسرها
السلنتان التنفيذية و/أو التشريعية يف الدولة النر .
وينبغررأ للدولررة النررر  ،عنررد اخترراذ الترردابري املررذكورة أعررالر ،أن تراعررأ مراعرراة رمررة تعليررل اللجنررة
الع ررام رمل ررم  )2007(32بش ررنن احل ررل يف املس رراواة أم ررام احمل رراكم واهلي ررات القض ررائية ويف حماك ر رة
عادلررة ،واملبررادئ األساسررية اخلا ررة ابسررتقالل السررلنة القضررائية ،ومبررادئ ابريررس (مل ررار اا عيررة
العامة  ،134/48املرفل).

ملخص رد الدولة النر :
( ) دقنقر ز ام منناتو  ٢0١5الةهن تل الةااننا ةشننر لل اننةوم .وتفننرا الةهن تل قمننوداً ةلننف
اننل ات النرئمل الةق ترتننة ،وتنشن منننة املشننمات الوفنمننة واسلننل ال اننةومل ومنننة خن مات مرا هننة
احلااات ،وته ز اللجات املاةقلة .وتهمى اةمافاً صرحياً احل ز احلصوأل ةلف املهلومات.
(ل) اسلل ال اةومل مكلف اةوصمة مئمل الةل بمساا الر ااا وااةضاا الذتن تهكانوت
ال ااا الةه دل الذل ميم اسةاا الارتال،ك لةهممندم ز اللجات الةاا املاةقلة.
(ج) ته ن ن ز الةه ن ن تل الةاان ننا ةشن ننر اان ننةقالأل الان ننل ة القضن ننائمة واملفوضن ننمة املهنمن ننة امدن نناز
القضننائ  .وعهةننم املننادة  ١١١ننمم مننن ال اننةوم الة ن خل ز القضنناا رميننة .وميكننن ت دحيكننم ةلننف ل
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شخص عثةت دا،ة ،الة خل ز القضاا ،ةقا حماكاة مام حمكاة ال م نة الهلمنا ان وت همئنة حملفن ،
الانجن ملن ة عصننل اننة واحن ة و الغرامننة ،و اكلمدانا ،وميكننن ت تفقن هلمةن ،كناخننا ،فمحننرم
من الةصوتت ومن عقل املناصا الهامة ،مل ة عصل اةا انوات.

تقييم اللجنة:
[ابء :) ( ]1عرحا اللجنة اان الةه تل الةااا ةشر ،لكندا ع لا امل ت من املهلومنات ةانا ذا كنات
تلغن يمننا ااحكننام املثننرية للخننالى الن دخلدننا الةهن تل الثننامن ةشننر ،وال اننماا فماننا تةهلن افصننل
ةضاا الال ة القضائمة و عهممندم.
[ابء( ]2ل) :عنو اللجنة اإل رااات ال اُتذهتا ال ولة ال رى للح من انل ات النرئمل الةق ترتنة،
وزادة الشفافمة والن اهة ز ةالمة عهم ةضاا اممئات املاةقلة .وع لنا مهلومنات ةنن مهناتري الةهمن
والفصل ،وال اماا الناةة اةضاا الال ة القضائمة.
[ابء( ]1ج) :عنننو اللجنننة اإل نرااات ال ن اُتننذهتا ال ولننة ال ننرى لةه ت ن ااننةقالأل الاننل ة القضننائمة.
وع لا موافاهتا خلهلومات ةاا تل :
‘ ‘١دوم املفوضمة املهنمة امداز القضائ ووالتةدا؛
‘ ‘٢مضاوت الةه تل الةااا ةشر وعنفمذ ؛
نرااات مةااه ننة ةن ن أل مئ ننمل القض نناة ز ك ننا،وت الثاين تن نناتر  ،٢0١3ال ننذل حن ن ث ز
‘‘3
ظروى قمت شنكوكاً تنة ز من ى عوافقن ،منا املةنادر ااااانمة اصنوأل احملاكانات،
وز ااةقالأل القضاا.
الفق رررة  :14ينبغ ررأ أن تتخ ررذ الدول ررة الن ررر مجي ررا الت رردابري الالزم ررة لتعحق ررل يف مجير را ادع رراءات
اسررتخدام القرروة غررري املشررروا وانتهرراك احلررل يف احليرراة ،قيقراً حازمراً سررريعاً وشررفافاً ونزيهراً ،هبررد
تقد املسؤولر إىل العدالة ملقاضاعم ومعاملبتهم ،وتوفري سبل انتصا مالئ رة للضرحااي وأملرارهبم.
وينبغأ أن تضاعف الدولة النرر جهودهرا لتنفيرذ تو ريات ’انرة الردروس املسرتفادة واملصراحلة‘
املتعلقة بضرورة التحقيل ،عن ،ريل آليات قيل مستقلة ،يف ادعاءات ارتكا انتهاكات خنررية
للقانون الدويل .وينبغأ للدولة النر بصفة خا ة:
(أ) أن تتعرراون مررا مفوضررية األمررم املتحرردة السررامية حلقرروق اإلنسرران علررى التحقيررل يف
مجيا ادعاءات ارتكا انتهاكات خنرية حلقوق اإلنسان؛
( ) أن تنظررر ،يف سررياق أع ررال القتررل الرريت وملع ر يف مرردينيت موثررور وترينكومررايل ،ويف
حاالت مماثلة أخرى ،يف الس ا بتصوير شهادات الشهود ابستخدام و لة فيديو من مواملا آمنة
وسرررية مررن أجررل تيسررري التحقيقررات ،علررى أن يرروىل االعتبررار الواجر لالحتياجررات املتعلقررة حب ايررة
الشهود.

ملخص رد الدولة النر :
اةمى الرئمل املآا ال ح ت منذ ااةقالأل الةل  ،وش د ز وأل خ ال لقا ز توم االاةقالأل
ةلف احلا ة ام امراح والوح ة واملصاحلة.
وتده قجننل حالمناً اإل نرااات امنائمننة الن عشننال املننودة ز مهاننكرات االةةقناأل ااننةا من اةم ،شن ة
مهاامة .وعةاح للجنة ال ولمة للصلما ااعر وااار مكا،مة االعصاأل هبم.
وق ن مت ال ولننة ال ننرى مهلومننات ةاننا عهة ن م اُتنناذ مننن ع ن ااري ،عشننال ،شنناا منننة للحقمقننة واله الننة
واملصنناحلة وةن م الةكنرام ،و ،شنناا مكةننا مهن ااشننخاا املفقننودتن ،خلننا تةااشننف مننا املهنناتري ال ولمننة
وخمة اللجنة ال ولمة للصلما ااعر.
واجلت
وا الةحقم ز قضمة عرتنكومايل ز آذام مامس  ،٢0١5وااةد ة يما الشدود املو ودتن د
وو  ،ااة ةاا ممس للشدود الذتن تقماوت حالماً ز ابامج لةق اادلة الالزمة لةحقمقات
شداداهتم .د
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احملكاننة ام ئمننة .واوشننرت اإل نرااات امنائمننة ض ن  ١3موظف ناً ز فرقننة الهاننل اباصننة الةااهننة لشننرفة
وةرض ننت اآلت ةل ننف القاضن ن ز عرتنكوم ننايل ،ة ننائو حتقمن ن غ ننري ما ننةهجل ننرل قة ننل
ا ننرل ال،ك ننا ،د
احملاكاة .وقد مت حن اآلت فنادات  ٢5شناه اً ،وتدهةقن ت  8شندود ،منن امنندم ولن ات صنمةا جبنروح
وجنمننا مننن احلنناد ث ،تقماننوت ز ابننامج ،ولمانوا مو ننودتن ز ةننناوتندم املهروفننة .وفماننا تةهلن اوفنناة ١7
ةامالً ز جماأل اإلغا ة ياه ملن اة الهال ملكافحة امنوع ،اانةجوات دائنرة الةحقمقنات امنائمنة ،مننذ
كا،وت الثاين تناتر  ١8 ،٢0١5ةاكراً واجلت قوامم .وز كا،وت ااوأل دتاام  ،٢0١5اجلت
ال ائرة قواأل  3٢ةاكراً آخرتن ،من امندم الضااط الذل كات تقود مغاوتر الكةمةة ااو ال دمالت
كةه ت ات موعوم ز توم احلادث.
وتنننص القننا،وت مقننم  4لهننام  ٢0١5اشننأت مانناة ة وعاتننة ضننحاا امنرائم والشنندود ةلمدننا ،ةلننف عننوفري
احل ن ااقص ننف م ننن الض نناا ت للش نندود ،خل ننا ز ذل ننك اام ننن الشخص ن م ننن م ننام املغ ننادمة م ننام
الوصنوأل ،وفرصنة اإلدالا الشندادة ةننم االعصناأل الاناه الةصننرل منن "مكنات اهمن " منأذوت ان ،داخننل
ارل ال،كا ،ا الً من املثوأل الشخص مام احملكاة.

تقييم اللجنة:
[جريم :) (]1عننو اللجننة اب نط املةوخناة ملهامنة مانألة احلن ز مهرفنة احلقمقنة واله النة و نم الضنرم
وضاات ة م عكرام اال،ةداكات ،لكندا ع لا مهلومات ماةكالة ةن املضاوت الفهلن لةلنك اب نط
وعنفمذها و ام وأل ال م املةوقا لةنفمذها .وعكرم يكم عوصمةدا.
[ابء( ]1ل) :عرحا اللجنة املهلومات املق مة ةن قضم عرتنكومايل ومن اة الهال ملكافحة امنوع،
وةن اإلدالا الشدادة ةن فرت الة اوأل الفم تو ،لكندا ع لا مهلومات ةن الة ااري املةخذة لةاك
الشنندود املقمان ز ابننامج مننن اإلدالا اشننداداهتم ةننم االعصنناأل الةصننرل مننن مواقننا آمنننة وانرتة خننامج
ارل ال،كا.
الفقرة  :15ينبغأ للدولة النر :
(أ) أن قل على وجه السرعة يف حاالت االختفراء القسرري وتالحرل اانراة وتعراملبهم،
و دد أماكن وجود األشخاص املفقودين ،بشفافية ونزاهة؛
( ) أن تضرر ن ح ررل األس ررر يف معرف ررة مك رران وج ررود األش ررخاص املختف ررر أو وض ررعهم،
بكفالررة تزويررد اللجنررة الرلسررية للتحقيررل يف الشرركاوى املتعلقررة ابألشررخاص املفقررودين ،وغريهررا مررن
اهلي ررات ذات الصررلة ،بسررلنات ملانونيررة كافيررة ،ومبرروارد بشرررية وتقنيررة وماليررة ،لكررأ تبرردأ ع لهررا يف
وملته ابستقاللية وفعالية ،كأ حيظى الشهود حب اية كافية.

ملخص رد الدولة النر :
عهة م ال ولة ال رى الةص ت  ،ز قرل وقت ممكن ،ةلف االعفاقمة ال ولمة حلااتة يما ااشخاا من
االخةفاا القارل؛ وق قد م الرئمل عقر دتر اللجنة الرائامة للةحقم ز الشكاوى املةهلقة ااشخاا
املفق ننودتن ،وا ننمدهرا قرتةن ناً ةل ننف الممل ننات ،م ننا عقرت ننر من ننة ودالغام ننا .وحبل ننوأل تلوأل ا ننةةام ،٢0١5
دحف ننت  ١ 688قضننمة مننن ص ننل  5 750قضننمة حامننا احلكومننة الفرت ن الهامننل امله ن حب نناالت
االخةفناا القانرل و غننري ال نوة  .و ُّاُتنذت عن ااري ملهامنة القضنناا املةةقمنة .ومنن املقننرم ت تن وم الفرتن
الهامننل اننرل ال،كننا ز الفننمة مننن  ١8 9عش نرتن الثنناين ،وفام  .٢0١5وق ن ةالننت احلكومننة مننا
اللجنة ال ولمة للصلما ااعر ةلف ،شاا آلمة قا،و،مة ،وةلف ،شاا مكةا للافقودتن ملهامة الشواغل
املةصلة هبؤالا ااشخاا.
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تقييم اللجنة:
[ابء :) (]2حت ننمط اللجن ننة ةلا ن ناً اب ن نوات ال ن ن اُت ننذهتا ال ول ننة ال ننرى لةوض ننمح ح نناالت االخةف نناا
القا ننرل ،لكند ننا ع ل ننا مهلوم ننات ض ننافمة ةا ننا تل ن  ) ( :ك ننل م ننا دحن ن ل د م ننن ح نناالت ت ن ة عةهلن ن
ااشخاا املفقودتن و االخةفاا القارل منذ الن اع الااا ؛ (ل) ة د الةحقمقات ز علك احلاالت
واملالحقننات القضننائمة واإلدا ت ال ن لننت امننناة؛ (ج) ،ةننائو زامة الفرت ن الهامننل ز ةننام .٢0١5
وع لا اللجنة تضاً مهلومات ةن مةااهة عقرتر من اما غاما و وداالغاما.
[ابء( ]2ل) :عرحننا اللجنننة اةهنناوت ال ولننة ال ننرى مننا اللجنننة ال ولمننة للصننلما ااعننر ةلننف ،شنناا
مكةا مه ااشخاا املفقودتن ،وع لا مهلومات ةن الةق م احملرز ز هذا الصن د .وع لنا امل تن
مننن املهلومننات ةننن الة ن ااري املةخننذة لكفالننة ح ن اااننر ز مهرفننة مكننات و ننود ااشننخاا املخةف ن ،
اشفافمة و ،اهنة ،ولضناات عاتنة الشندود .وع لنا اللجننة تضناً مهلومنات ةنن الةن ااري املةخنذة لضناات
ع وت ن اللجن ننة الرائا ننمة للةحقم ن ز الش ننكاوى املةهلق ننة ااش ننخاا املفق ننودتن واممئ ننات ااخ ننرى ذات
الصلة الال ات القا،و،مة ،واملوامد الةشرتة والةقنمة واملالمة.
الفقرررة  : 21ينبغررأ أن متتنررا الدولررة النررر عررن أي ترردابري تبلررغ حررد الرتهي ر أو املضررايقة ضررد
األشررخاص الررذين ُيارسررون حقهررم يف حريررة التعبررري ،وأن تكفررل ،يف كررل مرررة يعقيررد فيهررا هررذا احلررل،
االمتثررال للفقرررة  3مررن املررادة  19مررن العهررد .وينبغررأ أن قررل هب و ررة يف مجيررا حرراالت التهديررد
واالعتر ررداء الر رريت تسر ررتهد الصر ررحفير واحملر ررامر ورجر ررال الر رردين والنشر ررناء السياسر ررير وأعضر رراء
املنظ ات الدولية واملدافعر عن حقوق اإلنسان ،و اسر اانراة ،وتروفور سربل االنتصرا الفعرال
للضررحااي .وفضرالً عررن ذلررك ،ينبغررأ أن تكفررل ا يررا األفرراد أو املنظ ررات إمكانيررة إمررداد اللجنررة
ابملعلومات بكل حرية ،و يهم من أي أفعال انتقامية انش ة عن ذلك.

ملخص رد الدولة النر :
اُتننذت ال ولننة ال ننرى نرااات إلزالننة القمننود املفروضننة ةلننف املواقننا الشننةكمة وواننائط اإلةننالم ،وق ن
دمفهننت يمننا القم ننود املفروضننة ةلننف املواق ننا الشننةكمة اإلخةامتننة ز ك ننا،وت الثاين تننناتر  .٢0١5ومفه ننت
ال ولة ال رى تضاً القمود املفروضة ةلف حرتة الصحفم  ،خلن فمدم الصحفموت اا ا،ا ،ل امة يمنا
الهنودة الةلن .
مناف الةل واإلاال ةن املشناكل ،واُتنذت نرااات لن ةوة الصنحفم املنفمن
وجترى حالماً حتقمقات ز ادةنااات قةنل صنحفم و اخةفنائدم .ودلقن القنةض ةلنف اهنض املةدان ز
د
اماق اخةفاا الصحف اراغمت كنالمغودا ،و ةم فةح الةحقم ز اغةماأل الاا،ةا وتكرمياعو،غ  ،ودك
االلة ام اةق امناة اله الة.

تقييم اللجنة:
[ابء :]2حتننمط اللجن ننة ةلا ناً امد ننود ال ن عة ننذما ال ولننة ال ننرى إلزال ننة القم ننود املفروض ننة ةل ننف املواق ننا
الشةكمة وواائط اإلةالم ،لكندا ع لنا امل تن منن املهلومنات ةنن ةن د الشنكاوى النوامدة ،مننذ اةةاناد
مالح اهتننا ابةاممننة ،وةننن اإل نرااات املةخننذة للةحقمن ز حنناالت املضنناتقة واالةةن اا الن عاننةد ى
الصحفم واحملام وم األ ال تن والنش اا الاماام و ةضاا املن اات غنري احلكوممنة واملن افه ةنن
حقوق اإل،اات ،وحمااةة امناة ،وعوفري اةل اال،ةصاى للضحاا.
اإلجراء املو ى به :تنةغ عو م ،ماالة عهكل عقممم اللجنة.
التقرير الدوري املقبل 3١ :عشرتن ااوأل كةوار ٢0١7
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