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أولا -مقدمة
ووة
 -1جيوولل نة ا ووي حبقاق ووي ان وولق لل ووة نووة نة ووة  )4(40م وول نقا وويل ن وويل
بةحلنلق حبيللقي نلقةسقي أ تُقيل تنةرير متةبقي ستاة إىل خمتةف مل نقايل أحكةمه ذنك
حبلةديل نيل طأرر دة نل وةب بةنتممة وة ق وة يتقةود بتنويلا نتنوةريرُ ويل أُدويل هوا نتنريور
د ال بتةك حبة ُ
يقوور نتنريوور حبقةلمووةيت نووه تةنتاووة حبنوورر ةمبووي حبقاقووي تةبقووي حبالح ووةيت تةمقووي
-2
خووال و مووة بوور نوويل رتر  116 115حتةووقاليت نة اووي ننوورريت نووه دت وويل ة خووال
نيل ر  ُ116تر مجقع حبقةلمةيت حبتةحي دل إجرب حبتةبقي ناي سوتديلمته نة اوي ماوا ر وة
نل ووةبقي نن ووةلر حبقن وول يف متلل/يلنق ووه  2006يف ج وويل ميك وول عر ووال دةق ووه دةو و حبل ووع
نشبكي نة ايُ
طأغر
-3
حببقاي أ لةه:

تنقوق حبقةلموةيت حبنيلموي مول نويل

تقييم الردود

ر /إجرب مُر
ألف

ر /إجرب ُمر إىل حيل كب

__________

*
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طأرور

حبقاقوي تلوتديل نة اوي حبقوةي
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تقييم الردود

ر /إجرب مُر جمئقة
باء1
باء2

ر /إجرب غ مُر

ختايت إجرب يت مة لسي نكل ع ب ّيل مل تنيلا مقةلمةيت إضة قي
ختايت إجرب يت أ نقي نكل ع ب ّيل مل ختةذ تيل ب تنيلا مقةلمةيت إضة قي

جيم1
جيم2

ر رّ
ر رّ

مل جير أي تقة مع نة اي

نكل جرب يت حبتدا ع تؤ ي إىل تافقا نتلمبقي
نكاه ع يتقةد بةنتلمبقي

دال1

مل يوور أي ر ضو ل اجووة حملوويل
حميل
مل ير أي ر بقيل إرسة تاك أ ديل تاك يت

هاء

يتبر مل نر أ نتيل ب حبتدا ختةنف تلمبقةيت نة اي

دال2

أ مل يتضو ل نتنريوور أي ر دةو سووؤ

نتيل ب حبتدا ختةنف تلمبقةيت نة اي

ثانيا -تقييم المعلومات المتعلقة بالمتابعة
الدورة ( 104آذار/مارس )2012
جل الريي نيل مقاقكقي
حبالح ةيت تةمقي:
نفنريت ملضل حبتةبقي:
نر :
تنقق نة اي:

CCPR/C/DOM/CO/5

22 11 8

دت يليت يف  27آذ ر/مةرس2012

 CCPR/C/DOM/CO/5/Add.1ر يف  24آب/أغلطس 2015
ع ب و و ّيل م و وول تن و وويلا مقةلم و ووةيت إض و ووة قي بش و و نفن و ووريت [8ج ي يييم]2
[11جيم[]1باء[]2باء[22 ]2باء[]2باء[]2دال]1
مقةلم و و و و و و و و ووةيت ر م و و و و و و و و وول مركم حلنلق حبيللقي نلقةسقي ما ةيت أخرى
ما ةيت غ حكلمقي:
ما ي نقفل نيل نقي
الفقييرة  :8ينبغييي للدوليية ال يير ميين طييالبي اللجييوء والالج ييي بانتظييا وسييا معتيير بهييا
إلثبات الهوية م أج حمايتهم م الترحي دون مسوغ وضمان إمكانية حصولهم على فرص
اجتماعية واقتصاديةُ
ملخص رد الدولة ال ر
يف نفو مووة بوور دووةمي  2014 2005متووم مقةجلووي  99يف حبةئووي موول نطةبووةيت نووه ر يت ماووا
دة ُ 2000
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معلومات واردة م منظمات غير حكومية

مركم حلنلق حبيللقي نلقةسقي ما ةيت أخرى

مل متاح نالجئر أيي سقةي نتحيلييل هللييُ
تقييم اللجنة
[ج يييم :]2حت ووقل نة ا ووي دة ووة بةحبقةلم ووةيت ن ووه وويلمتاة نيل ن ووي نط وور نكاا ووة تطة ووا مل ة ووة
قةلمةيت دل نتيل ب حبتدا دنا دت ة حبالح ةيت تةمقي يف  27آذ ر/مةرس  2012حباح
رةنيب نة لب نالجئر سقةي ثبةيت هللييُ مل حبطةلب تنيلا مقةلمةيت حميل دل دويل ثوةئد
مللغ ض ة
هلليي نصة ر نطةنيب نة لب نالجئر ماا ذنك نتةريخ حل ةيتا مل ن حقل
إمكةلقي حصلهل دة ر جت ةدقي تصة ييُ
الفقرة  :11ينبغي للدولة ال ر مضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على أعمال العنف ضد
المرأة ،وضمان إجراء تحقيقات بصورة منهجيية ومال مية فيي تلي اففعيال ومقاضياة مرتكبيهيا
ومعيياقبتهم ،وإقاميية نظييا إلعييادة تحهي ي الضييحايا وينبغييي لهييا ،علييى وجيي ،الخصييوص ،تمكييي
جميع النساء م اللجوء إلى العدالة وزيادة عدد دور اإليواء أو السك المزودة بموارد بشرية
ومادية كافية في جميع أنحاء البلد وينبغي للدولة ال ر تحسي تدريب موظفي المؤسسات
القانونية وقوات الشرطة في مجال العنف ضد المرأة ،بما في ذل التحرش الجنسي والعنف
المنزلي كما ينبغي لها إنشاء نظا تسجي وقاعدة بيانات لمث هذه اففعال م أج إجيراء
التحليالت واتخاذ التدابير المال مة في هذا الشحنُ
ملخص رد الدولة ال ر
كرريت نيل ني نطر حبقةلمةيت نه يلمتاة يف تنريرهة نيل ري ( )CCPR/C/DOM/5ر هة دة
ةئ ي حبلةئل ُ
(أ) أشةريت نيل ني نطر إىل تشويقل ر و هلوةتف  911ماوا دوة  2015إتةحوي خول تصوة
مبةشر نةالةب ضحةية نقاف ميكل ستديل مه دة مويل ر نلوةدي يف مجقوع أ وةب نبةويلُ ويل ففو
ديل حةعيت تل لةث مل  233حةني يف دة  2011إىل  160حةني يف دة ُ2013
(ب) تق ل يف نبةيل ثالثي ر نإليل ب ضال دل مامنر منلذجقر ر حلوةعيت نطول ر ُ ألشو
مام منلذجي جيلييل يف دة  2015يلتلدا  45شدصةُ يتلىل حبكتا نلرين نةضوحةية تلوق
مركم ردةيي يف سةلتل مقايلُ تنيل حبلةديل ننةلللقي إىل نضحةيةُ يف دة  2012ضع منلذج
إ ر نةردةيي نشةمةي يف حةعيت نقاف جلالةين جلرئ جلالقي مل أجل تلحقيل خيلمةيت نردةييُ
(ج) جيري إلشةب ل ة رين نإلحصةب يت بش نقاف جلالةينُ ول م جم لدي مل نيل ريت
نتيلريبقي حبلظفي إلفةذ ننةلل محاليت نضحةية نقاف يف نف مة بر دةمي ُ2012 2007
معلومات واردة م منظمات غير حكومية

مركم حلنلق حبيللقي نلقةسقي ما ةيت أخرى

(أ) جملة نلحقيل ناي أحرل قه تنيل هل نا ة ننضةئي؛
(ب) يلجوويل يف نبةوويل نوواي يتو نف موول  31منةرقووي  17حوويل نوول تنوويل نردةيووي إىل ضووحةية
نقاف حبام جلرئ جلالقيُ ع يلجيل سلى ريل نإليل ب تق ال يف ظر ممريي؛
(ج) حيتووةج مكتووا حبوويلدي نقووة نشوورري نلراقووي نلووةطي ننضووةئقي إىل مميوويل موول نتننقووف يف

GE.16-07475

3

CCPR/C/116/2

جل الريي نيل مقاقكقي

جمة نقاف ضيل حبرأ ُ ع تلجيل ةديل بقةلةيت شةمةي دل حةعيت نقاف ضيل حبرأ ُ
تقييم اللجنة
[جيم( :]1أ) ق ة يتقةد بةجلال نرمقي إىل ننضةب دة نقاف ضيل حبرأ ض ة إجرب حتنقنةيت
يف تةك طأ قوة منةضوة مرتكبقاوة مقوة بتا إدوة ت هقول نضوحةية تالحوة نة اوي حبقةلموةيت
حبلتفقضووي نووه وويلمتاة نيل نووي نطوور ووة يف ذنووك بقةلووةيت دوول عففووة يف دوويل حووةعيت توول
لةث يف نف موة بور دوةمي  2013 2011إع أهنوة حتتوةج إىل مقةلموةيت دول نتويل ب حبتدوا
بقيل دت ة حبالح ةيت تةمقي حبتقةني بةجل الريي نيل مقاقكقي يف  27آذ ر/مةرس ُ2012
[بي يياء( :]2ب) تالحو ووة نة ا ووي إتةح ووي ن وور  911ر و و عتصو ووة حببةش وور تطة ووا حبمي وويل مو وول
حبقةلمووةيت دوول دوويل طأمووةكل يف ر يوول ب أ نلووكل حبتةحووي يف نيل نووي نطوور د ووة إذ كةلووم
كة قووي نتةبقووي نطةووا د ووة إذ كةل وم مووم بووةحبل ر نبش وريي حبة يووي نكة قوويُ تطةووا نة اووي أيضووة
مقةلمةيت دل نتيل ب حبتدا بقيل دت ة حبالح ةيت تةمقوي طأخو نميوة دويل طأموةكل يف ر
يل ب أ نلكل تم ييلهة بةحبل ر نبشريي حبة يي نكة قيُ
[ب يياء( :]2ج) ق ووة يتقة وود بةنت وويلريا يف جم ووة نقا ووف ض وويل حبو ورأ إلش ووةب ل ووة نإلب ووالغ ةد وويل
بقةلةيت حتقل نة اي دة ة بةحبقةلمةيت حبنيلمي بش نتيلريا ناي ل بل دة  2012بةحببة ر
نرمقي إىل إلشةب ل ة رين نإلحصةب يت بش نقاف جلالةينُ حتتوةج نة اوي إىل مقةلموةيت دول
نتيلريا يف جمة نقاف ضيل حبورأ حبنويل إىل مولظفي حبؤسلوةيت ننةلللقوي ول يت نشورري بقويل 27
آذ ر/مةرس  2012دل نتنيل حملرل يف إلشةب نا ة نلرين نإلحصةب يتُ
الفقرة  :22ينبغي للدولة ال ر المتناع عي ت بيي القيانون العيا للهجيرة لعيا  2004بيحثر
رجعييي والحتفييا بالجنسييية الدومينيكييية لم ي اكتسييبوها عنييد ولدتهييم وعييالوة علييى ذل ي ،
ينبغي للدولة ال ر النظر في إمكانية النضما إلى التفاقية بشحن وضع افشيخاص عيديمي
الجنسية وا لتفاقية المتعلقة بخفي حيالت انعيدا الجنسيية واعتمياد اإلصيالحات التشيريعية
واإلدارية الالزمة لمواءمة قوانينها وإجراءاتها مع هذه القواعدُ
ملخص رد الدولة ال ر
كرريت نيل ني نطر حبقةلمةيت نه يلمتاة يف تنريرهة نيل ري ر هة دة ةئ ي حبلةئلُ
نووة نةنووةلل ر و  14/169نصووة ر يف دووة  2014يقكووف جملةووس حبركوومي ناللتدةبووةيت دة و
تلوليي ضووع طأشودة نووايل نوويل يف نبةويل يف نفو مووة بور دووةمي  2007 1929حبلو ةر
يف نل ل حبيلين نيل مقاقكي دة أسةس ثةئد مل يكل مق هبة طأغر حلصل دةو جلالوقي
م نتل قلُ
ياص ننةلل ر  14/169دة أ يقة ا تل قل أ نئك طأشدة نايل جر مل جلالقي
نيل مقاقكق ووي طأهنو و مل يك وول هلو و حل وود يف نل ووةبد يف حلص وول دةقا ووة دتب ووةره م وول ا ص ووةديل
مل رارُ يابيي إدة نلثةئد هل مىت كة ذنك ممكاةُ تلتنىن مل ذنك شاة يت حبقال نصة ر
لتق ووي عحتقووة ُ يف حلووةعيت نووه يكوول قاووة نل نوويل وويل ةمووة بةعحتقووة يابيووي إدووة إمبوويل ر
شاة يت حب قال نةنصر ستنرر حملك ي ق ة خيص نبةنير مة إذ كة يابيي إمبيل ر ثقني هلييُ
ينقّيل نيلستلر إمكةلقي حلصل دة جلالقي بةنالبي نألشدة نايل يكل آبةؤه يف ضع غو
ل ووةميُ ي وواص تف ووةق ثا ووةئي م ووع ه ووةيه دةو و أ أرف ووة نق ووة حب وول قر يابي ووي أ يلو و ةل يف
نناصةقي هلةيتقيُ
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معلومات واردة م منظمات غير حكومية

ما ي نقفل نيل نقي

ع جيقم ننةلل  14/169تةنةئقة ستقة جلالقي نيل مقاقكقي نألشدة
دووة  ُ2010يش و ننووةلل دة و طأشوودة نووايل مل تل و ل ع
بةدتبووةره أجةلووا بوويلب د ةقووي مقنوويل ميكوول أ تووؤ ي يف هنةيووي حبطووة
نةحصل دة جلالقي نقس عكتلةب جلالقي تةنةئقةُ ع تم ديل

مركم حلنلق حبيللقي نلقةسقي ما ةيت أخرى

نايل حصةل دةقاة بل
و وول تل و قل ألفلووا
إىل طأهةقووي نةتنوويل بطةووا
جم لدةيت ديلميي جلالقيُ

ع تم تر تنةرير تفقيل بلجل حةعيت تقةقد أ ر إمبيل ر شاة يت حبقال ثةئد هلليي نلثةئد
علتدةبق وويُ ل وور إىل نقل ئ وود ري ووي ع تن ووةر إىل حب وول ر مل يو وت كل س وولى  8.3يف حبةئ ووي م وول
طأشدة نايل بإمكةهن تلليي أ ضةدا مل تنيلا رةبة ُ
تقييم اللجنة
[بيياء :]2ت سووف نة اووي نةحكو ر و  13-168نصووة ر دوول حملك ووي نيلسووتلريي يف دووة 2013
ن وواي جق وول د وويل أجق ووة م وول ن وويل مقاقكقر م وول أمب وول أجا وويب د وويلميي جلال ووقيُ ترح ووا نة ا ووي
ل راي طأشدة حبلنل يل
بةنتحلقاةيت نه أ خةاة ننةلل ر  14/169ناي ح بةعد
يف ة ووق طأب ووليل أجابق وور يف ض ووع غو و ووةللين مم وول سو و ةم مل نق وويله م ووة ب وور د ووةمي 1929
 ُ2007يابيي نةيل ني نطر أ تلضح إىل أي ميلى مل يقوة ننوةلل ر و  14/169بةنكةمول
اثووةر نلووةبقي نةحك و ر و  ُ13-168حتتووةج نة ا ووي إىل مقةلمووةيت دوول د وويل نطةبووةيت ن وول ر
بةحبل راي يف ها نلقةق لتةئج نطةبةيت ة يف ذنك نتيل ب حبتدا نض ة ماح ثوةئد
نالد
هليي جل قع طأشدة حبؤهةر نايل يلمل رةبةيت نةحصل دةقاةُ
[باء :]2ق ة يتقةد بةننةلل ر  14/169تطةا نة اي أيضة مقةلمةيت بش مة يةي:
' '1مقووةي موواح ثووةئد هليووي نةبووةنير نووايل سووتبقيل موول إجوورب موواحا شوواة مووقال
لجا حبة  3مل ننةلل ر 14/169؛
' '2مقةي ماح نت اس طأ نئك نايل مل يل ةل بر دةمي 2007 1929؛
' '3نتوويل ب حبتدووا حبقةجلووي حةنووي حباووةجريل غ و نا ووةمقر نووايل س و ةل خووال نف و
2007-1929؛
' '4نتوويل ب حبتدووا حبقةجلووي ضووع طأشوودة نووايل مل يت كاوول موول تل و قل ع و
خال نف  2007-1929أ ماقل مل ننقة بانك بةنتة أمببحل ديلميي جلالقيُ
[دال ]1مل ي وور أي رّ بش و و إمكةلق ووي علض و و ة إىل عتفة ق ووي بش و و ض ووع طأش وودة دو وويلميي
ريووي
جلالووقي عتفة قووي حبتقةنووي تف و حووةعيت لقوويل جلالووقي أ دت ووة نتوويل ب نتش وريققي
ناللمي جلقل ل لر نيل ني نطر إجرب ة مت ةشقي مع تةك ننل ديلُ تكرر نة اي تلمبقتاةُ
اإلجييراء الموصييى بيي :،يابيووي تلجقووه رسووةني إىل نيل نووي نطوور بالغاووة بل ووف إجوورب يت حبتةبقوويُ
يابيي إ رج حبقةلمةيت حبطةلبي يف نتنرير نيل ري حبنبل نةيل ني نطر ُ
التقرير الدوري المقب  30 :آذ ر/مةرس 2016

GE.16-07475

5

CCPR/C/116/2

الدورة ( 105تموز/يولي)2012 ،
آيلةايل
حبالح ةيت تةمقي:

CCPR/C/ISL/CO/5

نفنريت ملضل حبتةبقي:

15 7

نر :

CCPR/C/ISL/CO/5/Add.1

تنقق نة اي:

دت يليت يف  24متلل/يلنقه 2012
ر يف  14متلل/يلنقه 2015

حبطة وولب تن وويلا مقةلم ووةيت إض ووة قي بشو و
[15جيم[]1باء]1

نفنو ورتر [7ب يياء]2

الفقرة  :7ينبغي للدولة ال ير مواصيلة اتخياذ و يوات ،ول سييما مي ويالل مركيز المسياواة
بييي الجنسييي واعتميياد معييايير المسيياواة فييي افجييور بسييرعة ،لالسييتمرار فييي معالجيية الفجييوة
المسييتمرة والكبيييرة فييي افجييور بييي المييرأة والرج ي  ،وضييمان افجيير المتسيياوي لقيياء العم ي
المتسيياوي القيميية كمييا ينبغييي اتخيياذ تييدابير لزيييادة تمثي ي المييرأة فييي مناصييب صيينع القييرار،
ول سيما في السل الدبلوماسي والجهاز القضا ي وافوساط افكاديمية
ملخص رد الدولة ال ر 
يصيلر نربحبة خطل د ل ربةدقي بش حبلة بر جلالرُ يل نتممم آيلةايل بليل نف ل يف
طأجولر بور جلالوور اةول دووة  ُ2022يف كوةلل طأ  /يلو رب  2011ألشووئم جلاوي تافقايووي
مقاقي بةحبلة يف طأجلر بر جلالر حبر بي تالقد نتيل ب نرمقي إىل حليل مل نت ققم يف طأجلرُ
كشف نانةب دول خطوي د ول بشو حبلوة بور جلالور ق وة يتقةود بوةطأجلر يف تشوريل طأ /
أكتلبر  ُ2012دقام ر ي د ل نإلشر دة تافقا نتيل ب حببقاي يف طيُ
تقكف لر حبةنقي نشؤ ع تصة يي دة حص نبقةلةيت بش ل ة طأجلرُ تقتوم حلكلموي
إجرب مرجقي كةمةي حبل ني نف ل يف طأجلر يف مجقع نشركةيت يف أيلةايل ُ
معلومات واردة م منظمات غير حكومية
تبوور رسووي ستنصووةئقي أجريووم مووؤخر بشو طأجوولر سووت رر نف وول يف طأجوولر بوور جلالوور نووه
ميكل أ تصل إىل  20يف حبةئيُ
مل تتدا أيي تيل ب خةمبي نمية متنقل حبرأ يف ماةمبا مباع ننررُ أحرل بق نتنويل يف جلاوةل
ننضةئي حقث ل ديل نالةب حبققاةيت ةضقةيتُ
تقييم اللجنة
[باء :]2ترحا نة اي جبال نيل ني نطر نتافقا تلمبقي نة اي ة يف ذنك دت ة هة يف تشريل
طأ /أكت وولبر  2012خط ووي نق وول حبتقةن ووي بةحبل ووة يف طأج وولر ب وور جلال وورُ تطة ووا مل ة ووة
قةلمةيت إضة قي بش مة يةي:
' '1نتنوويل نوواي أحرلتووه نة اووي نتافقايووي حبقاقووي بةحبلووة يف طأجوولر بوور جلالوور يف
ضع خطي نق ل يف حليل مل نت ققم يف طأجلر دة أسةس لل جلاس؛
' '2ت ث خطي نق ل حبتقةني بةحبلة يف طأجلر بر جلالر ر ي د ةاة؛
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ع تصوة يي مرجقوي حللوةبةيت حلكلمقوي

' '3لتةئج نة اي نتةبقي نللر حبةنقوي نشوؤ
بش نشركةيت طأيلةايليي؛
' '4جلاوول نووه تبوواهلة نيل نووي نطوور عختووةذ توويل ب نميووة متنقوول حبورأ يف ماةمبووا مبوواع
ننرر ع سق ة يف نلةك نيلبةلمةسي جلاةل ننضةئي طأ سة طأكة ميقيُ
الفقرة  :15ينبغي للدولة ال ر اتخاذ و وات عاجلة لضمان التحقيي الفعيال والفيوري فيي
جميع حالت العتداء الجنسي على افطفيال ،وتقيديم الجنياة إليى العدالية وينبغيي أن تتخيذ
الحكوميية و ييوات لوضييع تييدابير تنسييقها الحكوميية ترمييي إلييى منييع العتييداء الجنسييي علييى
افطفييال وينبغييي للدوليية ال يير أيض ي ا كفاليية جع ي التثقيييف بشييحن العتييداء الجنسييي علييى
افطفيال ومنعي ،جيزءا رسيميا مي المنياهس الدراسيية فيي كليييات تيدريب المدرسيي وغييرهم مي
المهنيييي العيياملي مييع افطفييال ،وكييذل فييي الكليييات التييي تييدرا ممارسييي المه ي الصييحية
والمحامي وموظفي الشرطةُ
ملخص رد الدولة ال ر 
ل ووم أكة ميق ووي نش وورري ريت رس ووقي بشو و نتحنق وود حبنةض ووة يف ض ووةية تتقة وود بةعس ووتيال
جلالي نألرفة يف نف مل دة  2012إىل دة ُ2015
يف دة  2012أرةد مشر ميلته ثالث سال يت نةتلدقي ل ني نقاف جلالي نقةرفي نبيلين
ناي يتقر نه طأرفة ُ
معلومات واردة م منظمات غير حكومية
ذكوور ريوود ستشووةري ألش و نتنقووق أ ضووة عدتوويل ب جلالووي دة و طأرفووة  15توويلب موول نتوويل ب
ذ يت طأ نليي نقةجةي  12تيلب يتقر تافقاهة يف غضل ساي حيل لفايت نتلمبوقةيت جمئقوةُ
مل تكل حبل ر حبةنقي مكفلني إع نقة ُ2013
حتتةج ر طأرفة نه تنيل نيلد يف حةعيت عدتيل ب دة طأرفة إىل نتحلرُ
جيري أ ر نشرري منةباليت مع أرفة ت ح أد وةره موة بور  18 15دةموة بويلع مول أ ينول
بانك مااقل ر طأرفة ُ
بوويلأيت حمة ثووةيت بوور نووللر حبلووؤ ني دوول نتقةووق طأ سووة جلةمققووي بشو نلووبل نكفقةووي بإ مووةج
نتننقف ل ني نقاف يف نيلرسةيت نتقةق قيُ
مثي شكلك إلب تل حبل ر حبةنقي نيلد يف حبلتنبل حل اليت نتلدقي حلكلمقيُ
تقييم اللجنة
[ج يييم :]1تالح ووة نة ا ووي أ نيل ن ووي نط وور مل تن وويل مقةلم ووةيت إض ووة قي بش و نت وويل ب حبتد ووا
نض ة نتحنقد نفقة نفلري يف مجقع حةعيت عدتيل ب جلالي دة طأرفوة تنويلا جلاوة إىل
نقيل نيُ تطةا نة اي مل ة ة قةلمةيت إضة قي بش مة يةي:
(أ) آنقةيت نشكة ى حبتةحي؛
(ب) ديل نشكة ى حبنيلمي يف نلال يت ننالث حبةضقي؛
لووي
(ج) دوويل ننضووةية حبر لدووي أمووة حملووةك يف نلووال يت نوونالث حبةضووقي أحكووة
نرب ب نصة ر ُ
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[باء :]1حتقل نة اي دة ة بإجرب تيلريا ننل نشرري بش نتحنقد حبنةضوة يف ضوةية يوا ب
جلالي نألرفة ترحا بةجلال نوه بوانتاة نيل نوي نطور ق وة يتقةود بوةنتننقف بشو عدتويل ب
جلالي دة طأرفة ُ يةم تنيلا مقةلمةيت إضة قي دل خطل نيل ني نطر جلقل نتننقف بش
عدت وويل ب جلال ووي دةو و طأرف ووة نل ةي ووي ما ووه ج وومب ر ق ووة ئ ووة م وول حبا ووةهج نيلرس ووقي نة ااق وور
نقووةمةر مووع طأرفووة دوول نتوويل ب حبتدووا نض و ة نت ليوول نكووةيف نتةووك طألشووطيُ يةووم أيضووة
تنويلا مقةلمووةيت دوول نفريود عستشووةري حباشو نتنقوق أ ضووة عدتوويل ب جلالوي دةو طأرفووة دوول
كقفق ووي تافق ووا تلمب ووقةيت نفري وود ض ووال د وول أي ووي خط وول يت أخ وورى خت ووا ة نيل ن ووي نط وور ما ووا مت وولل/
يلنقه  2015رسةب تيل ب تالناة حلكلمي ترمي إىل ماع عدتيل ب جلالي دة طأرفة ُ
اإلجراء الموصى ب :،يابيي تلجقه رسةني تقكس حتةقل نة ايُ
التقرير الدوري المقب  27 :متلل/يلنقه 2018

الدورة ( 109تشري افول/أكتوبر ) 2013
جقبليت
حبالح ةيت تةمقي:

CCPR/C/DJI/CO/1

نفنريت ملضل حبتةبقي:
نر طأ :

CCPR/C/DJI/CO/1/Add.1

أكتلبر 2013
ُ12 11 10

دت و و و و و و و و و وويليت يف  29تش و و و و و و و و و وريل طأ /
ر يف  15كو و ووةلل ننةين/ياو و ووةير

2015
تنقق نة اي:
حبطة وولب تن وويلا مقةلم ووةيت إض ووة قي د وول نفن ووريت [10دال]1
[11جيم[]2دال[]1باء[12 ]2دال]1
نر ننةين:
 CCPR/C/DJI/CO/1/Add.2ر يف  8تشو و وريل نن و ووةين/لل رب
ُ2015
تنقق نة اي:
حبطة و و و و و و وولب تن و و و و و و وويلا مقةلم و و و و و و ووةيت إض و و و و و و ووة قي د و و و و و و وول نفن و و و و و و ووريت
[10جو ووق []1جو ووق []1جو ووق [11 ]1جو ووق []2بو ووةب[]2بو ووةب]2
[]1 [12جق []1جق ُ]2
الفقييرة  :10ينبغييي للدوليية ال يير تعزيييز اإلطييار القييانوني لحماييية المييرأة م ي العنييف المنزلييي
وذل بتجيريم العنيف المنزليي عليى وجي ،الخصيوص ،بميا فيي ذلي الغتصياا الزوجيي كميا
ينبغي لها ضمان إجراء التحقي بصورة وافية في حالت العنيف المنزليي والغتصياا الزوجيي
ومقاضاة مرتكبي هذه اففعال وينبغي للدولية ال ير أيضي ا ضيمان تقيديم التيدريب المناسيب
إلى ميوظفي إنفياذ القيانون للتصيدي للعنيف المنزليي ،وإتاحية دور إييواء كافيية وميزودة بيالموارد
المناسبة وينبغي للدولة ال ر تنظيم حمالت توعية للرجال والنساء بميا يخلفي ،العنيف ضيد
المرأة م آثار تضر بتمتع المرأة بحقوق اإلنسان
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سؤال المتابعة
[دال :]1مل تنيل نيل ني نطر مقةلمةيت جيلييل إىل نة اي مل تلت ا حبق نتلمبقةيتُ ترى
نة اي أ هاه نتلمبقي مل تافا نانك تكررهةُ
ملخص رد الدولة ال ر
كرريت نيل ني نطر حبقةلمةيت حبنيلمي يف تنريرهة نيل ري (ُ)CCPR/C/DJI/1
تقتوم نيل نووي نطور تنوويلا مشور ووةلل يف دوة  2015جيوور مجقوع أشووكة نقاوف حباووم تقميووم
سقةسة ة نرمقي إىل مكة حي نقاف تا ق ريت تيلريبقي نصةحل نلةطةيت ضع برلوةمج نتنويلا
حبلةديل إىل نضحةيةُ
تقييم اللجنة
[جيم( :]1أ) ق ة يتقةد بة رةر ننةللين حل ةيي حبرأ مل نقاف حبام ترحا نة اي بةحبقةلمةيت
حبنيلمووي بش و دتووم نيل نووي نطوور تنوويلا مشوور ووةلل جيوور نقاووف حباووم ُ حتتووةج نة اووي إىل
مقةلمةيت مة لسي دل ها حبشر ة يف ذنك حبقةلمةيت حبتقةني ض ل مشر ننوةلل د وة
يقر عغتصةب نم جي نتنيل حملرل يف حببة ر حبلديل حبتل ع مبيل ره
إذ كة مشر ننةلل ّ
دل ميلى مشةركي جملت ع حبيلين يف مبقةغي مشر ننةلل ُ
[ج يييم( :]1ب) تالح ووة نة ا ووي دت ووم نيل ن ووي نط وور ض ووع برل ووةمج نت وول حبل ووةديل ننةلللق ووي
عجت ةدق ووي نافل ووقي نض ووحةية نقا ووف تطة ووا مقةلم ووةيت حم وويل بشو و حمت وولى حبب ووة ر م وويلى
تن وويلماةُ حتت ووةج نة ا ووي إىل مقةلم ووةيت إض ووة قي د وول دتمما ووة حبقة وول تقمي ووم نلقةس ووةيت نرمق ووي إىل
مكة حي نقاف ننةئ دة لل جلاس مع ن كقم بلجه خة دة نل ةيوي دةو نتويل ب حبتدوا
نضو ة نتحنقود بصوولر شوةمةي يف حوةعيت نقاووف حباوم عغتصوةب نم جووي منةضوة حبلووؤ نر
دااةُ
[جيم( :]1ج) تالحة نة اي دتم نيل ني نطر حبقةول تا وق ريت تيلريبقوي نصوةحل نلوةطةيت
حبقاقووي تقميووم سقةسووة ة نرمقووي إىل مكة حووي نقاووف مووع ن كقووم بلجووه خووة دةو نل ةيوويُ تطةووا
نة اووي مقةلمووةيت حموويل بش و حمتوولى تةووك حببووة ريت موويلى تنوويلماة ووة يف ذنووك دوويل نوويل ريت
نتيلريبقووي حبتلخووة تل رخياووة جل اوولر حبتةنوويُ تطةووا نة اووي أيضووة مقةلمووةيت دوول أمووةكل يوول ب
حبتةحووي نةضووحةية نتوويل ب حبتدووا موول أجوول تا ووق محوواليت تلدقووي نةرجووة نالووةب بش و اثووةر
نضةر نةقاف ضيل حبرأ دة نت تع انلق للة ُ
الفق ييرة  :11ينبغ ييي للدول يية ال يير ض ييمان إج ييراء تحقيق ييات ف ييي ادع يياءات التع ييذيب وس ييوء
المعاملة بصورة شاملة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بما يناسب مي العقياا فيي حيال إدانيتهم
وتقييديم تعويضييات مال ميية إلييى الضييحايا وينبغييي للدوليية ال يير إنشيياء آلييية مسييتقلة إلجييراء
تحقيقات في المزاعم المتعلقة بسوء سلوك موظفي إنفاذ القانون وفي هذا الخصوص ،ينبغي
للدول يية ال يير أيضي ي ا ض ييمان اس ييتمرار حص ييول م ييوظفي إنف يياذ الق ييانون عل ييى الت ييدريب بش ييحن
التحقي ي فييي أفعييال التعييذيب وسييوء المعامليية ب ي دراج ال يدلي المتعل ي بييالتحقي الفعييال فييي
حييالت ا لتعييذيب وغيييره م ي ضييروا المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالإنسييانية أو المهينيية
وبتوثيقهييا (بروتوكييول اس ي نبول) لعييا  1999فييي جميييع برامجهييا التدريبييية المقدميية إليييهم
وينبغي للدولة ال ير أن تيذكر فيي تقريرهيا اليدوري المقبي عيدد ميوظفي إنفياذ القيانون اليذي
تلقوا التدريب وإلى تحثيره
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[جيييم ( :]2أ) ت سووف نة اووي نافووي نيل نووي نطوور حبقةلمووةيت نووه توور بةسووت رر دوول سوولب مقةمةووي
حملت وميل د وويل ختةذه ووة نت وويل ب ناللم ووي نتافق ووا نتلمب ووقةيت حبتقةن ووي ب ووإجرب حتنقن ووةيت مالحن ووةيت
ضةئقي تقلي ضحةية نتقاياُ نانك تكرر نة اي تلمبقة ةُ
[دال( :]1ب) ت سف نة اي نقيل ست ةبي نيل ني نطر هلاه نتلمبقي نقيل إلشةب آنقي ملتنةي
جرب حتنقنةيت يف ع دةب يت نه تتحيلث دل سلب سوةلك مولظفي إلفوةذ ننوةلل ُ تكورر نة اوي
تلمبقتاةُ
[بيياء( :]2ج) تالحووة نة ا وي أ نيل نووي نطوور ضووقم نووقال نةشوورري ننضووةئقي ل ووم ر
تيلريبق ووي حب وويل ي وولمر طأ وور نش وورري ن وويلرك ح وورس نل وول حل ح وورس نلو و ل ُ تطة ووا نة ا ووي
مقةلمةيت إضة قي دل طل حبممع ضقاة نتا ق نتيلريا يف حبلتنبل بة ضة ي إىل مة يةي:
(أ) نويل ريت نتيلريبقوي طأخوورى نوه ل وم أ موول حبنورر تا ق اوة ووة يف ذنوك تل قتاووة
ميل ة؛
(ب) إ رج بر تلكل سطابل يف مجقع نرب مج نتيلريبقي؛
(ج) ديل ملظفي إلفةذ ننةلل نايل تةنل نتيلريا ميلى ت ث ه قا ُ
ملخص رد الدولة ال ر 
(أ) (ب) كو و وورريت نيل ن و و ووي نط و و وور حبقةلم و و ووةيت حبنيلم و و ووي يف تنريره و و ووة طأ حبتقة و و وود بةحبتةبق و و ووي
( )CCPR/C/DJI/CO/1/Add.1لفم ع دةب يت بل ل تقايا سلب مقةمةي أثاةب عحت ةلُ
أ مةكل عحت ةل مفتلحي أمة مجقع جلاةيت نفةدةي حبقاقي انلق للة ُ
تنل نة اي نلراقي حلنلق للة بميوةريت رمبويل سواليي إىل نلو ل نرئقلوي نكوةئل يف غوةبل
مركووم نشوورريُ نووة نةنووةلل جليليوويل حبتقةوود بق وول نة اووي نوواي دت وويل يف متلل/يلنقووه 2014
ميكوول نة ا ووي تةن ووي نش ووكة ى حبتقةن ووي بةلتاةك ووةيت حن وولق لل ووة إج وورب لي ووةريت رمب وويل تن وويلا
تلمبقةيت نتحلر ظر عحت ةلُ
(ج) نتممم نيل ني نطر بةنتصيليد دة بر تلكل سطابل يف دة  2015إ رجه يف مل
تيلريا ملظفي إلفةذ ننةلل ُ
تقييم اللجنة
[جيييم( :]2أ) ت سووف نة اووي طأ نيل نووي نطوور ع تووم تافووي نتنووةرير نووه تفقوويل بإسووةب مقةمةووي
حملت و وميل طأهن و ووة مل تتد و ووا نت و وويل ب ناللم و ووي نتافق و ووا تلمب و ووقةيت نة ا و ووي ق و ووة يتقة و وود بةنتحنقن و ووةيت
حبالحنةيت ننضةئقي تنيلا نتقلي إىل ضحةية نتقاياُ تكرر نة اي تلمبقة ةُ
[باء( :]2ب) ترحا نة اي بةحبقةلمةيت نه يلمتاة نيل ني نطور بو أموةكل عحت وةل مفتلحوي
أمووة مجقووع جلاووةيت نفةدةووي نووه تق وول مووع نيل نووي نطوور يف جمووة تقميووم محةيووي حنوولق للووة ُ
حتقل نة اي دة ة بةحبقةلمةيت نه يلمتاة نيل نوي نطور بشو ننوةلل جليليويل ناوةظ نلو د ول
نة اي نلراقي حلنلق للة ُ تطةا مل ة ة قةلمةيت بش مة يةي:
' '1ديل نشكة ى حبتقةني بةلتاةكةيت حنلق للة حبنيلمي ة يف ذنك ممد

حبقةمةي نالإللةلقي نتقايا يف أمةكل عحت ةل؛
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' '2دوويل نميووةريت نووه ةمووم هبووة نة اووي يف أمووةكل عحت ووةل ماووا تشوريل طأ /
أكتلبر 2013؛
' '3أي ووي تلمب ووقةيت أمب وويلر ة نة ا ووي ما ووا تشو وريل طأ /أكت وولبر  2013م وول أج وول
حتلر ظر عحت ةل؛
يابيي نةيل ني نطور أيضوة تلضوقح موة إذ كةلوم نة اوي مكةفوي بوإجرب نتحنقنوةيت يف مومد سولب
سةلك ملظفي إلفةذ ننةلل مة إذ كةلم يل ألشئم آنقي جرب منل هاه نتحنقنةيتُ
[باء( :]2ج) تالحة نة اي دتم نيل ني نطر نا ر يف نتصيليد دة بر تلكل سطابل أثاةب
ر جل ققووي نلراقووي يف تش وريل طأ /أكتوولبر  2015تطةووا حبميوويل موول حبقةلمووةيت دوول لتووةئج
نبحثُ تطةا نة اي أيضة مقةلمةيت د ة يةي:
' '1نت وويلريا ن وواي أج ووري حب وولظفي إلف ووةذ نن ووةلل ووة يف ذن ووك نش وورري ن وويلرك

حرس نلل حل حرس نل ل ؛
' '2ميلى إ رج بر تلكل سطابل يف مجقع نرب مج نتيلريبقي؛
' '3ديل ملظفي إلفةذ ننةلل حبيلربر ميلى ت ث ه قا ُ

الفقرة  :12ينبغي للدولة ال ر القيا بما يلي:
(أ) اتخيياذ تييدابير مناسييبة بمييا يكفي قانونيا وفعلييا ممارسيية الحي فييي حرييية التعبييير
وتكوي الجمعيات السلمية والتجمع السلمي ،وتهي ة بي ة مواتية لذل ؛
(ا) تنقي تشريعاتها لضمان امتثال أية قيود تفرض عليى أنشي ة الصيحافة ووسيا
اإلعال امتثالا دقيقا للفقرة  3م المادة  19م العهد وينبغي ،بصيفة واصية ،إعيادة النظير
في شيروط تسيجي الصيحف وإلغياء افحكيا بالسيج بسيبب التشيهير والمخالفيات المماثلية
لوسا اإلعال وينبغي التعجي في تشغي اللجنية الوطنيية لالتصيالت ،واتخياذ كي التيدابير
الميذكورة أعياله تماشيييا ميع الفقيرة  3مي الميادة  19مي العهييد كميا يتضي أكثيير فيي التعليي
العا للجنة رقم  )2011(34بشحن حرية الرأي والتعبير؛
(ج) إطالق سراح الصحفيي اليذي جس ويجنوا بميا يتعيارض ميع الميادة  19مي العهيد
ورد اعتبارهم وتوفير سب انتصا قضا ية لهم وتعوي كا ٍ ؛
(د) إفساح المجال أما منظمات المجتمع الميدني لتعزييز أنشي تها ،ومقاضياة مي
يهددون أو يضايقون أو يرهبون هذه المنظمات والمدافعي ع حقوق اإلنسان والصحفيي
سؤال المتابعة
[دال :]1مل تنيل نيل ني نطور مقةلموةيت جيليويل مل تلوت ا حبق و تلمبوقةيت نة اوي مل تتدوا
تيل ب نتافقا نتلمبقةيتُ تكرر نة اي تلمبقة ةُ
ملخص رد الدولة ال ر
س ووتقت يل إمب ووالحةيت يف د ووة  2015ووة يف ذن ووك إمب ووالح نة ا ووي نلراق ووي حبل ووتنةي ناللتدةب ووةيت
إمبالح ةلل عتصةعيت نقة  1992تقميم انقي نلراقي حبتقةني انلق للة حلريةيتُ
تافي نيل ني نطر ع دةب يت حبتقةني بلو ل نصوحفقرُ يت توع حبويل قل دول حنولق للوة
نصحفقل نانةبقل بةحل ةييُ
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تقييم اللجنة
[دال( :]1أ) مل تن و وويل نيل ن و ووي نط و وور مقةلم و ووةيت جيلي و وويل ق و ووة يتقة و وود بةنتلمب و ووقةيت ن و وول ر يف
نفنر (12أ) مل حبالح ةيت تةمقيُ تكرر نة اي تةك نتلمبقةيتُ
[جيم( :]1ب) حتقل نة اي دة ة بةحببة ريت مبالحقي نه حتيلثم دااوة نيل نوي نطور نكااوة
تطةا مااة أ تلضح مة إذ كةلم هاه مبالحةيت ستكفل عمتنة نتلمبقةيت نة اي نول ر يف
نفنر (12ب) مل حبالح ةيت تةمقيُ
[جيم ( :]2ج) ( ) مل تنيل نيل ني نطور مقةلموةيت جيليويل ق وة يتقةود بةنتلمبوقةيت نول ر يف
نفنر (12ج) ( ) مل حبالح ةيت تةمقيُ تكرر نة اي تةك نتلمبقةيتُ
اإلجراء الموصى ب :،يابيي تلجقه رسةني دال نيل ني نطر بل ف إجورب حبتةبقويُ يابيوي إ رج
حبقةلمةيت حبطةلبي يف نتنرير نيل ري حبنبل نةيل ني نطر ُ
التقرير الدوري المقب  1 :تشريل ننةين/لل رب 2017

ملريتةلقة
حبالح ةيت تةمقي:

CCPR/C/MRT/CO/1

دت و و و و و و وويليت يف  30تشو و و و و و و وريل طأ /

أكتلبر 2013
19 17 14 5
نفنريت ملضل حبتةبقي:
ر يف  7تشريل ننةين/لل رب 2014
نر طأ :
تنقق نة اي:
حبطة و وولب تن و وويلا مقةلم و ووةيت إض و ووة قي د و وول نفن و ووريت [5ب ي يياء]2
[14جيي ي ي ي يييم[]1جيي ي ي ي يييم[]2بي ي ي ي ي يياء[]2بي ي ي ي ي يياء[]1بي ي ي ي ي يياء]2
[17جيم[]1باء[]1باء[19 ]1باء[]2باء]2
 CCPR/C/MRT/CO/1/Add.1ر يف  1أيةر/مةيل 2015
نر ننةين:
تنقق نة اي:
حبطة و وولب تن و وويلا مقةلم و ووةيت إض و ووة قي د و وول نفن و ووريت [5ب ي يياء]2
[14ب ي ي ي ي ي يياء[]2ج ي ي ي ي ي يييم[]1ب ي ي ي ي ي يياء[]2ب ي ي ي ي ي يياء[]1ب ي ي ي ي ي يياء]1
[17باء[]2باء[]1جيم[19 ]1باء[]1باء]2
الفقرة  :5ينبغي للدولة ال ر أن تنشر بانتظا  ،في جريدتها الرسمية ،قواني تصيديقها عليى
معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان ونصوص هذه الصكوك ،ول سيما العهد  وينبغيي للدولية
أيض ي ا إذكيياء الييوعي بالعهييد فييي أوسيياط القضيياة والمحييامي والمييدعي العييامي بهييد ضييمان
مراعاة المحاكم الوطنية فحكام ،
سؤال المتابعة
[باء :]2تطةا نة اي تم ييلهة قةلمةيت حميلثي د ة يةي:
(أ) لش وور وول لر نتص وويليد دة و و مقةه وويل يت تفة ق ووةيت حن وولق لل ووة ض ووال دو وول
لصل هاه نصكلك يف جلرئيل نر قي؛
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(ب) نتيل ب حبتدوا مول أجول تلدقوي ننضوة حملوةمر حبويلدر نقوةمر ب حكوة نقاويل
ة يف ذنك تا ق حلةنةيت نيلرسقي أ نيل ريت نتيلريبقي؛
(ج) حلةعيت نه جرى قاة عحت ةج ب حكة نقايل مبةشر أمة حملةك ُ
ملخص رد الدولة ال ر :
(أ) لشووريت نيل نووي نطوور يف كووةلل طأ  /يل و رب  2014لووص 11مقةهوويل حلنوولق للووة
مب ّيل م دةقاةُ
(ب) ل م ديل حةنةيت رسقي دة حبلتلى نلرين؛
(ج) جرى عحت ةج بةنقايل أمة حملةك ُ
تقييم اللجنة
[بيياء :]2ترحووا نة اووي باشوور وول لر نتصوويليد دةو مقةهوويل يت تفة قووةيت حنوولق للووة ضووال
دل لصل هاه نصوكلك يف جلريويل نر قويُ حتوقل نة اوي دة وة بةحبقةلموةيت نوه ويلمتاة نيل نوي
نطر بش حلةنةيت نيلرسقي نه تا حلةعيت نه جرى قاة عحت وةج ب حكوة نقاويل أموة
حملةك نكااة تطةا تلضقحة بش مة إذ كةلوم تةوك نتويل ب ويل ختوايت بقويل دت وة حبالح وةيت
تةمقووي نة اوويُ تكوورر نة اووي تلمبووقةيت حبتةبقووي نووه رةبووم قاووة مقةلمووةيت مفصووةي دوول نتوويل ب
حبتدا بقيل دت ة حبالح ةيت تةمقوي نة اوي تةمبوي ننقوة وة يةوي( :أ) نتويل ب حبتدوا نتلدقوي
ننضة حملةمر حبيلدر نقةمر ب حكة نقايل ة يف ذنك حلةنوةيت نيلرسوقي نويل ريت نتيلريبقوي
نه جرى تا ق اة؛ (ب) حلةعيت نه جرى قاة عحت ةج ب حكة نقايل مبةشر أمة حملةك ُ
الفقييرة  :14ينبغييي للدوليية ال يير اعتميياد تعريييف للتعييذيب وإيييراد نييص صييري فييي القييانون
الجنا ي يجر التعذيب بما يتماشى مع المادة افولى م اتفاقيية مناهضية التعيذيب وغييره مي
ضروا المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينية ،والمعيايير الدوليية ذات الصيلة
وينبغييي أيض ي ا للدوليية ال يير كفاليية تييولي هي يية مسييتقلة إجييراء جميييع التحقيقييات فييي أعمييال
التعذيب أو سوء المعاملة أو استخدا القوة المفرطة التيي تجعيزإ إليى أفيراد الشيرطة أو قيوات
افمي  وينبغييي للدوليية ال يير كييذل ضييمان تلقييي أفييراد وكييالت إنفيياذ القييانون التييدريب مي
أج منع التعذيب وسوء المعاملة والتحقي فيي هيذه الجيرا م ميع الحيرص عليى إدراج اليدلي
المتعل ي بييالتحقي فييي حييالت التعييذيب وغيييره م ي ضييروا المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو
الالإنسييانية أو المهينيية وبتوثيقهييا (بروتوكييول اسي نبول) فييي جميييع بييرامس التييدريب المخصصيية
لهم وعالوةا على ذل  ،ينبغي للدولة ال ر كفالة إجراء تحقيقيات شياملة وغيير متحييزة فيي
الدعيياءات بالتعييذيب وسييوء المعامليية ،وضييمان تقييديم مرتكب يي هييذه اففعييال المزعييومي إلييى
العدالة ،ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع و ورة أعميالهم ،وتقيديم التعيوي
المناسب إلى الضحايا  وينبغي للدولة ال ر ضمان إمكانية زيارة جميع أماك سلب الحريية
بانتظييا ووضييع آلييية وقا ييية لمنييع التعييذيب بعييد التصييدي علييى البروتوكييول الوتييياري لتفاقييية
مناهضة التعذيب وغيره م ضروا المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
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سؤال المتابعة
[جيييم( :]1أ) تالحووة نة اووي أ نيل نووي نطوور مل تافووا نتلمبووقي حبتقةنووي بضوور ر دت ووة تقريووف
نةتقووايا جترمي وه دة و وول مب وريحُ تطةووا نة اووي تم يوويلهة قةلمووةيت حميلثووي دوول دت ووة مشوور
ننةلل ة اع مكة حي نتقايا د ة إذ كة ذنك حبشور يتفود موع أحكوة حبوة  1مول
تفة قووي ماةهضووي نتقووايا غ و ه موول ضوور ب حبقةمةووي أ نقنلبووي ننةسووقي أ نالإللووةلقي أ حباقاووي
حبقةي نيل نقي ذ يت نصةيُ تكرر نة اي تلمبقتاةُ
[جيم( :]2ب) تالحة نة اي أ نتلمبقي حبتقةني بةنتحنقد يف أ قة نتقايا أ سلب حبقةمةي أ
عستديل حبفر نةنل بضر ر تنيلا جلاة حبمدلمر إىل نقيل ني مقة بتا ة يتاةسا مع خطلر
أ قةهل مل تافا ُ تكرر نة اي تلمبقتاةُ
[باء ( :]2ج) ق ة يتقةد بتيلريا ملظفي إلفوةذ ننول لر تطةوا نة اوي حبميويل مول حبقةلموةيت دول
نرب مج نتيلريبقي نه لُفايت ة يف ذنك مة يتقةد بلت ة  
[باء ) ( :]1ق ة يتقةد بضر ر نت كيل مل إتةحي إمكةلقي نلمبل بةلت ة إىل مجقع أمةكل سوةا
حلريي تطةا نة اي تم ييلهة قةلمةيت دل نشر حبفر ضي دة حبا وةيت غو حلكلمقوي نرغبوي
يف إجرب ليةريت إىل أمةكل عحت ةل 
[باء( :]2ه) ق ة يتقةد بإلشةب انقي نلراقي حباع نتقايا تطةا نة اي تم ييلهة قةلمةيت دل
دت ة مشر ننةلل د ة إذ كةلم تةك انقي تؤ ي د ةاة ُ
ملخص رد الدولة ال ر 
(أ) تقريووف نتقووايا نوول ر يف مشوور ننووةلل حبتقةوود اووع نتقووايا مكة حتووه مال و مووع
تفة قي ماةهضي نتقايا؛
(ب) يف ننضووقي ر و  2012/1272حك ووم حملك ووي جلاةئقووي دة و مثةلقووي موول أدضووةب حلوورس
نلرين بةنلو ل حبويل تو ح موة بور سواي حويل أربوع سوال يت بلوبا تقوايا ثاور مول حملت وميلُ
ياص مشر ةلل نتقايا دة دنلبةيت أشيل؛
مفلضقي طأم حبتحيل نلةمقي حلنلق
(ج) ل م ريت تيلريبقي مل بل نشرري لر نقيل
ّ
للة ؛
قول إىل أموةكل عحت وةل مكفول نة ا وةيت غو حلكلمقوي غ هوة
( ) إمكةلقي نلمبول
مل جلاةيت؛
(ه) دت يل جمةس نللرب مشور ننوةلل حبتقةود بةانقوي نلراقوي نةل ةيوي مول نتقوايا يف شوبة /
رب ير  2015سقنيل إىل نربحبة خال نيل ر نه تقنيل يف أيةر/مةيل ُ2015
تقييم اللجنة
[باء ( :]2أ) تطةا نة اي مقةلمةيت دل نتنيل حملرل بقيل دت ة مشر ننةلل دل مض للهُ
تكرر نة اي تلمبقتاةُ
[جييم ( :]1ب) تطةوا نة اوي حبميويل مول حبقةلمووةيت دول نتويل ب حبتدوا بقويل دت وة حبالح ووةيت
تةمقي نة اي ةمبي لريتةلقة نةتحنقد يف حوةعيت نتقوايا حبمدلموي نتنويلا جلاوة إىل نقيل نوي أ
تق و وويل إذ تض و و طأمو وور إىل مقو ووة بتا تنو وويلا نتقو وولي إىل نضو ووحةيةُ تطةو ووا نة او ووي أيضو ووة
مقةلموةيت إضووة قي وة يف ذنووك توول ريخ طأحكوة بشو ننضووقي ر و  2012/1272نووه أشووةريت
إنقاة نيل ني نطر حك قاة بةنل ل دة مثةلقي أ ر مل حلرس نلرين حبيل ت ح مة بور سواي
أربع سال يت بلبا تقايا حمت ميل ثارُ
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[بيياء( :]2ج) تاووله نة اووي بةحبقةلمووةيت نووه وويلمتاة نيل نووي نطوور دوول نوويل ريت نتيلريبقووي نكااووة
تطة ووا تم ي وويلهة قةلم ووةيت د وول نت وويل ب حبتد ووا بق وويل دت ووة نة ا ووي حبالح ووةيت تةمق ووي ةمب ووي
لريتةلقةُ دة جه صل يةم تنويلا مقةلموةيت إضوة قي دول دويل نويل ريت نتيلريبقوي تول ريخ
تا ق اة دل ديل حبشةركر تركقبتا ُ تكرر نة اي تلمبقتاةُ
[بيياء ) ( :]1ترحووا نة اووي بةحبقةلمووةيت نووه تفقوويل ب و حبا ووةيت غ و حلكلمقووي متوواح دة و غوورر
دل ئ وود إىل أم ووةكل
غ ه ووة م وول حبا ووةيت نيل نق ووي نلراق ووي حلن وولق لل ووة إمكةلق ووي نلمب وول
عحت ةلُ تطةا نة اوي مقةلموةيت دول نميوةريت نوه أجر وة تةوك حبا وةيت وة يف ذنوك أموةكل
نميةريت تل رخياةُ
[بيياء( :]1ه) ترحووا نة اووي بةدت ووة جمةووس نووللرب مشوور ننووةلل حبتقةوود بةانقووي نلراقووي حباووع
نتقايا يف  26شبة  /رب ير  ُ2015تطةا مقةلمةيت دل حمتلى مشر ننوةلل نتنويل نواي
أحرله نربحبة يف د ةقي دت ة هُ
الفقييرة  :17ينبغييي للدوليية ال يير ضييمان ت بي ي قانونهييا المتعل ي بتجييريم ال يرق ت بيق ي ا فعييالا
وكفالة النتصا الفعال لضحايا الرق الذي رفعوا شكاوإ  وينبغي للدولة ال ر أيضا إجراء
تحقيقييات ومقاضيياة المسييؤولي بفعالييية وإدانييتهم وتقييديم التعييوي للضييحايا ووييدمات إعييادة
التحهي لهم  وأويرا ينبغي للدولة ال ر أيضا تسريع جلسات المحاكمة فيي القضيايا العالقية
واعتميياد وتنفيييذ وري يية ال ري ي التييي جوضييعت بالتعيياون مييع مفوضييية افمييم المتحييدة السييامية
لحقوق اإلنسان والتي تتناول التوصييات الصيادرة عي المقيررة الخاصية المعنيية بحشيكال اليرق
المعاصرة ،بما في ذل أسبابها وعواقبها ،باعتبار هيذه الخري ية سياسييةا حكوميية ،كميا ينبغيي
للدولة ال ر توعية ك موظفي إنفاذ القانون وعامة الناس ،بم فيهم سكان المناط الريفية،
بهذا الشحن 
سؤال المتابعة
[جيم( :]1أ) ق ة يتقةد بلسوةئل علتصوة نفقوة حبتةحوي نضوحةية نورق نتحنقنوةيت منةضوة
حبلؤ نر تطةا نة اي مقةلمةيت د ة يةي:
' '1لتةئج ن  26ضقي حبتقةني بةنرق نه صةم قاة حملةك ماا دة 2012؛
لوةيت نقنلبوةيت حبفر ضوي دةو طأشودة حبتولررر يف
' '2ديل حبالحنةيت


حبةضقي؛
جرئ نقبل يي يف نلال يت ننالث
' '3إلشةب حملك ي ةمبي حبقاقي بةنقبل يي؛
' '4د وويل ض ووةية نقبل ي ووي ن ووه يات وور أ تفص وول قا ووة حمل ووةك
نةتق قل يف نفصل يف ننضةية نه مل تبم قاةُ

نت وويل ب حبتد ووا

(ا)[باء :]1ترحا نة اي بةدت ة خريطي رريد مل أجل ستئصة نقبل يوي تطةوا مقةلموةيت
دل ضقاة ملضع نتافقاُ
(ج)[باء :]1ترحا نة اي ا اليت نتلدقي نه ل تاة مفتشقةيت نق ل ةق قي نكااة تطةا
تم ييلهة قةلمةيت إضة قي دل محاليت نتلدقي نه تلتايل دةمي ناةس ول وقا سوكة حباوةرد
نريفقيُ
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ملخص رد الدولة ال ر 
(أ)
' '1إجرب حمةك ةيت يف  31ضقي تتقةد بةنرقُ
' '2مبوويل ر إ لووةيت بةنلو ل نلضووع حتووم حبر بووي نتقوولي

دوول طأضوورر حبيللقووي

نه حلنم بةنضحةيةُ
' '3إ رر جمةس نللرب يف  2لقلة /أبريل  2015مشر ةلل لشوةب حمك وي
نةا ر يف ضةية نرق مل حبنرر أ يقت يله نربحبة يف لقلة /أبريل ُ2015
' '4أشةريت نيل ني نطر إىل ر هة دة (أ)‘ُ‘2‘ ‘1

(ب) و و وويلمم نيل نو و ووي نطو و وور مقةلمو و ووةيت ملتفقضو و ووي دو و وول خريطو و ووي نطريو و وود حبقت و و وويل يف آذ ر/
مةرس ُ2015
(ج) تقكف ما ةيت غ حكلمقي دة تافقا محاليت تلدقي نيلد طأشدة حبتضرريل مل نرقُ
تقييم اللجنة
تاله نة اوي بةحبقةلموةيت نوه ويلمتاة نيل نوي نطور بشو نتحنقنوةيت حبالحنوةيت يف
[باء( :]2أ) ّ
ضةية نرقُ تكرر نة اي تلمبقة ة تطةا مقةلمةيت إضة قي بش مة يةي:
' '1مقر ي مة إذ كة ر  31ضقي يش إىل دويل حملةك وةيت نوه ُورغ مااوة ماوا

تشريل طأ /أكتلبر  2013أ يش ل ننضةية حبتقةني بةنرق نه مل تبم قاة حملةك بقيل؛
لوي
' '2تصاقف حملةك ةيت نه ُورغ مااوة يف ضوةية نورق حلوا دويل أحكوة
نتربئي طأحكة حمليل حبفر ضي؛
' '3نتيل ب حمليل حبتدا نتنيلا نتقلي إىل نضحةية إدة ت هقةا ؛
' '4نتنوويل حملوورل يف إلشووةب حملك ووي ةمبووي بووةنرق لجووا مشوور ننووةلل نوواي
يا ر قه نربحبة حةنقةُ

[باء( :]1ب) ترحا نة اي بةحبقةلموةيت حبلتفقضوي حبنيلموي يف خريطوي نطريود بشو ننضوةب دةو
نرقُ تطةا نة اي مقةلمةيت دل نتنيل حملرل يف تافقا حبشةريع حمليل لجا خريطي نطريدُ
[جيم( :]1ج) تطةا نة اي مقةلمةيت دل نتيل ب حبتدا بقيل دت ة حبالح ةيت تةمقي نة اي
حبتقةنووي لريتةلقووةُ دة و جووه صوول يةووم تنوويلا مقةلمووةيت إضووة قي دوول محوواليت نتلدقووي نووه
تافاهة حبا ةيت غ حلكلمقي أيي محاليت تلدقي تنل هبة نيل ني نطر ُ
الفقرة  :19ينبغي للدولة ال ر تنفيذ تدابير ترمي إلى تحسي ظرو الحتجاز في سجونها
والتخفيف م الكتظا فيها 
سؤال المتابعة
[باء( :]2أ) تطةا نة اي تم ييلهة بإحصةب يت حميلثي دل ديل مر د نل ل يف نيل نوي نطور
رة ي ستققةهبة ديل نامعب حملت ميل قاةُ
[بيياء( :]2ب) تطةووا نة اووي مقةلمووةيت دوول نتوويل ب حبة لسووي حبتدووا نتحلوور ظوور عحت ووةل
بقيل دت ة حبالح ةيت تةمقي نة ايُ
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ملخص رد الدولة ال ر 
(أ) يلجيل  17س اة تبةغ رة ي ستققةهبة نكةقي  1 830س قاة يبةغ ديل نل اةب حلةنقر
قاة  1 825شدصةُ يل أ يت لية جلرميي يف للكشل إىل كت ةظ نل ل يف هاه حبيليايُ
(ب) وويلمم نيل نووي نطوور مقةلمووةيت ملتفقضووي دوول أ ضووة نل و ل نتوويل ب حبتدووا ووة يف
ذن ووك جتيلي وويل س و و ين آعك لل ذيب وول ل و و نص وور نص ووحي يف نل و و ار حبرك و ومير ب وويل ر ناق ووق
للكشل ُ
تقييم اللجنة
تاله نة اي بة حصةب يت نه يلمتاة نيل ني نطور ُ تطةوا تم يويلهة قةلموةيت دول
[باء( :]1أ) ّ
نتوويل ب حبتدووا حبقةجلووي مشووكةي عكت ووةظ يف مر وود عحت ووةل بالكشوول ُ تطةووا نة اووي أيضووة
مقةلمةيت دل رة ي كل مر د حت ةل ديل نل اةب حبل در قهُ
[باء( :]2ب) تاله نة اي بة جرب يت نه ختا ة نيل ني نطر نتحلر ظر نلو ل نكااوة
تطةا مقةلمةيت دل نتيل ب حبتدا ماا دت ة نة اي حبالح ةيت تةمقي ةمبي لريتةلقةُ
اإلجراء الموصى ب :،يابيي تلجقه رسةني تقكس حتةقل نة ايُ
التقرير الدوري المقب  1 :تشريل ننةين/لل رب 2017

الدورة ( 111تموز/يولي) 2014 ،
نقةبة
حبالح ةيت تةمقي:
نفنريت ملضل حبتةبقي:
نر طأ :
تنقق نة اي:

CCPR/C/JPN/CO/6

دت يليت يف  23متلل/يلنقه 2014

18 16 14 13
ر يف  31آب/أغلطس 2015
حبطةلب تنيلا مقةلمةيت إضة قي دل نفنريت [13هاء][باء]2
[14بي ي ي ي ي ي ي يياء[16 ]2بي ي ي ي ي ي ي يياء[]2جي ي ي ي ي ي ي يييم[]2جي ي ي ي ي ي ي يييم]2
[18جيم[]2باء[]2باء[]2جيم]2
مركم حنلق نل اةب يف نقةبة ما ةيت أخرى
ما ةيت غ حكلمقي:
الفقرة  :13ينبغي للدولة ال ر القيا بما يلي:
(أ) إيالء العنايية الواجبية إللغياء عقوبية اإلعيدا أو جعي عيدد الجيرا م التيي يمكي
الحكم على مرتكبها بعقوبة اإلعدا محصورا في أشد الجرا م و ورة التيي تيؤدي إليى إزهياق
نفس؛
(ا) التحكد م أن النظيا المعميول بي ،إزاء المحكيو علييهم باإلعيدا ل يرقيى إليى
معامل يية أو عقوب يية قاس ييية أو ل إنس ييانية أو مهين يية وذلي ي بي ي بالغ الس ييجناء المحك ييو عل يييهم
باإلعيدا وأفييراد أسييرهم بتيياريو وموعيد التنفيييذ قبي ذلي التيياريو بفتييرة معقوليية ،والتوقييف عي
وضييع المحكييو عليييهم باإلعييدا فييي الحييبس النفييرادي إل فييي حييالت اسييتثنا ية ولفت يرات
محدودة جدا؛
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(ج) المبادرة فورا إلى تعزيز الضمانات القانونية للحماية مي إصيدار أحكيا واط ية
بعقوبة اإلعدا  ،ب رق منها ضمان اطالع هي ة الدفاع بصورة كاملة عليى جمييع ميواد الدعياء
وضمان عد استخدا العترافات المنتزعة بالتعذيب أو سوء المعاملة أدلةا لإلدانة؛
(د) العمي ي ي ي ي  ،ف ي ي ي ييي ض ي ي ي ييوء المالحظ ي ي ي ييات الختامي ي ي ي يية الس ي ي ي ييابقة للجن ي ي ي يية (انظ ي ي ي يير
 ،CCPR/C/JPN/CO/5الفقرة  ،)17على إنشاء نظا إلزاميي وفعيال لمراجعية حيالت عقوبية
اإلعييدا  ،يميين طلبييات العفييو وإعييادة المحاكميية أثييرا إيقافي ي ا ويضييم السييرية التاميية لجميييع
اللقاءات المعقودة بي المحكو عليهم ومحاميهم بشحن طلبات إعادة محاكمتهم؛
(ه) إنشاء آلية مستقلة لفحص الصحة العقلية للمحكو عليهم باإلعدا ؛
(و) النظير فيي إمكانيية النضيما إلييى البروتوكيول الوتيياري الثياني الملحي بالعهييد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعدا 
ملخص رد الدولة ال ر
كو و و وورريت نيل نو و و ووي نطو و و وور حبقةلمو و و ووةيت حبنيلمو و و ووي يف تنريرهو و و ووة نو و و وويل ري CCPR/C/JPN/6
(أ)
نفنريت ُ)106-103
(ب) كوورريت نيل نووي نطوور حبقةلمووةيت حبنيلمووي يف تنريرهووة نوويل ري  CCPR/C/JPN/6نفنرتووة
 ُ)111-110ع تقتم نيل ني نطر تيق مقةمةتاة نةل اةب حملكل دةقا بة ديل ُ
(ج) ُ و ويل مش و وور و ووةلل إمب و ووالح إىل نربحب و ووة يف آذ ر/م و ووةرس  2015خ و ووة ل و ووة جيلي و وويل
نةكشف دل ةئ ي مل نقاة يل نفئةيت طأخرى نة قةلمةيت حبتقةني بةطأ ني نه حيتفة هبة حبويلدي
نقة ُ ع ميكل مطةنة بل عد ةيت حباتمدي دل رريد نتقايا عختةذهة أ ني ُ
( ) ك و و و و وورريت نيل ن و و و و ووي نط و و و و وور حبقةلم و و و و ووةيت حبنيلم و و و و ووي يف ر ه و و و و ووة دةو و و و و و ةئ و و و و ووي حبل و و و و ووةئل
( CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1نفنوور  ُ)126ع توورى نيل نووي نطوور أ موول حبالئو إلشووةب ل ووة
مرجقي إنممي يف ضةية ديل ُ
(ه) ك و و و و وورريت نيل ن و و و و ووي نط و و و و وور حبقةلم و و و و ووةيت حبنيلم و و و و ووي يف ر ه و و و و ووة دةو و و و و و ةئ و و و و ووي حبل و و و و ووةئل
( CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1نفنر يت  )131-130 113تنريرهة نيل ري (CCPR/C/JPN/6
نفنور  ُ)113ع توورى نيل نووي نطور ضوور ر لشووةب آنقوي ملووتنةي نرمبوويل نصوحي نقنةقووي نةلو اةب
حملكل دةقا بة ديل ُ
( ) ترى نيل ني نطر أ مل غ حباةسا إنيةب دنلبي ديل ُ
معلومات واردة م منظمات غير حكومية
(أ) خال ووة نةتلمبووقي لفووا حك و دوويل يف شدصوور يف آب/أغلووطس  2014يف شوودص
حيل يف حمير /يللقه ُ2015
(ج) ررحم حلكلمي مشر وةلل عسوتحيل ث ل وة يطةوا إىل حبويلدر نقوةمر نكشوف دول
ةئ ي طأ نيُ هاه ننةديل ع تاطبد إع دة حلةعيت نه تة قاة حملك ي إىل إجورب ا ن تقبوةيت
نه تلبد حملةك ياُ أ رجم يف مشر ننةلل ها تل قاليت مبلتقي عست ل بةيت حبشتبه قا
ينتصور ذنوك دةو ضوةية تولىل حملةك وي قاوة ضوة غو حم ور أخورى حنوود قاوة مكتوا حبوويلدي
نقة حصريةُ
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تقييم اللجنة
[هياء] :ق ووة خيوص حبقةلموةيت حبتقةنووي بةنتلمبوقةيت نوول ر يف نفنور (13أ) (ب) ( ) (ه) موول
حبالح ةيت تةمقي تالحة نة اي أ نيل نوي نطور كورريت حبقةلموةيت حبنيلموي يف تنريرهوة نويل ري
نلة س يف ر هة دةو ةئ وي حبلوةئلُ ت سوف نة اوي ننول نيل نوي نطور ب هنوة ع تاولي تافقوا
نتلمبقةيتُ تكرر نة اي تلمبقة ةُ
[باء( :]2ج) ت سف نة اي نقيل قة نيل ني نطور بتقميوم إروةر نكشوف حلوة نضو ة مبول
هقئووي نوويل ة بصوولر كةمة وي إىل مجقووع موول ع دووةبُ تشووقر بةطأسووف أيضووة نقوويل ختووةذ أيووي توويل ب
نض ة ديل عحت ةج بةعد ةيت حباتمدي حتم نتقايا أ سلب حبقةمةي دة أهنة أ نيُ تالحة
نة ا ووي أ ها ووةك مش وور ووةلل نإلمب ووالح ق وويل حباة ش ووي ه وول يرم ووي إىل س ووتحيل ث ل ووة جيلي وويل
نةكشف دل ةئ ي مل نقاة يل نفئةيت طأخرى نة قةلمةيت حبتقةني بةطأ ني نه حيتفة هبة حبويلدي
نقة ُ تطةا نة اي أيضة مقةلمةيت د ة يةي:
' '1نتنوويل حملوورل يف دت ووة مشوور ننووةلل ووة يف ذنووك مقةلمووةيت دوول مشووةركي

جملت ع حبيلين يف حباة شةيت؛
' '2حبقووةي حبنوورر موول أجوول تطبقوود نا ووة جليليوويل مووة إذ كووة سووقطبد يف مجقووع
حلةعيت نه تاطلي دة دنلبي ديل ؛
' '3موويلى إ رج نتل و قل نصووليت عسووت ل بةيت حبشووتبه ووقا يف مشوور ننووةلل
كقفقي تطبقد ذنك يف حةني دنلبي ديل ُ

الفقرة  :14ينبغي للدولة ال ر اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية فورية وفعالة لضمان ما يلي:
(أ) إجييراء تحقي ي فعييال ومسييتق ونزييي ،فييي جميييع م يزاعم السييترقاق الجنسييي أو
غيييره م ي انتهاكييات حقييوق اإلنسييان التييي ارتكبهييا الجيييا اليابيياني إبييان الحييرا ضييد نسيياء
المتعة ومالحقة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛
(ا) تمكيي الضييحايا وأسيرهم مي اللجييوء إليى القضيياء وجبيير افضيرار التييي لحقييت
بهم على النحو الكام ؛
(ج) الكشف ع جميع افدلة المتاحة؛
(د) تثقيف ال لبة والجمهور عامة في هذه المسحلة بما يشم إدراج إشارات كافية
إليها في الكتب المدرسية؛
(ه) اإلعراا علن ا ع العتذار والعترا الرسمي بمسؤولية الدولة ال ر ؛
(و) التنديد بحية محاولة للتشهير بالضحايا أو إنكار افحداث 
ملخص رد الدولة ال ر
كرريت نيل ني نطر حبقةلمةيت حبنيلمي يف تنريرهة نيل ري ( CCPR/C/JPN/6نفنريت )130-129
يف ر هة دة ةئ ي حبلةئل ( CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1نفنريت ُ)240-236
(ب) ك وورريت نيل ن ووي نط وور حبقةلم ووةيت حبتقةن ووي بص ووايل ق حبو ورأ اس ووقلييُ يف مجالري ووي كلري ووة
تقرضم نالةب نالئي حصةل أ يرغنب يف حلصل دة تقلي مل نصايل ق نة ضةيني أمببحل
غ مؤهاليت نةحصل دة نيلد مل مبايل ق نيلد نةبنةب دة قيل حلقة يف مجالريي كلريةُ
( ) حبطةلب تقةق نطالب أ حلرب نقةحبقي ننةلقي تلببم يف مقةلة هةئةي نةبشريي ةربيُ بقيل
أ مة ير مل حمتلى يف ذنك ال م ك نةلةطي نتنيليريي ناةشري نكتا حبيلرسقيُ
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معلومات واردة م منظمات غير حكومية
(أ) (ب) ر ضم مجقع نيلدة ى نه يلماة نضحةية ضيل نيل نوي أموة حملوةك نقةبةلقويُ ماوا
مبيل ر تلمبقةيت نة اي يف متلل/يلنقه  2014تليف تلع ضحةيةُ
( ) يف كووةلل ننةين/ياووةير  2015حووا م شووةريت إىل للووةب حبتقووي موول نقيليوويل موول نكتووا
حبيلرسقي ستقق يف كتةب ميلرسي آخر دل إ ة يت نشال بةنقبوةر نتةنقوي :اع تلجويل مقةلموةيت
تنب و ووم مبةش و وور ق و ووة أ و وور جل و ووق أ نل و ووةطةيت نقةبةلق و ووي بق ةق و ووةيت ترحق و وول ل و وريياُ يف ك و ووةلل
طأ  /يل رب  2014رةبم لر ةرجقي إىل شركي أمريكقي نةكتا حبيلرسقي تقيليل حبنةرع نه
تتحيلث دل اللةب حبتقياُ ع تلجيل يف متةحف نتةريخ نلرين أيي مقةر دل للةب حبتقيُ
يف تشريل طأ /أكتلبر  2014شتك رئقس نللرب مل أ هاوةك ا وا ة جمحفوةا
(هو) ( )
مفة ه أ نقةبة كيل ني أجربيت للةب دة عس ةق جلالي جيري لشره حل نقةملُ حا بقوة
موول حبل ووع نشووبكي نصووايل ق حب ورأ اسووقليي يتض و ل نقبووةر نووه تش و إىل أ ا نقيليوويل موول نالووةب
أجرب دة تبة جلق بصفتال للةب متقي طأ ر هاُ رةبم حكلمي نقةبوة إىل حكلموي مجالريوي
كلرية أع تلتديل مصطةح ا عس ةق جلاليا أثاةب حملة ثةيت يف حمير /يللقه ُ2015
ياتشر خطةب نكرهقي درب ل لم نتشليه مبلر ضحةية عسو ةق جلالوي يف جلوق نقةبوةينُ
مل تتدا أيي إجرب يت ر ديُ
تقييم اللجنة
[باء :]2حتقل نة اي دة ة بةحبقةلمةيت نه يلمتاة نيل ني نطر نكااة تطةا مقةلمةيت إضوة قي
دوول نتوويل ب حبتدووا بقوويل دت ووة حبالح ووةيت تةمقووي يف  23متلل/يلنقووه  2014ووة يف ذنووك دوول
عتفوةق حبورب يف كوةلل طأ  /يلو رب  2015بور نيل نوي نطور حكلموي مجالريوي كلريوة نوواي
جةب قه أ رئقس لرب نقةبة يل دتا ر يف ها نشو أ نقةبوة دويليت بويل ع مبةوغ بةقول يول
نتنوويلا نوويلد إىل للووةب حبتقووي نلووةبنةيتُ تطةووا نة اووي أيضووة مقةلمووةيت دوول نتوويل ب حبتدووا موول
أجل (أ) نتحنقد يف مجقع حلةعيت حمةك ي جلاة مقة بتا ؛ (ب) تنيلا جلرب نكةمل نةضوحةية
أسووره ؛ (ج) نكشووف دوول مجقووع طأ نووي حبتةحووي؛ ( ) إ لووي حملووة عيت نرمقووي إىل تشووليه قووي
نضووحةية أ إلكووةر طأحوويل ث؛ (ه) تلدقووي نتالمقووا موول خووال إ رج إشووةريت إىل هوواه حبلو ني يف
نكتا حبيلرسقيُ تكرر نة اي تلمبقتاةُ
الفقي ييرة  :16عم ي يالا بالمالحظي ييات الختاميي يية السي ييابقة للجني يية (انظي يير ،CCPR/C/JPN/CO/5
الفقرة  ،)24ينبغي للدولة ال ر أن تنظر بحز في إمكانية الستعاضة عي البرنيامس الحيالي
بخ ة جديدة تركز على بناء القدرات بدلا م توظييف عمالية منخفضية افجيور  وفيي غضيون
ذل ي  ،ينبغييي للدوليية ال يير زيييادة عييدد عمليييات التفتيييا فييي عييي المكييان ،وإنشيياء آلييية
مس ييتقلة لتلق ييي الش ييكاوإ وإج ييراء تحقيي ي فع ييال ف ييي ح ييالت التج ييار بالعم ييال وغيرهي يا مي ي
انتهاكات العم ومالحقة الجناة ومعاقبتهم 
ملخص رد الدولة ال ر
ُويلمم مشووةريع وول لر إىل نربحبووة يف آذ ر/مووةرس  2015نتووانح برلووةمج نتوويلريا نتنووين نوويل خةيُ
تشو ل نتيقو يت حبن حووي :سوتحيل ث متحووة دووة إنمموي نتنقووق حباووةريت إلشوةب ما ووي نتنقووق
نتيلريا نتنين نيل خةي مل أجل شر دة حبا ةيت إجرب د ةقةيت نتفتق حبل قي إلشةب
مركووم تصووة نتةن ووي نشووكة ى س ووتحيل ث دنلبووةيت دة و علتاةكووةيت ننض ووةب دة و حبا ووةيت
حبرسةي بصلر غ سةق يُ
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كوورريت نيل نووي نطوور حبقةلمووةيت حبنيلمووي يف تنريرهووة نوويل ري ( CCPR/C/JPN/6نفنوور  )33دوول
نتحنقنةيت يف حةعيت عشتبةه يف حيل ث لتاةكةيت حلنلق للة ُ تنل لر نقيل بق ةقةيت
نتفتق حبل قيُ ميكل ماع حبا ةيت نه ثبوم أهنوة تصور م بلولب سوةلك مول بول حبتويلربر حبويل
تصل إىل مخس سال يتُ مبيلر مة جم لده  241إشقةر بللب نلةلك يف دة ُ2014
معلومات واردة م منظمات غير حكومية
ضع ريد رب ب حبش ك ناي ألش ته لر نقيل لر نصحي نق ل نردةيي عجت ةدقي بش
ستقر برلةمج نتيلريا نتنين نيل خةي تنرير يف كةلل ننةين/ياةير ُ2015
ع يتض و ل مشوور ننووةلل حبتقة وود بتانووقح نربلووةمج باوويل دنةبق ووة يش و ل حلكلمووةيت أ حبا ووةيت
حبرسةي أ ياص بلضلح دةو نتحلوقاةيت يف أجولر حبتويلربرُ يلسوع مشور ننوةلل و نتويلريا
مل ثالث سال يت إىل مخس سال يت يمييل ديل حبتيلربر نتناقرُ
ع يلجوويل نقوول دة و أ نلووةطةيت حبدتصووي مةتممووي نتممووة قةقووة بميووة د ةقووةيت نتفتووق حبوول قيُ
ع يكفي ديل ملظفي نتفتق نقة يُ إ ديل ننضةية نه أرسةاة مكتا نتفتق دة مقةي
نق ل إىل مكتا حبيلدي نقة دة أسوةس عشوتبةه يف نلوةلك غو ننوةللين جتوةه حبتويلربر نتناقور
ه وول  30حةن ووي يف د ووة  18 2009حةن ووي يف د ووة  23 2010حةن ووي يف د ووة 15 2011
حةني يف دة  12 2012حةني يف دة ُ2013
مل تق يل نيل ني نطر إىل إلشةب أيي آنقي ملتنةي نتنيلا نشكة ىُ
تقييم اللجنة
[بي يياء :]2ترحو ووا نة او ووي بو ووةنتيق يت حبن حو ووي يف مشو ووةريع ننو وول لر حبنيلمو ووي إىل نربحبو ووة يف آذ ر/
مووةرس  2015تطةووا مقةلمووةيت دوول حمتوولى مشووةريع ننوول لر نتنوويل حملوورل وول دت ة هووة دوول
موويلى إشوورك جملت ووع حبوويلين يف حباة شووةيتُ تطةووا نة اووي أيضووة مقةلمووةيت د ووة إذ كةلووم ننوول لر
حتيل نقنلبةيت جلاةئقي طأجلر نيللقة نة تيلربر حباع ممةرسي تلظقف نق ةني حبادفضي طأجرُ
[جيييم :]2تاو ّوله نة اووي بووةجلال نووه يبوواهلة مكتووا نتفتووق دة و مقووةي نق وول مكتووا هل ور
لر نق وويل يف إج وورب د ةق ووةيت نتفت ووق حب وول قيُ تطة ووا نة ا ووي تن وويلا مقةلم ووةيت د وول نت وويل ب
حبتدووا نميووة دوويل د ةقووةيت نتفتووق حبوول قي ماووا أ دت وويليت نة اووي مالح ة ووة تةمقووي بش و
نتنرير نويل ري نلوة سُ ك وة تطةوا نة اوي مقةلموةيت دول دويل د ةقوةيت نتفتوق نوه أجريوم يف
نلال يت ننالث طأخ دل لتةئ اةُ
[جيم :]2تكرر نة اي تلمبقتاة حبتقةني بإلشةب آنقي ملتنةي نةشكة ىُ
الفقرة  :18ينبغي للدولة ال ر اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى إلغاء نظا الحتجاز البدي
أو ضييمان امتثاليي ،التييا لجميييع الضييمانات المكفوليية فييي مييادتي العهييد  9و ،14وم ي ذل ي
الحرص على ما يلي :
(أ) النظيير علييى النحييو الواجييب فييي افوييذ ببييدا ع ي الحتجيياز ،مث ي اإلفييراج
بكفالة ،والل الحتجاز الساب لإلدانة؛
(ا) كفاليية ح ي جميييع المشييتب ،فيييهم فييي السييتعانة بخييدمات محييا منييذ لحظيية
اعتقالهم ،وحضور المحامي والل عمليات الستجواا؛
(ج) اتخاذ تدابير تشريعية تحيدد بصيورة صيارمة افسياليب والميدة الزمنيية القصيوإ
المتعلقة بالستجواا الذي ينبغي أن تسج كام أطواره بالفيديو؛
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(د) استحداث آلية مراجعة الشكاوإ تكيون مسيتقلة عي لجيان المحافظية المعنيية
بالسالمة العامة ومخولية التحقيي بصيورة سيريعة ونزيهية وفعالية فيي ميزاعم التعيذيب وغييره مي
سوء المعاملة والل عمليات الستجواا
ملخص رد الدولة ال ر :
إنيووةب ل ووة عحت ووةل نبوويليل غ و د ةووي طأ دوويل حبر وود نبيليةووي حبلجوول أكنوور موول حبؤسلووةيت
نقنةبقيُ
(أ) جت وورى نتحنقن ووةيت جلاةئق ووي ب وويل عدتن ووة ع حيت ووم حبش ووتبه ووقا إع إذ كةل ووم ها ووةك
أسبةب مقنلني نالشتبةه يف حت ة إخفةئا طأ ني أ إتال اة أ نفررُ تلجيل ماول لماقوي مبوةرمي
نالحت ةلُ رريت لر نقيل ضع ل ة نإل رج بكفةني بل تلجقه ع ة ُ
(ب) ك و وورريت نيل ن و ووي نط و وور حبقةلم و ووةيت حبنيلم و ووي يف تنريره و ووة ن و وويل ري (CCPR/C/JPN/CO/6
نفنريت  ُ)142-137يل يف دة  2015مشر ةلل يكفل إرال حبشتبه قا دة إجرب
تققر حمة إتةحي مكةلقي جل قوع حبشوتبه وقا يف نلو ل نالسوتقةلي حوة تققاوه نيل نويُ أدورب
جملة ووس نتشو وريقي يف ل ر نق وويل د وول ةن ووه طأ ج وول حم ووة نة وويل ة أثا ووةب عس ووت ل ب وويل يقر وول
عست ل بةيت مل يل بانكُ
(ج) يف نف و و م و ووة ب و وور لقل و ووة /أبريل  2014آذ ر/م و ووةرس  2015بة و ووغ د و وويل عس و ووت ل بةيت
حبلو و ةي بةنفق وويليل  3 800س ووت ل ب ( 99يف حبةئ ووي) يف ض ووةية ص وول قا ووة ض ووة غو و حم وور
 925سووت ل بة ( 99.2يف حبةئووي) يف ضووةية توولر قاووة أ وور جيوويل مبووقلبي يف نتل مبوول بلووبا
دة وي ناهاقووي  2 959سوت ل بة ( )99.3يف ضووةية حبتا ول موول ذ ي دة وي نقنةقووي مووة إىل
ذنك  53ست ل بة ( 100يف حبةئي) يف ضةية تح حبيلدي نقة حتنقنةيت قاةُ يف دة 2014
بوويلأ برلووةمج جت ورييب نتل و قل سووت ل بةيت حبشووتبه ووقا بةنفقوويليل يف حووةعيت موول حبوورجح قاووة ووة
حبشتبه قا ُ يف دة  2015يل إىل نربحبة مشر ةلل ينضوي بتلو قل مجقوع عسوت ل بةيت
بةنفقيليلُ
( ) ك و و و و وورريت نيل ن و و و و ووي نط و و و و وور حبقةلم و و و و ووةيت حبنيلم و و و و ووي يف ر ه و و و و ووة دةو و و و و و ةئ و و و و ووي حبل و و و و ووةئل
( CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1نفنريت ُ)183-182
معلومات واردة م منظمات غير حكومية
(ب) غةنبة مة تر رةبةيت حملةمي حبلةديل مشتبه قه أثاةب عست ل بةيت نوه تنول هبوة نشورري
ا ي ديل جل أسةس ةللين نانكُ
(ج) ع ميكوول مالح ووي نتحلوول يف وور ماةووي لماقووي مبووةرمي يف عسووت ل بةيتُ تاطبوود توويل ب
تل قل نفقيليل دة ديل ةقل مل حلةعيتُ
( ) ع يم ملظفل إلفةذ ننةلل يلتديلمل ننل علتم د ةيت مل حبشتبه قا ُ
تقييم اللجنة
[جيييم( :]2أ) ت سووف نة اووي نقوويل ختووةذ أي إجوورب نضو ة نا وور دة و ناحوول نل جووا يف بوويل ئل
عحت ةل منل رج بكفةني خال عحت ةل نلةبد نإل ليُ تكرر نة اي تلمبقتاةُ
[باء( :]2ب) تالحة نة اي تنيلا مشر ةلل إىل نربحبة يف آذ ر/مةرس  2015بش ض ة
إبووالغ حبشووتبه ووقا بووإجرب تققوور حمووة إتةح وي مكةلقووي جل قووع حبشووتبه ووقا حملت وميل نالسووتقةلي
حة تققاه نيل نيُ يةم تنيلا مقةلمةيت إضة قي دول نتنويل حملورل يف مشور ننوةلل وة يف ذنوك
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بش و مووة إذ كووة مشوور ننووةلل ميتنوول متةمووة نتلمبووقةيت نة اووي نةت كوويل موول أ حلوود يف عسووتقةلي
حة مكفل يف مجقع حلةعيت ماا حل ي ننب دة نشدصُ تطةا نة اي إىل نيل ني نطر
أ تققيل نا ر يف مل فاة ق ة يتقةد حةمي نيل ة بيور نت كويل مول أ حموةمي نويل ة حةضور يف
مجقووع عسووت ل بةيتُ حتتووةج نة اووي إىل مقةلمووةيت دوول مشووةركي جملت ووع حبوويلين يف حباة شووةيت حبتقةنووي
شر ها ننةلل ُ
[باء( :]2ج) تالحة نة اي ديل ختةذ أيي إجرب يت دة مة يبيل نلضع مال لماقي مبةرمي تتقةد
وويل عسووت ل ب أسووةنقبهُ تاو ّوله نة اووي بةحبقةلمووةيت حبنيلمووي بش و مشوور ننووةلل نوواي يتطةووا
تلو قل عسووت ل بةيت بةنفقوويليل تطةووا تنوويلا مقةلمووةيت دوول نتنوويل حملوورل يف سووبقل إ وورر مشوور
نن ووةلل مش ووةركي جملت ووع حب وويلين يف حباة ش ووةيت نش وور حبتقةن ووي بةنتلو و قل بةنفق وويليل ن وول ر يف
مشر ننةلل ُ تل نة اي مقر ي مة إذ كة مشر ننةلل سقطبد يف مجقع عست ل بةيتُ
[جيم ) (:]2تكرر نة اي تلمبقتاة حبتقةني بإلشةب نيل ني نطر آنقي ملتنةي عستقر نشكة ىُ
اإلجراء الموصى ب :،يابيي تلجقه رسةني تقكس حتةقل نة ايُ
التقرير الدوري المقب  31 :متلل/يلنقه 2018

آيرلندا
حبالح ةيت تةمقي:
نفنريت ملضل حبتةبقيُ15 11 10 :
ر يف  20متلل/يلنقه 2015
نر :
تنقق نة اي:
ع ب و و و و و و و وويل م و و و و و و و وول تن و و و و و و و وويلا مقةلم و و و و و و و ووةيت إض و و و و و و و ووة قي د و و و و و و و وول نفن و و و و و و و ووريت
[10بي يياء[]2ج ي يييم[]2ب ي يياء[11 ]2ج ي يييم[]1ج ي يييم[]1ج ي يييم]2
[15باء[]1باء[]1جيم[]1باء]2
جملةس ايرنايلي نةحريةيت حبيللقي
ما ةيت غ حكلمقي
نة اي ايرنايليي حلنلق للة حبلة 
عحتة ايرنايلي مبالح نا ة جلمئي
ما ي نقيل ني نامياليت إمبالحقةيت مييلنر
حتةنف حنلق نتبين
ضع عرتفةق
ناةجقةيت مل بَ ْ
ل و وور إىل نقيليو وويل نكب و و مو وول حبل و ووة ةيت نو وول ر مو وول حبا و ووةيت غ و و
حلكلمقي يتض ل ها نتنرير مةدصةيت نبق هاه حبلة ةيت نلُ
الفقرة  :10ينبغي للدولة ال ر التحقي بشك فوري ومستق وشيام فيي جمييع ادعياءات
العت ييداءات الت ييي وقع ييت ف ييي إص ييالحيات مغي يدلي ومؤسس ييات رعاي يية افطف ييال ودور إي ييواء
افمهات والرضع ،ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بما يتناسب مع و ورة الجر  ،وكفالة حصول
الضحايا كافةا على انتصا فعال ،بما في ذلي الحصيول عليى تعيوي مناسيب ورد الحقيوق
وإعادة التحهي وتدابير الترضية
CCPR/C/IRL/CO/4
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ملخص رد الدولة ال ر 
ع تقتم حكلمي آيرنايل تح حتنقد أ حتر حميل يف ضقي مييلنرُ
مبةحبةيت نطةبةيت نالسوتفة مول خطوي جورب نضورر غو مةمموةيت بإثبوةيت أهنول دوةلر مول عدتويل ب
بل دةقال أ ينبنت أهنل كل يل أ خةل يف حبؤسلي حبقاقي د ةل قاةُ حىت ا جورى نبوم يف
مة للبته  90يف حبةئي مل  790رةبة منويلمة تةنوم  541منيلموي رةوا مبوةنغ جم قويُ بة ضوة ي
إىل ذنووك حيوود نة ورأ حلصوول دة و مبةووغ تك قةووي أسووبلدي موول نيل نووي عسووتفة موول جم لدووي
متالدو ووي مو وول و وويلمةيت نطبقو وويُ مو وول حبتل و ووع إك و ووة ن تقبو ووةيت ريو ووي ناللمو ووي اةو وول  1متو وولل/
يلنقه  ُ2015ستتدا نتيل ب ناللمي نةالةب نةل يت يقشل يف ةرجُ
اة وول لقل ووة /أبريل  2015س ووتك ةم خط ووي جل وورب  16 623رةب ووة م وول أمب وول 16 633رةبو وة
منويلمةُ ُو ّيلمم تقليضوةيت دوول  15 554رةبووة ةوغ وويلره يف حبتلسوول  62 235يولر ُ ك ووة حيوود
نة نق ر نلةبنر عستفة مل حبشلر جملةلقي نقالج نافليُ
اةوول آذ ر/مووةرس  2015كووة هاووةك  94تلمبووقي وويل لفووايت أ جيووري تافقوواهة موول أمب وول 99
تلمبقي ر يف تنرير جلاي نتحنقد يف عدتيل ب دة طأرفة (تنرير رية )ُ
ألشئم جلاي حتنقد يف ر طأماوةيت نرضوع بقو حبلوةئل ذ يت نصوةي لجوا أمور حكولمي يف
شووبة  /رب ير  2015جوورب حتنقوود ووةللين كةم وول يف حب ةرسووةيت جوورب يت حبتقةنووي بةطأش وودة
نوايل كوةلل منق ور يف تةوك حبؤسلوةيتُ سوتتةح تنوةرير نة اوي نااةئقوي نةلوةطةيت حبدتصوي عختوةذ
رر بش مة إذ كة هاةك مة يلتيلدي إجرب حتنقنةيت /أ حمةك ةيت جاةئقيُ
معلومات واردة م منظمات غير حكومية

جملةس ايرنايلي نةحريةيت حبيللقي

يابيي إجرب حتنقنةيت ةلللقي ملتنةي كتةك نه أجريم بش
ضع عرتفةقُ
إمبالحقةيت مييلنر نالةئقي ممةرسي د ةقي بَ ْ

نة اي ايرنايليي حلنلق للة

ر إيل ب طأماةيت نرضع مل أجل

حبلة 

رريت نة اي حبش كي بر ريت نه ألشئم نتحيلييل ةئع تلر نيل نوي يف إمبوالحقةيت ميويلنر
يف تنريرهة (تنرير مةك أنقس) أ هاةك لتاةكةيت حلنلق للة ُ

ما ي نقيل ني نامياليت إمبالحقةيت مييلنر

مل تتةد نالوةب نةول يت شو كل يف خطوي جورب نضورر نردةيوي نكةمةوي نصوحقي جملت ققوي حبلمبو هبوةُ
مل تتةوود ناةجقووةيت موول إمبووالحقةيت ميوويلنر نةوول يت يقشوول يف ووةرج سوولى دوول نةقوول إىل أيرناوويل
عستديل بطة تال نطبقيُ مل تُاش بقيل حيل خمصصي نةاةجقةيت مل إمبالحقةيت مييلنرُ
يف حمير /يللقوه  2013كوة هاوةك موة ع ينول دول  115مورأ ع توم تقوق يف ردةيوي نرهبوةيت
حلد يف خيلمةيت نتلدقيُ
حبلؤ عيت دل مبالحقةيت
يلتنىن مل خطي جلرب تةك نةل يت مل ييلخةل بصلر ر قي إىل إمبالحقةيت مييلنرُ
تقييم اللجنة
[باء :]2ق ة يتقةد بةنتحنقنةيت يف مجقع ع دوةب يت حبتقةنوي بةلتاةكوةيت حنولق للوة ترحوا
نة اي بإلشةب جلاي نتحنقد يف ر إيل ب طأماةيت نرضع بق حبلةئل ذ يت نصةي تطةا إىل
نيل ني نطر أ تنيل إىل نة اي مقةلمةيت دل نتنيل حملرل يف نتحنقدُ بقيل أ نة اي تقرب دل
أسفاة طأ ها نتحنقد ننةللين مل يفتح نةتحنقد يف مجقع دةب يت إسةب حبقةمةي يف إمبوالحقةيت
مييلنر يف مؤسلةيت طأرفة تكرر تلمبقتاة نةيل ني نطر بإجرب حتنقد ملتنل شةملُ
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[جيم :]2مل تنيل نيل ني نطر مقةلمةيت جيلييل تتقةد نةضة جلاة مقة بتا ُ تكرر نة اوي
تلمبقتاة ب تنل نيل ني نطر نةضة مقة بي جلاة بقنلبةيت تتاةسا مع خطلر جلرمييُ
[بي يياء :]2ترحو ووا نة او ووي ب ل و ووي نتقو وولي نو ووه ضو ووقم مو وول أجو وول نضو ووحةية نو ووايل دو ووةلل يف
إمبالحقةيت مييلنر مؤسلةيت ردةيي طأرفة ُ نكل يةم تنيلا مقةلمةيت إضة قي د ّ ة يةي:
(أ) إمكةلقي ستفة نضحةية نايل يققشل يف ةرج مل خطل نتقلي ؛
(ب) ش و نتا ووةل د وول أي حوود يف ن وويلدلى ض وويل نيل ن ووي نكووي تك وول ناةجق ووةيت م وول
إمبالحقةيت مييلنر مؤهاليت نالستفة مل نتقلي ؛
(ج) حةنووي نضووحةية نووايل مل يوويلخةل ر قووة إىل إمبووالحقةيت ميوويلنر نكوواا أجوورب دةو
نق ل هاةك ة يف ذنك ق ة يتقةد بةعستفة مل خطي جلرب؛
( ) نال و ووةب نة و وول يت ع ي و ومنل يقش و وول بردةي و ووي نرهب و ووةيت حبل و ووؤ عيت د و وول مب و ووالحقةيت
حنل ال يف خيلمةيت نيلدل لجا نتشريقةيت أ ك مب مل خطي جلربُ
تلمبي نة اي نيل ني نطر بض ة حصل نضحةية دة جمل لدي نكةمةي مل ر عدتبةر إدة
نت هقل تيل ب ن ضوقي نوه يلوتحنلهنة نوة نتلمبوقي نة اويُ تطةوا نة اوي مقةلموةيت ملوتك ةي
بش جرب ضحةية ر إيل ب طأماةيت نرضعُ
الفقييرة  :11ينبغييي للدوليية ال يير الشييروع فييي إجييراء تحقي ي فييوري ومسييتق وشييام بشييحن
حيالت بضيع الرتفياق ومقاضيياة المسيؤولي عنهييا ومعياقبتهم ،بمي فييهم الموظفييون ال بيييون،
وتوفير انتصا فعال للناجيات م عمليات بضع الرتفاق ع افضرار التي لحقت به  ،بما
فييي ذل ي تقييديم تعييوي عييادل وكييا ٍ ووييدمات إعييادة التحهي ي علييى أسيياس فييردي وينبغييي
للدولة ال ر تيسير حصول الضحايا اللواتي اوترن الستفادة م و ة التعويضات الجزافية
ع لى سب النتصا القضا ية ،بما في ذل السماح له بالتفياوض بشيحن المبيالل المعروضية
عليه في إطار هذه الخ ة
ملخص رد الدولة ال ر 
ضع عرتفةقُ بيلأيت
رةبم لر نصحي إديل تنةرير ملتنةي (تنرير ن ملريف) بش ممةرسي بَ ْ
ضوع عرتفوةق يف تشوريل ننووةين/لل رب  ُ2014أتوقح مووة جم لدووه 34
خطوي نوويل ع حبتصوةي جبرحووي بَ ْ
مةقل عر اقث تةنم منيلمةيت نطةبةيت  50 000أ  100 000أ  150 000يلر ُ
ر و و دو وور حو وويل
ُبو وول  576رةبو ووة يف جمل و وول ُ يف أيةر/مو ووةيل  2015و وويل  206دو وور
ع يووم هاووةك  12درضووة بةلت ووةر نوور ُ بةووم نطةبووةيت نووه تفتنوور إىل نلثووةئد نيل د ووي حبنيلمووي
ش وريطي أ تك وول وويل ر يت ب وول حبلد وويل ناا ووةئي أ تتض و ل تفلو و خطق ووة د وول غق ووةب نلث ووةئدُ
تطةا تةك حبقةلمةيت نيل ع د ةي نطةبةيتُ
يتقر دةقاة دايلمة
جيلل نة رأ أ ختتةر ديل نتنقيل بانك يف أي م تشةب بل بل نتقلي
تنبةه أ تل د دة ف أيي إجرب يت ةلللقيُ نقس هاةك حد يف عستئاة ُ
وورر بةحبلووؤ نقيُ يف
يف ضووقي أخ و نة حك ووي نقةقووة ماحووم حبيلدقووي  200 000يوولر
ضقي ثةلقي ر ضم نيلدلىُ نالةب ع ميكاال نت كيل مل لتق ي ضقي مقر ضي دة حملك يُ
حي وود نةال ووةب حلص وول دة و و جم لد ووي متالد ووي م وول وويلمةيت نتنقق ووةيت عستش ووةريت نل و وريريي
حبلتنةي رشة نقالج نطبققيُ
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معلومات واردة م منظمات غير حكومية

جملةس ايرنايلي نةحريةيت حبيللقي

تتطةا خطي جلرب تنيلا أ ني قيُ تنتضي طي أ تتاةل حبرأ دل مجقع حلنلق يف جرب يت
ننةلللقي طأخرىُ

نة اي ايرنايليي حلنلق للة

حبلة 

حتيل خطي جلورب مول إمكةلقوي حصول ناةجقوةيت دةو سوبل لتصوة قةنويُ جتقول حباةوي نمماقوي مول
نصقا نةيةيي دة نالةب نت ةس مشلر ملتنةيُ مقوةي ثبوةيت نوه تنتضوقاة طوي أدةو مول
تةك حبقةي نه تطبناة حملك ي نقةقةُ

ناةجقةيت مل بَضْع عرتفةق

حبنيلمةيت نطةبةيت ماةي  20يلمة نتنيلا نطةا ممة يشكل دنبي كب أمة نالةب حبنق ةيت خوةرج
أيرنايل ُ تنيل طي تقليضة بالبي  20يف حبةئي مل نتقلي ناي متاحه حملةك ُ
حيووتج بنووةلل نتنووة حبلوونل كاريقووي بطووة نوويلدة ى نووه تر قاووة ناةجقووةيتُ يلجوويل نوويلى كةنووي
حبطةنبةيت حلكلمقي أربةب نةطقل يف مطةنبةيت ناةجقةيتُ
تل جه ناةجقةيت مبقلبةيت يف حلصل دة نكن مل يلمةيت حبنيلمي يف إرةر طيُ
تقييم اللجنة
[جيم :]1حتقل نة اي دة ة بطةا إديل تنرير ن ملريف نكااة تطةا مقةلمةيت دل نتيل ب
ضوع عرتفوةق ضوال
حبتدا بقيل دت ة حبالح ةيت تةمقوي نة اوي بشو نتحنقنوةيت يف حوةعيت بَ ْ
دل مقةلمةيت دل جلاة حمةك تا مقة بتا ُ تكرر نة اي تلمبقتاةُ
ض وع عرتفووةق نكااووة تطةووا
[جيييم :]1ترحووا نة اووي بلضووع خطووي حبوويل لدةيت حبتصووةي جبرحووي بَ ْ
مقةلمةيت إضة قي دل لطةق طي متطةبة ة ة يف ذنك مة يةي:
(أ) مقةي نتنقق حبتقةني بتنيلا نتقلي إىل نضحةية؛
(ب) ش و أ يتا ووةل حبش ووةركل د وول مجق ووع حلن وولق عس ووتحنة ةيت ةمب ووي بةنت ووةس
نتقلي خةرج لطةق طي لقيل حلد يف نطقل لجا طي؛
(ج) حباةووي نمماقووي حبفر ضووي دة و منوويلمي نطةبووةيت ( 20يلمووة) طأموور نوواي وويل يقوولق
منيلمةيت نطةبةيت ق ة يتقةد بةنت ةس مشلر ملوتنةي يف ختوةذ وررهل ميكول أ توؤثر دةو نالوةب
حبنق ةيت خةرج أيرنايل ؛
( ) مقةي ثبةيت حبطةلبي نةحصل دة نتقلي يف إرةر طيُ
[جيييم  :]2تكورر نة اووي تلمبووقتاة نةيل نووي نطوور بتقلو إمكةلقووي حصوول نضووحةية نووايل خيتووةر
عستفة مل خطي حبيل لدةيت جلم قي دة سبل لتصة ضةئقي ة يف ذنك نل ةح هل بةنطقل
يف حببةنغ حبنيلمي إنقا يف إرةر طيُ
الفقي ييرة  :15ينبغي ييي للدولي يية ال ي يير تكثيي ييف جهودهي ييا الراميي يية إلي ييى تحسي ييي ظي ييرو عي يييا
المحتجي ييزي ومعي يياملتهم ومعالجي يية مشي ييكلتي الكتظي ييا وممارسي يية تفريي ييل أوعيي يية الفضي ييالت
البشرية  ،باعتبارهما مسحلتي ملحتي وفق ا للقواعيد النموذجيية اليدنيا لمعاملية السيجناء ،التيي
اعتم ييدها م ييؤتمر افم ييم المتح ييدة افول لمن ييع الجريم يية ومعامل يية المج ييرمي وأقره ييا المجل ييس
القتصي يادي والجتم يياعي ف ييي ق ييراره  663ج يييم(د )24-الم ييؤر  31تموز/يولي يي1957 ،
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وقراره (2076د )62-المؤر  13أيار/مايو  1977وينبغيي للدولية ال ير وضيع جيدول
زمني محدد للفص التا بي المحبوسي احتياطيا والسجناء المحكو عليهم ،وبي السجناء
افحداث والسجناء البالغي  ،وبي المحتجزي المهاجري والسجناء المحكو عليهم وينبغي
لها أيضا ت بي نموذج الشكاوإ الجديد عليى جمييع ف يات الشيكاوإ دون مزييد مي التيحوير
وكف استقاللية عمل،
ملخص رد الدولة ال ر 
(أ) يف حمير /يللق ووه  2015كو ووة هاو ووةك ففو ووة يف أد وويل نل و و اةب بالو ووبي  18يف حبةئو ووي
بةحبنةرلووي لووتليةيت نووار يف شووبة  /رب ير  ُ2011دلجلووم مل و ني عكت ووةظ يف س و ل مة لووم
جليُ يف كلرك نق يك أ ى نتنةقل مل ييل يف نل ل إ خة برمج ورج حبوا إىل
خف ديل نامعب بالبي  25يف حبةئيُ اةل دوة  2015يابيوي أ يبويلأ سو ل جيليويل يف كولرك
د ة ووه ه وول يل ووتلدا  310سو و اةبُ م وول حبتل ووع أ تكت وول إد ووة تط وولير س و و ل نق ي ووك يف
دة ُ2018
(ب) ففوة دويل نلو اةب نوايل ينضوول حول ئ ا يف طأكقوةس بالوبي  71يف حبةئوي يف نفو
مووة بوور دووةمي  ُ2015 2010نلو اةب نووايل ينضوول حوول ئ ا يف طأكقووةس هو ( 8يف حبةئووي
مل نل اةب) يف كلرك نق يك بلرتاليسُ نل تكل هواه حب ةرسوي ملجول يف نلو ل جليليويل
يف كلركُ تيل ع د ةي تنيل طل حبقيل دة تطلير س ل نق يكُ جيري نا ر يف قةر يت
حبتةحي نةنضةب دة هاه حب ةرسي يف بلرتاليسُ
(ج) نت ووم ئ وور نلو و ل ايرنايلي ووي ةلللو وة بةنتنةق وول م وول خ ووتال سو و اةب حل ووبس عحتق ووةري
نل اةب حملكل دةقا رهاة بتل ر طأمةكلُ
( ) ك و و و و وورريت نيل ن و و و و ووي نط و و و و وور حبقةلم و و و و ووةيت حبنيلم و و و و ووي يف ر ه و و و و ووة دةو و و و و و ةئ و و و و ووي حبل و و و و ووةئل
( CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1نفنو و و ووريت  )86-81بش و و و و آنقو و و ووي نشو و و ووكة ى جليليو و و وويل ُ يتقو و و وور
س ووتحيل ث من وولذج نش ووكة ى نكةم وول خ ووال ر ووةر ن ووممين نةدط ووي عسو و تق قي ن وويل ئر نلو و ل
ايرنايليي (ُ)2015-2012
معلومات واردة م منظمات غير حكومية

نة اي ايرنايليي حلنلق للة

حبلة 

(أ) جتري نيل ني نطر يف تنرير حبتةبقي منةرلي بر ديل لمعب نل ل نار يف دة 2011
دلضووة دوول ننوويلر عسووتققةبقي نةل و لُ يف ووم إدوويل هووا نتنريوور بةيووم للووبي عكت ووةظ مووة
بوور  132 102يف حبةئووي موول رة ووي شوويل حببووىن نووة حبفووت نلو ل يف  5سو ل موول بوور 15
س اةُ
(ب) ت خر نق ل يف نق يك إىل دة ُ2018
(ج) ديل تنيلا أي ملديل هنةئي نفصل نل اةبُ
( ) مل مي وواح مفو ووت نل و و ل مبو ووالحقي تلجق ووه حبميو وويل م وول عستفلو ووةريت نش وور يف إجو وورب
ممييل مل نتحنقدُ ع تلجيل آنقي نةطقل ق ة يتقةود
حتنقنةيت جيلييل أ إنيةب لتةئج حلةك
بةنشكة ى نه تكل دة رجي شيلييل مل طلر ُ
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آيرلندا
عحتة ايرنايلي مبالح نا ة جلمئي

مبف عكت ةظ يف س ل نالةب ب له امل ني من ننةد شيلييلا يف نتنرير نلالي حبفت
(أ)
نل ل ُ
(ب) ع يلجيل سلى مة للوبته  55يف حبةئوي مول نلو اةب حملت وميل يف للملوي حويل موع مرحوة
بإمكةهن نلمبل إىل مرحق خةمبي يف مجقع طأ ةيتُ
(ج) ع يفصل نل اةب ئ ةُ
( ) ع تلجيل آنقي شكة ى ملتنةي متةمة ع يلجيل أمر م ةمل نةل اةبُ
تقييم اللجنة
[باء( :]1أ) تالحة نة اي جلال نه تباهلة نيل ني نطر حبقةجلي كت وةظ نلو ل ظور حبققشوي
تطةا مقةلمةيت دل نتنيل حملرل يف تةك حببة ريتُ تطةا نة اي أيضة مقةلمةيت د ة يةي:
(أ) ديل نامعب يف كل مر د مل مر د عحت ةل رة ي حبر د؛
(ب) نت وويل ب حبتد ووا حبقةجل ووي مش ووكةي عكت ووةظ يف مة ل ووم ج وولي ك وولرك نق ي ووك؛
مر د عحت ةلُ
[باء( :]1ب) تالحة نة اي جلال نه تباهلة نيل ني نطر نةتصيلي حب ةرسوي ضوةب حلول ئج يف
طأكقووةس تطةووا مقةلمووةيت دوول نتنوويل حملوورل يف تةووك حببووة ريت ع سووق ة يف كوولرك نق يووك
مر د عحت ةل يف بلرتاليسُ
[جيييم( :]1ج) تكوورر نة اووي تلمبووقتاة نةيل نووي نطوور بلضووع جوويل لمووين حموويل نةفصوول نتووة بوور
حملبلسوور حتقةرقووة نل و اةب حملكوول دةووقا بوور نل و اةب طأحوويل ث نل و اةب نبووةنير بوور
حباةجريل حملت ميل نل اةب حملكل دةقا ُ
[ب ي يياء ) ( :]2تالح و ووة نة ا و ووي دت و ووم نيل ن و ووي نط و وور تافق و ووا آنق و ووي نش و ووكة ى تافق و ووا ك و ووةمال يف
دووة  2015تطةووا إىل نيل نووي نطوور تنوويلا حبميوويل موول حبقةلمووةيت دوول نتافقووا ووة يف ذنووك دوول
نتيل ب حبتدا نض ة ستنالنقي د ل انقي نتنيل حملرل بش أيي إمبالحةيت تشريققي جيلييل ُ
اإلجراء الموصى ب :،يابيي تلجقه رسةني تقكس حتةقل نة ايُ
التقرير الدوري المقب  31 :تموز/يولي2019 ،
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