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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الرابع

للجزائر*

 -1نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف التقرير الدوري الراعدل للجئا در )CCPR/C/ٍٍDZA/4
يف جلسد د ددتي ا  3494ر 3495انظد د ددر  CCPR/C/SR.3494ر )3495املعقد د ددو يف  4ر 5متد د ددو
يولي د  .2018راعتم ددوت يف جلس ددت ا  ،3517املعق ددو يف  20متو يولي د  ،2018املالحظ ددات
اخلتامية التالية.

ألف -املقدمة
رحد د ددن اللجند د ددة عتقد د ددو التقري د د در الراعد د ددل للجئا د د ددر ،ر ن أتخد د ددر قومي د د د سد د ددت سد د ددنوات
-2
 ،)CCPR/C/DZA/4رابملعلوم ددات الد دواي يد د  .ر ع ددرن ع ددر ق ددوير ا للفرص ددة ال ددت ح يهل ددت ددا
إلجراء حواي عناء مل ر و الورلة الطرف عشأن التواعري املتخذ خالل الفرت املشمولة ابلتقرير مر
حجددن نفيددذ ححعددا الع ددو .رحتدديل علم داو ابملعلومددات التعميلي ددة الددت ددومت ا الورلددة الط ددرف يف
ي ر ا العتاعية على ا مة املسا ن ،ر شعر ا على الر ر الشفوية الت وم ا ر و ا.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

رحن اللجنة ابعتما الورلة الطرف التواعري التشريعية راملؤسسية التالية:

الق ددانون ي د  09-08امل ددؤي  25ش دد/ارب راير  2008ال ددذ يقإب ددء ل دداء
ح)
اإلكراه ال/وين لعو نفيذ التئا عا و ؛
ن)

األمر ي  01-11املؤي  23ش/ارب راير  2011املتإبمر ي ل حالة الطوايئ؛

ج) القانون العإبو ي  03-12الذ حيو كيفية وسيل حظوظ متثين املدرح يف
اجملددالا املنتخ/ددة ،رالقددانون العإبددو ي د  04-12املددؤي  12كددانون الثاين يندداير  2012املتعلد
ابألحئان السياسية ،الذ يعرس م/وح احلصص عتخصيص نس/ة  20ىل  50يف املا ة مر عو
املقاعو يف اجملالا املنتخ/ة للمرح ؛
__________

*

اعتموهتا اللجنة يف ريهتا  27-2 123متو يولي .)2018
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) األمد د ددر ي د د د  02-15املد د ددؤي  23متو يولي د د د  2015املتإبد د ددمر عد د ددو او مد د ددر
التعويالت اإلجياعية على انون اإلجراءات اجلئا ية؛
د)
ر)
يعرتف هبا الع و.

القانون ي  12-15املؤي  15متو يولي  2015املتعل حبماية الطفن؛
نقدديد سددتوي عددا  2016الددذ ُعددئ ععددك ححعامد عددو او مددر احلقددوق الددت

 -4ر الحددا اللجنددة ابي يددا حن الورلددة الطددرف انإبددمت ىل الرر وكددول االختيدداي ال فا يددة
حقوق الطفن املتعل ابشرتاك األطفال يف النئاعات املسلهلة يف  6حايي مايو .2009

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
إعمال العهد يف النظام القانوين الداخلي
الحددا اللجنددة حن املددا  150مددر الوسددتوي ددنص علددى حن للمعا ددوات سددلطة سددمو
-5
على القانون .غري حهنا شعر ابلقل ألن ححعا الع و ليا ا يف را ل األمدر سدلطة سدمو علدى
الق دوان الوطنيددة .ر الحددا اللجنددة اجل ددو الددت /ددذ ا الورلددة الطددرف للتعري د حعددا الع ددو،
لعن ددا ع ددرن ددو او ع ددر لق ددا رحس ددف ا لاي ددا املنخفإب ددة رالرتك ددئ اجل درايف للهل دداالت املقوم ددة،
يمددا يتعلد كهلعمددة سددنطينة ابألسدداس ،الددت جددر ي ددا االحتجدداج حعددا الع ددو يف ا،دداك ،
حر جر ط/يق ا ي ا املا .)2
 -6ينبغييي للدوليية الأييرت أن طتاييل خأييوات لكييمان هييو أحقييام العهييد علي وانينهييا
الوطنية ،ومن مث ،إعمال احلقيوق املنويوص عليهيا يف العهيد إعمياً ايامال .وينبغيي ايا أيكيا
أن طتال طدابري لزايدة الوعي ابلعهد والربوطواول اًختياري امللحق به بني القكاة ،واملدعني
العامني واحملامني لكمان مراعاة احملاام الوطنية أحقامه وطأبيقها طأبيقا اامال.
اآلراء املعتمدة مبوجب الربوطواول اًختياري
عددرن اللجنددة عددر لق ددا اء املو د امل/ددو ء للورلددة الطددرف اء ا ياء الددت اعتم ددوهتا
-7
اللجن ددة كوج ددن الرر وك ددول االختي دداي  .ريس دداري ا القلد د ألن الورل ددة الط ددرف ،عل ددى ال ددرغ م ددر
الطل/دات املتعدري للجندة ،ال دئال شدري عطريقدة منتظمدة ىل الوعيقدة العامدة املوحدو  ،املعرر دة ابسد
"املددذكر " ،رال ددر علددى اال عدداءات املقومددة مددر حصددهلان ال/الغددات عشددأن يددل احلدداالت الددت
ر عددت عد عددامء  1993ر ،1998رححيددا و خددايج ددذه الفددرت  .ر شددعر اللجنددة الورلددة الطددرف
علددى املعلومددات التعميليددة الددت ددومت ا كتاعيداو عشددأن متاععددة ععددك ،يا ددا ،لعن ددا ؤكددو حهنددا تو ددل
معلومد ددات حكثد ددر فصد دديالو عد ددر كد ددن حالد ددة ،ال سد دديما التهلقيقد ددات را،اكمد ددات اجلنا يد ددة املتعلقد ددة
ابالنت اكددات الددت حشددايت لي ددا اللجنددة .رمددل جلددل ،أتسد اللجنددة للعددو الع/ددري مددر ا ياء الددت
مل نف ددذ رال د دئال ي ددو ج د دراء املتاعع ددة انظ ددر ق ددايير املتاعع ددة  ،CCPR/C/122ر،CCPR/C/115/3
ر ،CCPR/C/108/3ر ،CCPR/C/101/3ر .)CCPR/C/100/3رحتد دديل اللجند ددة علم د داو حيإب د داو حبجد ددة
الورلة الطرف حن حصهلان ال/الغات غري معفيد مدر اسدتنفا سد/ن االنتصداف ا،ليدة علدى الدرغ مدر
ححعددا املددا  45مددر األمددر ي د  01-06املددؤي  27شدد/ارب راير  ،2006ر ددذكر مددل جلددل هنددا
الطددرف الوحيددو الددذ ميلددل ح د حتويددو يف كددن حالددة علددى حددو مددا جا كانددت شددرررب الفقددر  2ن)
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مر املا  5مر الرر وكول االختياي و اسدتو يت .ر عدرن اللجندة حخدرياو عدر لق دا العميد
اال عدداءات املتعلقددة كإبددايقات الشددرطة القإبددا ية حر األعمددال االنتقاميددة ىددو حصددهلان الشددعو
رحسر املا .)2

اء

 -8طشري اللجنة إىل طعليقها العيام ر يم  )2008(33بشيأن التزاميات اليدول ا طيرات
مبوجب الربوطواول اًختياري ،وحتث الدولة الأرت عل القيام مبا يلي:
التعيياون حبسيين نييية مييع اللجنيية يف إطييار إج يراء الباللييات ال ردييية والتو ييف
ح)
ع يين اإل ييارة إىل ،امل ييلارة ،،وال ييرد علي ي وج ييه التحدي ييد وبش ييق ييردي علي ي ادع يياءات
أصحاب الباللات؛
ن) اختاذ اا ية التيدابري الالممية لو يع اإلجيراءات املنشيودة بغيرت ط عيي آراء
اللجنة عل حنيو اامي يكيمن انتويا ا عياً يف حيال انتهياأ أحقيام العهيد ،و قيا لل قيرة 3
م يين امل ييادة  2م يين العه ييد .وطش ييري اللجن يية إىل املب ييادل التوجيهي يية املتعلق يية مبقا ح يية أعم ييال
الرتهييب أو اًنتقيام (مبييادل سيان خوسييه التوجيهييية) ،وحتيث الدولية الأييرت علي ميا يلييي:
(أ) ييمان ع ييدم وج ييود أي ييق م يين أ ييقال الرتهي ييب أو اًنتق ييام ييد ا ي يراد ال ييلين
يتعيياونون مييع اللجنيية؛ (ب) إسييقا الييتهم عيين ا يراد الييلين ييد يياامون ،مبا ييرة أو علي
أساس هتم أخرى ،بسبب طعاوهنم مع اللجنة ،واإل راج عنهم وطعويكهم.
نق اًختواصات يف خميمات طندوت
 -9حت دديل اللجن ددة علم د داو عتوى دديهلات الورل ددة الط ددرف رمفا ددا حن األم ددر م ددرترك لالج د د
الصددهلراري لتنظددي حيدداهت يف تيمددات نددورف .رمددل جلددل ،عددرن اللجنددة عددر لق ددا اء نقددن
اختصاصات الورلة الطرف ابلفعن ،كا ي ا اختصاصاهتا القانونية ،ىل ج /دة ال/وليسداييو ،ر در
حن ذا املو يتعايض رالتئامدات الورلدة الطدرف ابحدرتا رىدمان احلقدوق املعدرتف هبدا يف الع دو
جلمي ددل األ درا املوج ددو ير يف حياى ددي ا .ريس دداري اللجن ددة القل د حيإب داو اء ا ع دداءات ن د ال ُت ددا
لإبددهلااي انت اكددات ححعددا الع ددو يف تيمددات نددورف سدد/ن االنتصدداف الفعالددة يف كدداك الورلددة
الطرف املا .)2
 -10ينبغي للدولة الأرت أن طق  ،و قا ًلتزاماهتيا مبوجيب ال قيرة  1مين امليادة  2مين
العهد ،حرية مجيع ا ااص اللين يدعون انتهاأ حقو هم املق ولة مبوجب أحقام العهيد،
املوجودين يف أ اليمها ،مبا يف ذلك يف خميمات طندوت ،وطكمن أمنهم وحووام علي سيب
انتوات عالة.
ميثاق السلم واملواحلة الوطنية ،واإل الت من العقاب وسب اًنتوات ال عالة
 -11حت دديل اللجن ددة علمد داو ابلظ ددررف الص ددع/ة ال ددت اى ددطر الس ددعان اجلئا ري ددون ابن الند دئا يف
التسددعينات ألن يعيشدوا ي ددا ،رابعتمددا اسدرتا يجية للسددل راملصدداحلة يف حعقددان ددذه األحددوا .
رمل جلل ،عرن اللجنة و ا عر لق ا العميد  ،كمدا علدت مدرات عويدو  ،ال سديما يف سدياق
،يا ددا ،اء املددا  45مددر األمددر ي د  01-06املددؤي  27شدد/ارب راير سددنة  ،2006املتإبددمر
نف ديذ ميثدداق السددل راملصدداحلة الوطني ددة ،الددت ل ددء كددن سدد/ن االنتصدداف الفعالددة املتاحددة لإبددهلااي
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انت اكدات ححعدا الع دو الدت ير ع /دا املوافدون املعلفدون نفداج القدانون ،كدر دي ح درا القدوات
املسددلهلة راألج ددئ األمنيددة ،رُيسددر اإل ددالت مددر العقددان .ر عددرن اللجنددة ددو او عددر لق دا اء
ما يُئع مر ر و انت اكات خطري عويو مل ُحياك مر ع/و ا حر يُوانوا حىت ا ن املا .)2

 -12ينبغ ييي للدول يية الأ ييرت أن طتا ييل مجي ييع اخلأ ييوات املمقن يية م يين أجي ي ( :أ) ييمان
أً طعيوق امليادة  45مين ا مير ر يم  01-06احليق يف انتويات عيال ،و قيا للميادة  2ميين
العهييد ،وطعييدي املييادة املييلاورة لتو ييي عييدم انأبا هييا عل ي اًنتهااييات اجلسيييمة حلقييوق
اإلنسان مث التعليب والقت  ،واًخت اء القسري واًختأات؛ (ب) التأاد من ت حتقيق
يف مييا يردهييا ميين ادعيياءات طتعلييق ابنتهااييات جسيييمة حلقييوق اإلنسييان ،مثي عمليييات القتي
والتع ييليب ،واًلتو يياب واًخت يياء ،ال ييس يرطقبه ييا املس يياولون ع يين إن يياذ الق ييانون وأ ي يراد
اجلماعات املسلحة ،وحماامتهم وإدانتهم؛ (ج) مان عيدم الع يو عين أي ياؤ مسياول
عن انتهاأ خأري حلقوق اإلنسان ،أو خت يف عقوبته ،أو إسقا دعوى احلق العام عنه.
 -13الح ددا اللجن ددة املعلوم ددات ال ددت ددوم ا الو ددو رمفا ددا حن اإل ا ت ال ددت اس ددتنوت ىل
املددا  46مددر األمددر ي د  01-06حدداالت ي لل ايددة ،ن مل عددر منعومددة .غددري حهنددا عددرن
ددو او ع ددر لق ددا م ددر حن ددذه امل ددا ددنص حيإب داو عل ددى عقوع ددة الس ددجر رغرام ددة لع ددن م ددر مي ددا
كؤسسددات الورلددة الطددرف ،حر يإبددر عسددمعة موافي ددا ،حر عسددمعت ا ددء علددى املسددتو الددور .
ر الحددا مددل القل د اال عدداءات املتعلقددة ابسددتخوا ددذه املددا حر الت ويددو ابسددتخوام ا ،ر شددو
على الشعوي ابلت ويو ،رالر اعة الذا ية اللذير يرت /ان علي ا املا اتن  2ر.)19
 -14ينبغيي للدولية الأيرت إلغياء امليادة  46ميين ا مير ر يم  01-06اليس طنتهيك حرييية
التعبييري وحييق اي يياؤ يف احلوييول عل ي سييبي انتوييات عييال بسييبب انتهااييات حقييوق
اإلنسان عل الوعيدين الوطين والدويل .وينبغي للدولة الأرت أيكيا يمان عيدم املالحقية
أو التهديد ابملالحقة القكائية عل أساس املادة  46من ا مر ر م .01-06
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
 -15حتدديل اللجنددة علم داو ن نشدداء اجمللددا الددوط حلقددوق اإلنسددان ،الددذ عددوح عمل د يف 9
،جاي مايس  ،2017و حصد/د مدر ا ن صداعواو منصوصداو عليد يف الوسدتوي ،ر ن دذا اجمللدا
ي ددة مسددتقلة .رحتدديل اللجنددة علم داو حيإب داو ن اللجنددة الفرعيددة املعنيددة ابالعتمددا التاععددة للتهلددال
العدداملء للمؤسسددات الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان ددو منهلددت اجمللددا الددوط حلقددوق اإلنسددان املركددئ
"ابء" ،لعن ا عرن عر لق ا اء ا عاءات عو استقالل حعإبا املا .)2
 -16ينبغي للدولة الأيرت أن طتايل اا ية التيدابري لكيمان امتثيال اجملليس اليوطين حلقيوق
يادل املتعلقيية مبراييز املاسسييات الوطنييية لتعزيييز وااييية حقييوق اإلنسييان (مبييادل
اإلنسييان املبي ت
ابريس) .وينبغي للدولة الأرت أن طق عل وجيه اخلويوص عمليية اختييار وطعييني أعكياء
هي ييلا اجمللي ييس بأريقي يية ي ي ا ة ومسي ييتقلة امي ييا ،وأن طتي ييي لي ييه املي ييوارد والقي ييدرات القا يي يية،
واًستقالل التام ،واحلرية الالممة لال أالع بوًيته عل حنو عال.
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مقا حة اإلرهاب
 -17سل اللجنة ابملتطل/ات املتعلقة كعا هلة اإلي ان ،لعن ا عرن و او عر لق ا عشأن
املا  87معرياو مر انون العقوابت الدت حتدتفا عتعريد إبدفاض رغدري يد جلرميدة اإلي دان ،مدا
جييددئ مالحقددة السددلوك الددذ ددو يعددون ىددمر بايسددة حريددة التع/ددري حر التجمددل السددلمء .ر شددعر
اللجنددة حيإبداو ابلقلد اء اال عدداءات املتعلقددة ابالسددتخوا غددري املناسددن ألحعددا معا هلددة اإلي ددان
ىددو الصددهلفي حر املددوا ع عددر حقددوق اإلنسددان .ر عددرن اللجنددة حيإبداو عددر لق ددا اء املددا 51
معرياو مر انون اإلجراءات اجلئا ية الت سمد عتمويو رت االحتجا لدو الشدرطة مدر  48سداعة
مخددا مدرات ،ر اء اال عدداءات ن ا،تجدئير يف ىددمر ددذا السددياق ال يتددا د كددا /ددن انقإبدداء
منتص رت احتجا املوا  2ر 9ر.)19
 -18ينبغييي للدوليية الأييرت أن طراجييع املييادة  87مقييررا ميين ييانون العقييوابت بغييية حتديييد
أعمال اإلرهاب بد ة ،وأن طكمن عدم استادام أحقام مقا حة اإلرهاب للحيد مين احلقيوق
املنويوص عليهييا يف العهيد ً ،سيييما ييد الويح يني واملييدا عني عيين حقيوق اإلنسييان .وينبغييي
للدولة الأرت أن طقلؤ املدة ا وىل لالحتجام لدى الشرطة حبييث ً طزييد علي  48سياعة،
مبا يف ذلك يف القكااي املتعلقة ابإلرهياب ،وأن جتييز لش يااص احملتجيزين اًطويال مبحيام مين
بداية رتة احتجامهم.
مناهكة التمييز
 -19حتدديل اللجنددة علم داو ابلتفس دريات الددت ددوم ا الو ددو رمفا ددا حن الوسددتوي يعفددن حظ ددر
التميي ددئ ،رأتكي ددوه الط دداعل غ ددري العش ددا ر للمجتم ددل اجلئا ددر  .ر الح ددا اللجن ددة امل ددا 295
معرياو  ،1ر 295معرياو  2مر انون العقوابت ،لعن ا ال ئال شعر ابلقلد ألن عريد التمييدئ
ال يويج اسد/اابو للتمييدئ مثدن الل دة راملعتقدوات الوينيدة ،رامليدن اجلنسدء را ويدة اجلنسدانية ،رأتسد
ألن القانون احلا ال يتيد للإبهلااي س/ن انتصاف مونية ر ايية عالة .ر عرن اللجنة عر لق ا
حيإباو اء ا عاءات التمييئ ،رالوص رخطدان العرا يدة ىدو السدعان امل داجرير ،رطدالو اللجدوء،
رالسددعان األمددا ير .ر عددرن اللجن دة حخ درياو عددر لق ددا اء حعمددال التمييددئ رالوص د ىددو السددعان
املثلي راملثليات رمئ رجدء امليدن اجلنسدء رم داير ا ويدة اجلنسدية ،رأتسد ألن املدا  338مدر
انون العقوابت ال ئال ُتر العال ات اجلنسية ابلرتاىء ع ال/ال مدر اجلدنا نفسد املدوا 2
ر 19ر 20ر.)26
 -20ينبغي للدولة الأرت:
اعتميياد طش يريع مييدين وإداري ييام بشييأن التمييييز يتكييمن طعري يا للتمييييز
ح)
املبا يير ولييري املبا يير ،مبييا يف ذلييك يف اجملييال اخليياص ،و ائميية لييري حويرية سييباب التمييييز،
مبا يها اللغة واملعتقدات الدينية ،واملي اجلنسي وااوية اجلنسانية ،بني أمور أخرى؛
ن) بلل جهود ملقا حة خأاب القراهية اللي يتداوله ا ااص يف اجملاًت
العامة واخلاصة ،مبا يف ذلك عرب وسائ التواص اًجتماعي واإلنرتنت ،و قيا للميادطني 19
و 20من العهد والتعليق العام ر م  )2011(34بشأن حرية الرأي وحرية التعبري؛
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ج) إلغ يياء امل ييادة  338م يين ييانون العق ييوابت ملن ييع جت ييرجل العال ييات اجلنس ييية
ابلرتا ي بني البالغني من اجلنس ن سه؛
)
انون العقوابت.

إطي ي ييالق س ي ي يراخ أي ي ي يياؤ حمتجي ي ييز عل ي ي ي أسي ي يياس املي ي ييادة  338مي ي يين

التمييز واملساواة بني الرج واملرأة
 -21عرن اللجنة عر اي ياح ا للج و الت /ذ ا الورلة الطرف لإبمان متثين ح إبن للمدرح
يف احليا السياسية رالعامة .غري حن اللجنة شعر ابلقل ألن على الرغ مدر دذه اجل دو ال يدئال
متثيددن امل درح يف الوا ددل غددري ُم درض مددر حي د املسددارا يف التمثيددن ،رألن حصددة امل درح يف صددفوف
السعان النشط ال ئال غري مرىية .ر رحن اللجنة عتعريا م/وح املسارا ع الرجدن راملدرح يف
الوسددتوي ،لعن ددا عددرن مددل جلددل عددر لق ددا اء االحتفدداظ ابلعويددو مددر األحعددا التمييئيددة ىددو
املرح يف إبااي انون األسر املوا  2ر 3ر 25ر.)26
 -22ينبغي للدولة الأرت:
مواصلة جهودها لكيمان ثيي متسياو للميرأة يف احليياة السياسيية والعامية،
ح)
ويف ص وت السقان النشأني؛
ن) إلغيياء أو طعييدي ا حقييام التمييزييية ييد امل يرأة يف إطييار ييانون ا سييرة بغييية
إعأاء مبدأ املساواة املقرس يف الدستور والعهد م عوً اامال.
العنف د املرأة
 -23حتدديل اللجنددة علم داو ابلتددواعري الددت حُ خلددت علددى ددانون العقددوابت لتجددر ععددك حشددعال
العن املنئ  ،لعن ا ال ئال شعر ابلقل اء استمراي رانتشاي /ول اجملتمل كمايسة العن ىو
امل درح  .ريس دداري اللجنددة القل د اء اضف دداض معددوالت الت/لي ددر ك ددر عو حعمددال العن د رمقاى دداهت
عس دد/ن ت دداطر تعل د د ابلوصد د  ،رع ددو كفاي ددة مراك ددئ االس ددتق/ال ،ر ددواعري احلماي ددة ،رحقيق ددة حن
الإبهلااي حنفس ر ال يويكر حقو ر .رحتيل اللجنة علماو عتفسريات الو و عشأن ححعا الصدفد
الت ال نط /ال يف طاي اجلند ،لعن ا ال دئال شدعر ابلقلد اء مدئاع اسدتخوا ععدك ا،داك
ددذه األحعددا  ،كددا يف جلددل يف طدداي اجلدرا ؛ ر اء الإبد ورب االجتماعيددة علددى الإبددهلااي ،الال ددء
يُشددجعر علددى التنددا ل عددر شددعوا ر عددوالو عددر قددومي ا .ر عددرن اللجنددة عددر لق ددا حيإب داو عشددأن
املدا  326مدر ددانون العقدوابت الدت ددنص علدى عددو اذداج جدراءات املالحقددة اجلئا يدة ىددو ح
شخص خيتط تا رن سر التاسعة عشر ع ري عن حر هتويو جا ئرج ا ر جا مل قو حسرهتا
شعو ىوه .ر شعر اللجنة ابلقل حيإبداو ألن دانون العقدوابت جيدر االغتصدان ،لعدر ال يدويج
عريفاو ل  ،ما يدرتك للمهلداك سدلطة قويريدة راسدعة لق/دول الشدعار حر ي إبد ا .رأتسد اللجندة
حخدرياو لعددو رجددو معلومددات عددر التددواعري املتخددذ لتنفيددذ املرسددو ي د  26-14املددؤي  1شدد/ارب
رايددر  2014راملتعلد كددند عويإبددات للنسدداء اللدوات عرىددر لالغتصددان مددر ي دداي حر اعددة
ي اعية يف التسعينات املوا  3ر 6ر 7ر 17مر الع و).
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 -24ينبغييي للدوليية الأييرت مواصييلة جهودهييا وطقثي ه يا ملنييع أعمييال العنييف ييد امل يرأة
ومقا حته ييا ،مب ييا يف ذل ييك طعزي ييز املاسس ييات املقل يية بتن ي ييل اإلط ييار التشي يريعي الس يياري،
وطزويييدها ابملييوارد الالمميية ،وطعزي يز الييوعي بييللك يف مجيييع أرا يييها وإاتحيية أنشييأة طدريبييية
للمسيياولني احلقييوميني ً ،سيييما القكيياة ،والنييواب العييامون ،والشييرطة والعيياملون يف اجملييال
الأيب و به الأيب ،بغية قينهم من اًستجابة ب عالية جلميع أ قال العنف املنزيل .وينبغيي
ايا أيكيا( :أ) إلغياء أحقيام الوي يميا يتعليق عمييع أ يقال العنيف املنيزيل ،مبيا يهيا طليك
الييس طوصييف هنييا جيين  ،كييال عيين املييادة  326ميين ييانون العقييوابت؛ (ب) مايدة حجييم
خدمات مرا ق استقبال ورعاية الكحااي وطعزيزها؛ (ج) طيسري عملية طقدجل قاوى العنف،
و ييمان إجيراء حتقيييق د يييق يف اا يية احلياًت وإجيراء مالحقييات صييارمة بشييأهنا؛ (د) طنقييي
أحق ييام ييانون العق ييوابت اخل يياص ييا إلدراج طعري ييف اامي ي لاللتو يياب يه ييا؛ (ه) ييمان
حو ييول مجي ييع ييحااي عملي ييات اًلتو يياب ال ييس ح ييد ت يف التس ييعينات علي ي التع ييوي
املنووص عليه يف املرسوم ر م  26-14املارخ  1با  /رباير .2014
اإلهناء الأوعي للحم
 -25شددعر اللجنددة ابلقل د اء قددايير فيددو ج دراء عددو ك/ددري مددر عمليددات اإلج دداض غددري
املأمونة كن عا  ،خاصة عس/ن الشرررب املتشو املر /طة كدند جن ابإلج داض املنصدو علي دا
يف امل ددا  308م ددر ددانون العق ددوابت ال ددت تي ددئ اإلج دداض عن ددوما ع ددون حي ددا األ يف خط ددر،
ال غددري .ر شددعر اللجنددة ابلقل د حيإب داو اء شددو العقددوابت املنصددو علي ددا يف املددا  309مددر
ددانون العقددوابت ىددو النسدداء الال ددء يلجددأن ىل اإلج دداض خددايج احلدداالت املقيددو املسددمو هبددا.
ريف ذا الصو  ،شعر اللجنة ابلقل حيإباو اء التقايير الت فيو عوجو وايق اجتماعية راسعة،
حيد د حن ح ق ددر النس دداء ال ميع ددن ر غ ددري اللج ددوء ىل اإلج دداض غ ددري امل ددأمون يف ا ددررف ع ددرض
حياهتر رصهلت ر للخطر املوا  3ر 6ر 7ر 17ر 24ر.)26
 -26يف انتظييار إلغيياء جتييرجل اإلجهييات ،ينبغييي للدوليية الأييرت طعييدي طش يريعاهتا لتكييمن
أيكييا إجها ييا مييأموق و انونيييا و عيياً عنييدما طقييون حييياة وصييحة امل يرأة أو ال تيياة يف خأيير،
وعندما جيع استمرار احلم إىل حني الو ع املرأة أو ال تاة طشعر مل ديد أو طعاين معياقة
ديدة ً ،سيما عندما يقون احلم قجتا عن التواب أو س اخ حميارم ،أو عنيدما ً طتيو ر
له أسباب البقياء .وينبغيي للدولية الأيرت أيكيا أن طكيمن عيدم يرت عقيوابت جنائيية علي
النساء وال تيات الالئي يلجأن إىل اإلجهات ،وعل ا طباء اللين يسياعدوهنن علي ذليك،
ن مث ي هييلع العقييوابت جتييرب النسيياء وال تيييات عل ي اللجييوء إىل اإلجهييات لييري املييأمون.
وينبغي للدولة الأرت أيكا أن طكع سياسات للتوعية بغية مقا حة وصيم النسياء وال تييات
الالئ ييي يس ييعني إىل اإلجه ييات ،وأن طك ييمن حو ييوان علي ي وس ييائ من ييع احلمي ي وخ ييدمات
الوحة اإلجنابية املناسبة سعار معقولة.
عقوبة اإلعدام

الحا اللجنة حن الورلة الطرف التئمت منذ عدا  1993عو د اختيداي حبعد الوا دل

-27
لعقوعددة اإلعددوا  .رمددل جلددل ،يسدداري اللجنددة القل د
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ععإب ا ىمر ة اجلرا األشو خطوي املنطوية على عمليات القتن العمدو ،رالدت ال دئال ُفدرض
عل د ددى مر ع/ي د ددا عقوع د ددة اإلع د ددوا ؛ رأتسد د د اللجن د ددة إل ياج الورل د ددة الط د ددرف ،يف ع د ددا ،2013
املا  293معرياو مر انون العقوابت الت شمن جرمية جويو يُعا دن علي دا ابإلعدوا  .رحتديل
اللجنددة علم داو ابلتفس دريات الددت شددري ىل حن عقوعددة اإلعددوا ُفددرض يف طدداي األحعددا ال ياعيددة،
لعن ددا ش ددعر ابلقلد د اء الع ددو الع /ددري م ددر العق ددوابت ال ددت ال د دئال ُف ددرض س ددنوايو ،ر اء ع ددو
معانية ذفيف ا لقا ياو املا اتن  6ر.)7
 -28ينبغي للدولة الأيرت النظير يف بيدء عمليية سياسيية وطشيريعية طرميي إىل إلغياء عقوبية
اإلعييدام ،وو ييع طييدابري لتوعييية ال يرأي العييام ،وطنظ ييم اييالت إعالمييية إللغيياء هييلا العقوبيية.
وينبغي اا ابإل ا ة إىل ذلك( :أ) اًمتناع عن إدراج جرائم جديدة يعا ب عليها ابإلعيدام؛
(ب) مراجعيية التش يريع املتعلييق ابحلقييم ابإلعييدام ليابيييا ،وخت ي يف ا حقييام الوييادرة عل ي
احملق ييوم عل يييهم ابإلع ييدام حالي ييا؛ (ج) اخت يياذ اخلأ ييوات الالمم يية لالنك ييمام إىل الربوطوا ييول
اًختياري الثاين للعهد ،الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام.
اًخت اء القسري
 -29ال دئال اللجنددة شددعر ابلقلد اء حج د اددا ر االختفدداء القسددر يف الورلددة الطددرف يف
طدداي ندئا التسددعينات .رأتسد اللجنددة علددى رجد اخلصددو لعددو رجددو سدد/ين انتصدداف عددال
لاشخا املفقو ير ر حر حسر  ،رعو رجو واعري إللقاء الإبوء على األشدخا املفقدو ير،
رحتويددو حمدداكر رجددو  ،ريف حددال ر دداهت  ،عددا ي دداهت ىل حسددر  .ر عددرن اللجنددة ددو او عددر
لق ددا اء املددا  3مددر املرسددو الريسددء ي د  93-06املددؤي  28شدد/ارب راير  2006املتعل د
عتعويك ىهلااي املأسدا الوطنيدة ،الدت تعدن مدند عويإبدات ألسدر املفقدو ير مشدررطاو ابالعدرتاف
عو اهت  .رأتس اللجنة النعوا حر لة املعلومات الت ومت ا الورلدة الطدرف عشدأن :ح) التدواعري
املتخذ لتهلويو وية الر ات املوجو يف عو ك/ري مر املقاعر اجمل ولة؛ ن) اال عاءات املتعلقدة
ابكتشدداف مقدداعر اعيددة رن ح ي عددن مددر السددلطات العامددة؛ ج) حعمددال اللجنددة الوطنيددة
املخصصددة املعنيددة ابألشددخا املفقددو ير .ر شددعر اللجنددة ابلقل د حيإب داو اء قددايير فيددو حبددور
حاالت اختفداء سدر مدؤخراو ،رأتسد لعدو دوا ر معلومدات عدر التدواعري املتخدذ لإبدمان عدو
عراي ا املوا  2ر 6ر 7ر 9ر.)16
 -30ينبغ ييي للدول يية الأ ييرت اخت يياذ اا يية الت ييدابري م يين أجي ي ( :أ) ييمان إنو ييات ع ييال
لش ييااص امل قييودين و سييرهم ،مبييا يف ذلييك لشسيير الييس أعلنييت و يياة أحييد أ ار ييا بغييرت
اًست ادة من التعويكات املمنوحة؛ (ب) مان ت حتقيقات عالة ومستقلة يف أي ادعاء
حبييدوخ اخت يياء سييري؛ (ج) ييمان وصييول أسيير الكييحااي إىل احلقيقيية ً ،سيييما بتنظيييم
عمليييات ًسييتاراج الر ييات ميين املقييابر اجملهوليية واجلماعييية ،والعم ي عل ي حتديييد هييوايت
أصييحا ا بوسييائ علمييية ،مبييا يهييا حتليي اكييهم النييووي اليرييب؛ (د) ييمان احلييق يف اجلييرب
القامي ي جلمي ييع الك ييحااي؛ (هي يي) طن يي يل ييماقت ع ييدم طقي يرار ح يياًت اًخت يياء القس ييري؛
(و) طن يل آراء اللجنة بشأن هلا املو وع مبوجب الربوطواول اًختياري ،وطقدجل وإاتحة أي
معلومييات ييرورية لتو ييي القكييااي املعلق يية أمييام ال ري ييق العام ي املع ييين حبيياًت اًخت يياء
القسري أو لري الأوعي ،والو اء يف أ رب و ت ممقن ابلدعوة الس أرسيلتها الدولية الأيرت
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يف ايانون ا ول/ديسيمرب  2013إىل ال ريييق العامي لييزايرة أرا ييها .وينبغييي للدولية الأييرت
أيكا اختاذ اا ية اخلأيوات الالممية للتويديق علي اًط ا يية الدوليية حلمايية مجييع ا يااص
من اًخت اء القسري ،وهي الوك اللي و عته يف عام .2007
حظر التعليب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -31حت ديل اللجنددة علم داو عتفس دريات الو ددو رمفا ددا حن ا فا يددة منا إبددة التعددذين رغددريه مددر
ىددررن املعاملددة حر العقوعددة القاسددية حر الال نسددانية حر امل ينددة سددمو علددى وانين ددا الوطنيددة ،رحن
ا،دداك اجلئا ريددة ط /د التعري د ال دواي يف ددذا الصددل ط/يق داو م/اش دراو .رمددل جلددل ،شددعر اللجنددة
ابلقل ألن التعري الواي يف املا  263معرياو مر انون العقوابت ال يئال غدري كامدن رال ميتثدن
ححعا الع و رغريه مدر املعدايري الورليدة .رأتسد اللجندة ألن القدانون ال حيظدر صدراحة اسدتخوا
االعرتا ات الت ُنتئ حتت التعذين ،رحن يرتك جلل لتقوير القإبا املا اتن  7ر.)14
 -32ينبغييي للدوليية الأييرت حتييديث إطارهييا التش يريعي ملناهكيية التعييليب إىل أن يوييب
طعريييف جر يية التعييليب منسييجما ابلقام ي مييع العهييد واملعييايري الدولييية املقبوليية بغييية ييمان
حظر اًعرتا ات القسرية ،وإعالن عدم بول اا ة اايئات القكائية أدلة التعليب هلع.
 -33حتديل اللجندة علمداو عتأكيدوات الو دو حن اددا ر بايسدة املدواف املعلفد نفداج القددانون
التعذين ادا ر مدر تلفدات املاىدء ،لعدر اللجندة ال دئال شدعر ابلقلد اء ا عداءات فيدو ن
ى/اطاو مر مويرية املصاحل األمنيدة ال يئالدون ميايسدون التعدذين رسدوء املعاملدة ،ال سديما يف سدياق
معا هلة اإلي ان .ريساري اللجنة القلد مدر حن دؤالء الإبد/ارب ال خيإبدعون عمليداو للنا دن العدا
للجم ويي ددة ،لع ددن يتمتع ددون يف الو ددت نفسد د عص ددالحيات الش ددرطة القإب ددا ية .ر ش ددعر اللجن ددة
ابلقل حيإباو اء اضفاض عدو املالحقدات رالعقدوابت املفررىدة علدى املدواف املدوان يف إبدااي
التعذين رسوء املعاملة ،ر اء املا  45مر األمر ي  01-06املؤي  27ش/ارب راير 2006
الت ُيسر حبع الوا ل رجو حالة مر اإل الت مر العقان يستفيو من ا الإب/ارب املسدؤرلون عدر
نفاج القانون رلو حن ذه املا كانت نط /يف ر ت ساع املا .)7
 -34ينبغي للدولة الأرت:
مواص ي ييلة جهوده ي ييا ي ييدت القك ي يياء علي ي ي التع ي ييليب واملعامل ي يية القاس ي ييية
ح)
أو الالإنسانية أو املهينة؛
ييمان إج يراء حتقيييق د يييق يف ادعيياءات ممارسيية املييوك ني املقل ييني ن يياذ
ن)
القانون ،مبن يهم موك و مديرية املواحل ا منية ،التعليب وسوء املعاملية ،و يمان مقا ياة
املساولني عن ذلك؛ ويف حال إدانيتهم ،يرت العقيوابت املناسيبة حبقهيم ،وإاتحية طعويكيات
للكحااي ،واختاذ طدابري إلعادة أتهيليهم عل وجه اخلووص؛
ج)

إنشاء آلية وطنية ملنع التعليب.

اًحتجام التعس ي واًحتجام لدى الشرطة واًحتجام املا ت
 -35الحددا اللجنددة أتكيددو الو ددو عددو رجددو ح مراكددئ احتجددا س درية يف الورلددة الطددرف ،لعددر
اللجندة ال دئال شدعر ابلقلد اء معلومددات موعقدة شددري ىل رجدو ددذه املراكددئ .ر شدعر اللجنددة ابلقلد
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حيإب داو اء حدداالت االحتجددا التعسددفء الددت مل يُفددتد عشددأهنا ،علددى مددا ي/ددور ،ح حتقي د حر مالحقددة،
رأتس لعو رجو معلومات عر حاالت ر ية تعلد ابلسديو دال الدوير العسدعر  ،املوجدو ي در
االحتجا منذ  24عاماو ،رالسيو علدء عطداي ،املعتقدن رن مدذكر و يد مندذ شد/ارب راير .2015
ر شددعر اللجنددة ابلقل د اء مددا يلددء :ح) رجددو قددايير فيددو ابسددتخوا من جددء للمددا  51معددرياو مددر
انون العقوابت ،حىت ابلنسد/ة للمهلتجدئير عت مدة اي عدان جدرا غدري جرميدة اإلي دان؛ ن) اجتمدا
الشددخص ا،تجددئ مددل كاميد حتددت شدراف ىدداعل مددر الشددرطة القإبددا ية؛ ج) االي فددا الع/ددري لعددو
ا،تجئير عشعن مؤ ت املا اتن  7ر.)9
 -36ينبغييي للدوليية الأييرت جع ي طش يريعاهتا وممارسيياهتا طتما ي مييع املييادة  9ميين العهييد
ومراعيياة طعليييق اللجنيية العييام ر ييم  )2014(35بشييأن حييق ال ييرد يف احلرييية وا مييان عل ي
اوه .وينبغي للدولة الأرت:
ح)

مان إ رات القكاة عليا عل اا ة أماان اًحتجام؛

ي ييمان اإل ي يراج لي ييري املشي ييرو عي يين أي ي يياؤ تجي ييز طعس ي ي ا ،و ي ييت
ن)
حتقيقات عالة ومستقلة يف أي مزاعم عن حدوخ اعتقال طعس ي؛
ج)
)
د)

مان أً طتجاوم رتة اًحتجام لدى الشرطة  48ساعة يف مجيع احلاًت؛
مان استعانة مجيع احملتجزين مبحام حبرية ودون أي مرا بة؛
و ع طدابري بديلة عن اًحتجام ب احملاامة.

الالجئون وطالبو اللجوء واملهاجرون
 -37حتدديل اللجنددة علم داو شدداي الو ددو ىل حن قاليددو الورلددة الطددرف تعل ددا حيض رحيددن،
ر عرن عر رحي /ا كعلومات شري ىل حن جير عوا مشرر انون عشأن اللجوء .رمل جلدل،
شددعر اللجنددة ابلقلد مددر حن اإلطدداي القددانوين احلددا لطددالو اللجددوء رالالج د  ،الددذ يتددأل مددر
مرسو راحو و املرسدو ي د  274-63املدؤي  25متو يوليد  1963الدذ حيدو طدرق ط/يد
داي ال يفددء يف شددعل
ا فا يددة جنيد اخلاصددة عوىددل الالج د املؤيخددة  28متو يوليد  ،1951طد ال
احلا ابلتئامات الورلة الطرف حعا الع و .ريسداري اللجندة القلد عوجد خدا اء ا عداءات
حددور اعتقدداالت اعيددة للم دداجرير ،كددر ددي طددال/و اللجددوء رحدداملو عطا ددات الالج د الددت
منهلددت اي ددا مفوىددية األم د املتهلددو السددامية لشددؤرن الالج د  ،ر اء اعتقدداالت اييددة ،رطددر
دداعء ،رجل ددل رن ح جد دراء .ر ش ددعر اللجن ددة عل ددى رجد د اخلص ددو ابلقلد د اء اال ع دداءات
األخددري املتعلقددة عددا  13 000شددخص عددة راحددو ىل النيجددر ،كددر ددي النسدداء احلوامددن
راألطفال ،رابلتخلء عن يف الصهلراء املوا  7ر 9ر 10ر.)13
 -38ينبغييي للدوليية الأييرت اختيياذ اا يية التييدابري الالمميية ًعتميياد ييانون اللجييوء يف أ ييرب
اآلجيال و قيا للعهيد واملعيايري الدوليية ،وذليك بغيية اايية طياليب اللجيوء والالجئيني ً ،سيييما
يمييا يتعلييق جيراءات القبييول واللجييوء والأعيين .وينبغييي للدوليية الأييرت أيكييا( :أ) اًمتنيياع
عيين أي احتجييام مجيياعي للمهيياجرين وطيياليب اللجييوء؛ (ب) جتنييب و ييع املهيياجرين وطيياليب
اللجوء رهن اًحتجام بوورة طعس ية ،و مان حووام عل ٍ
حمام ومعلومات عن حقو هم؛
(ج) اًمتنيياع بشييق يياطع عيين أي طييرد مجيياعي للمهيياجرين وطيياليب اللجييوء ،و وىل حجيية
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عنيدما يقييون ذلييك يف كييروت ً إنسييانية ومهينية؛ (د) ييمان طن يييل بيرام لتييدريب مييوك ي
ااجييرة ومرا بيية احلييدود عل ي أحقييام العهييد ،واملعييايري الدولييية املتعلقيية ابللجييوء والالجئييني،
ومعايري حقوق اإلنسان.
استقالل القكاء وإصالخ نظام العدالة
 -39رحن اللجنة جب و الورلة الطدرف الراميدة ىل صدال القإبداء رحتويثد  .لعن دا الحدا
عقلد د ع ددو كفاي ددة ى ددما ت اس ددتقالل الس ددلطة القإب ددا ية ،رال ددوري ال /دداي للس ددلطة التنفيذي ددة يف
نظيم ددا .ر شددعر اللجنددة ابلقلد حيإبداو مددر حند ر قداو للقددانون العإبددو ي د  11-04املدؤي يف 6
حيلول س/تمر  2004راملتإبمر القانون األساسء للقإباء :ح) يُعد َ حعلدى القإبدا مر /دة كرسدو
ييسدء ال غددري؛ ن) يُعد القإبددا كوجدن مرسددو ييسدء عندداء علدى ا درتا مدر ر يددر العدول ععددو
موارالت اجمللا األعلى للقإباء؛ ج) ال يُإبمر ح االستقراي لقإبا ا،اك ال للقإبا الذير
مايسددوا  10سددنوات خومددة عليددة؛ ) خيإبددل إبددا النياعددة ابلعامددن ل دو ير العددول رجيددو للددو ير
نقل د ؛ ه) صددوي عقوعتددا العددئل راإلحالددة علددى التقاعددو التلقددا ء كوجددن مرسددو ييسددء ،رجيددو
لو ير العول رض ح عقوعة حخر  .ر شعر اللجنة ابلقل حيإباو اء ا عاءات ابلتوخن اخلدايجء
يف درايات إبددا ا،دداك ر إبددا النياعددة ،ركددذلل ا عدداءات تعل د ععمليددات حالددة علددى التقاعددو
اعية للقإبا عوا ك/ري املا .)14
 -40ينبغي للدولة الأرت ،يف يوء عمليية إصيالخ القكياء اليس طكيألع يا ،ان طراجيع
القيانون ر ييم  11-04امليارخ  6أيلول/سييبتمرب  2014مين أجي ( :أ) يمان طعيييني كيياة
احمليياام و كيياة النيابيية بوييورة مسييتقلة عل ي أسيياس معييايري مو ييوعية و ي ا ة طتييي طقييمييا
مل يياهالت املر ييحني ،وو ق ييا ملتألب ييات ا هلي يية والق يياءة واحملرتمي يية؛ (ب) طعزي ييز س ييلأات
اجمللس ا عل للقكياء واسيتقالله ً ،سييما يميا يتعليق بتقيييم جيدارة القكياة ،والعقيوابت،
والعييزل ،واإلحاليية عل ي التقاعييد؛ (ج) ييمان اًسييتقرار للقكيياة ،واسييتقالام ،واسييتقالل
املدعني العامني بوون عم القكاء من أي طدخ خارجي.
حرية الدين
 -41ع ددرن اللجن ددة ددو او ع ددر لق ددا اء امل ددا  11م ددر األم ددر ي د د  03-06املد دؤي 28
شدد/ارب راير  ،2006الددذ حي دو شددرررب ر واعددو بايسددة الشددعا ر الوينيددة ل ددري املسددلم  ،ر ددء
املددا الددت ت در حنشددطة معينددة مددر شددأهنا حن فإبددء ابلفددر ىل االي ددوا عددر العقيددو اإلسددالمية.
ر الحددا اللجنددة فسدريات الو ددو عشددأن ددومري ععددك املسدداجو راعتقددال حشددخا كانددت حبددو هت
ح جيددن ،لعن ددا ال دئال شددعر ابلقلد اء قددايير شددري ىل غددالق كنددا ا حر مؤسسددات يليددة،
إب دالو عددر ددرض يددو متنوعددة علددى بايسددة املنتم د ىل األيويددة شددعا ر  .ر عددرن اللجنددة عددر
لق ددا حيإب داو اء م دئاع ابالعتددواء علددى حشددخا مل يتقيَ دورا ابلص دو يف ش د ر يمإبددان ر ددر ي/
راعتقا املا اتن  18ر.)19
 -42ينبغي للدولة الأرت:
ح)
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ن) اًمتنيياع عيين التييدخ يف املمارسييات الدينييية لش ييااص الييلين ً يعتنقييون
الدين الرهي ً ،سييما ليالق املاسسيات وطيدمريها ،أو ر ي الرتخييؤ للحرايات الدينيية
دون أن طربر ذلك متألبات الكرورة والتناسب؛
مان املمارسة القاملة حلرية ال قر ،والكمري والدين للجميع ،مبين ييهم
ج)
امللحدون واملرطدون عن الدين اإلسالمي.
حرية التعبري
 -43شعر اللجنة ابلقل اء القدانون العإبدو ي د  05-12املدؤي  12كدانون الثاين ينداير 2012
راملتعل ابإلعال  ،القاىء ن ُمتايس األنشطة جات الصلة ابإلعال يف طاي موعة مر املعايري
املرجعية غاية يف التنو  ،من ا ا وية الوطنية ،رالقي الثقا ية للمجتمل ،رالسيا الوطنية ،رالوحدو
الوطنيددة املددا  .)2رابإلىددا ة ىل عددو مددر امل دوا الددت إبددل يددو او مفرطددة علددى كتددو اخلطددن
امل د د دوا  11ر 22ر 23ر 29ر 84ر ،)121ش د ددعر اللجن د ددة ابلقل د د د ألن م د ددر ش د ددأن الطد د دداعل
املتنو رالفإبفاض رغدري الدو ي دذه املعدايري املرجعيدة حن خيدن ،علدى دو غدري متناسدن ،حعدا
املددا  19مددر الع ددو .ر عددرن اللجنددة ددو او عددر لق ددا عشددأن امل دوا  96ر 144ر 144معددرياو
ر 144معددرياو  2ر 146ر 296ر 298مددر ددانون العقددوابت الددت ال دئال تددر حنشددطة مر /طددة
كمايسة حرية التع/ري ر عرض حصهلاهبا ل رامات مالية ،مثلما و احلال ابلنسد/ة للتشد ري حر اندة
مددواف عمددومي حر حتقددري مؤسسددات الورلددة .ر عددرن اللجنددة عددر لق ددا اء ا عدداءات تعل د
ابستخوا ذه األحعا اجلنا ية لعر لة حنشطة الصهلفي حر املدوا ع عدر حقدوق اإلنسدان مثدن
السيو حسر عوياس ،رالسيو كمو متالت ،رالسيو مر رق وات املا اتن  6ر 19مر الع و).
 -44ينبغي للدولة الأرت:
طنق ييي مجي ييع ا حق ييام ذات الو ييلة يف الق ييانون العك ييوي ر ييم 05-12
ح)
املييارخ  12ا ييانون الثاين/ين يياير  ،2012ويف ييانون العقييوابت بغي يية جعلهم ييا يتوا ق ييان م ييع
املادة  19من العهد؛
مان اإل راج عن أي اؤ أدين بسبب ممارسته حقيه يف حريية التعبيري،
ن)
و قا للمادة  19من العهد ،ومنحه طعويكا اامال عن الكرر اللي د يلحقه.
حرية التجمع السلمي
 -45ع ددرن اللجن ددة ع ددر لق ددا العميد د اء الق ددانون ي د د  19-91امل ددؤي  2ك ددانون األرل
يسمر ِّ 1991
املعول ر ِّ
املعمن للقانون ي  28-89املؤي  31كانون األرل يسدمر 1989
املتعلد ابالجتماعددات راملظددا رات العموميددة ،الددذ يفددرض يددو او مشددو لل ايددة علددى نظددي ددذه
املظا رات ء :ح) احلصول على رخيص مس /مر السلطات التنفيذية الت ا سلطة قويريدة،
رجلددل علددى حسدداس م/ددا ئ غامإبددة مثددن الثواعددت الوطنيددة ،حر النظددا العددا  ،حر ا ان العامددة؛
ن) شددعاي مسدد /مفددررب املددو ر ددء مثانيددة حاي ؛ ج) ددرض عقددوابت جئا يددة علددى حيددة تمعددات
ال ستويف ذه الشرررب ،ج يعتر ا انون العقوابت حشو ا غري مسدلهلة .ريسداري ا القلد حيإبداو
اء املرسو غري املنشوي املؤي  18حئيران يونيد  2001الدذ يفدرض حظدراو علدى املظدا رات يف
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العاصمة ،ر اء ا عاءات ط/ي املرسو على عمو ح الي ال/لدو .ر شدعر اللجندة ابلقلد حيإبداو اء
معلومددات حشددايت ىل عددري حدداالت :ح) مددل املظددا رات العموميددة راخلاصددة ابسددتخوا العند ؛
ن) سد دداء معاملد ددة املتظد ددا رير رسد ددجن ريف ععد ددك األحيد ددان ،مقاىد دداهت ؛ ج) مقاىد ددا حر
مإب ددايقة م ددوير األم دداكر اخلاص ددة ،مث ددن الفن ددا ق ،ال ددت ُس ددتخو يف االجتماع ددات اخلاص ددة حر
املخصصة حصراو ألعإباء اجلمعيات املرخص ا املوا  7ر 9ر.)21
 -46ينبغي للدولة الأرت:

طنق ييي الق ييانون ر ييم  19-91امل ييارخ  2ا ييانون ا ول/ديس ييمرب 1991
ح)
ييدت ر ييع اا يية القي ييود ل ييري الك ييرورية ييرورة و ييوى ول ييري املتناس ييبة امل رو يية علي ي
املظيياهرات السييلمية ،وذلييك يف ييوء أحقييام املييادة  21ميين العهييد ،وو ييع نظييام طييرخيؤ
مسبق بسيط للمظاهرات العامة؛
ن)
ج)
حق التجمع؛

إلغاء املرسوم لري املنشور املارخ  18حزيران/يونيه 2001؛
ييمان عييدم حمااميية املتظيياهرين وأي يياؤ ييسيير عقييد اجتميياع ملمارسيية

) منييع أي ييق ميين أ ييقال اًسييتادام امل يير للقييوة ميين جانييب املييوك ني
املقل ني ن اذ القانون أ ناء ط ريق التجمعات والقكاء عليه بشق عال.
حرية طقوين اجلمعيات واحلرية النقابية
 -47عد د ددرن اللجند د ددة عد د ددر لق د د ددا اء القد د ددانون ي د د د  06-12املد د ددؤي  12كد د ددانون الثد د دداين
يندداير  2012املتعل د ابجلمعيددات ،الددذ ُذإبددل ححعام د التقييويددة موىددو اجلمعيددات رال ددرض
من ا مل/ا ئ عامة غري يقة مثن املصلهلة العامة ،راحرتا الثواعت رالقي الوطنيدة .ر شدعر اللجندة
ابلقل حيإباو مر حن كوجن ذا القانون :ح) ُنشدأ اجلمعيدات ر قداو لنظدا درخيص؛ ن) خيإبدل
التعددارن مددل اجلمعيددات األجن/يددة راحلصددول علددى حمدوال مددر اخلددايج ملوا قددة مسدد/قة مددر السددلطات؛
ج) جيو حن اجلمعيات عقراي اي عسيل عس/ن " وخل ا يف الشؤرن الواخلية لل/لو حر النيدن
مر السيا الوطنية" .ريساري اللجنة القل اء اال عداءات العويدو راملوعو دة عدر ك اإل اي /دول
لدوا د عيددات موجددو حصدالو امتثلددت للقددانون اجلويددو ابلفعددن؛ ددذه املمايسددة حتددو مددر حدرايت
اجلمعيات رُ ِّ
عرض حعإباء ا ل رامات اب ظة على حنشطت ا غري املرخص ا املا .)22
 -48ينبغي للدولة الأرت:

طنقي ييي القي ييانون ر ي ييم  06-12املي ييارخ  12اي ييانون الثاين/يني يياير 2012
ح)
املتعلق ابجلمعيات دت جعله يتوا ق اما مع أحقام املادة  22من العهد؛
ييمان اًع يرتات القام ي بلييوائ اجلمعيييات املوجييودة أصييال الييس امتثلييت
ن)
القانون اجلديد ،واًمتناع عن استادام أحقام القانون ر يم  06-12يدت طعلييق أنشيأة
بع اجلمعيات حبقم الوا ع.
 -49أتخ ددذ اللجن ددة علمد داو ن س ددجين النق دداابت يس ددتنو ىل نظ ددا الرتخ دديص .غ ددري حهن ددا ش ددعر
ابلقل مر حن السلطات ر ك يف را ل األمر سدجين نشداء ععدك النقداابت املسدتقلة ،ج ال ُسدل
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اإليصاالت الال مة ألنشطة ذه النقاابت حر ُسلَم ا ععو ر ت طوين .ريساري اللجنة القلد حيإبداو
اء ا عاءات فيو ن الشرطة قمل عشو اإلىراابت حر املظا رات الدت نظم دا النقداابت ،إبدالو
عر مإبدايقت ا إبدا ياو ،رذويد حعإبدا ا رهتويدو  ،كدا يف جلدل يقدا حر صدل  ،ال سديما يف
اإل ايات العامة املا اتن  19ر.)21
 -50ينبغي للدولة الأرت:
مان ممارسة احلرايت النقابية و قا حقام امليادة  22مين العهيد ،وا الية
ح)
إنشاء نقاابت مستقلة جديدة؛
ن)

اًمتناع عن أعمال القمع أو املكايقة أو الرتهيب د النا أني النقابيني.

دال -النشر واملتابعة
 -51ين /ددء للورلددة الطددرف حن نشددر علددى نطدداق راسددل نددص الع ددو ،ر قرير ددا الددوري الراعددل،
رالر ر العتاعية على ا مة املسا ن ا،الة مر اللجنة ،ر ذه املالحظدات اخلتاميدة ،هبدوف التوعيدة
ابحلقددوق املعرسددة يف الع ددو يف حرسددارب السددلطات القإبددا ية رالتش دريعية راإل اييددة راجملتمددل املددوين
راملنظمات غري احلعومية العاملة يف ال/لدو رعامدة اجلم دوي .رين /دء للورلدة الطدرف حن عمدن علدى
ر ة التقرير ،رالر ر العتاعية ،راملالحظات اخلتامية احلالية ىل ل اهتا الرمسية.
 -52رر قاو للفقر  5مر املا  71مر النظا الواخلء للجنة ،يتعد علدى الورلدة الطدرف حن
ق ددو  ،يف غإب ددون س ددنت م ددر اعتم ددا ددذه املالحظ ددات اخلتامي ددة ،ح  27متو يوليد د ،2020
معلومات عر نفيذ التوصيات الت دومت ا اللجندة يف الفقدرات  30حداالت االختفداء القسدر )
ر 38الالج ون ،رطال/و اللجوء ،رامل اجررن) ر 46حرية التجمل السلمء) حعاله.
 -53ر طل ددن اللجن ددة ىل الورل ددة الط ددرف حن ق ددو قرير ددا ال ددوري املق /ددن حبل ددول  27مت ددو
يولي د  2022علددى حععددو قددوير ،رحن ددويج ي د معلومددات كددو ركوعددة عددر نفيددذ التوصدديات
ال دواي يف ددذه املالحظددات اخلتاميددة رعددر نفيددذ الع ددو كعددن .ر طلددن اللجنددة حيإب داو ىل الورلددة
الطرف ،يف سياق عوا التقرير ،حن تشاري على نطداق راسدل مدل اجملتمدل املدوين راملنظمدات غدري
احلعومي ددة العامل ددة يف ال/ل ددو .رر قد داو لق دراي اجلمعي ددة العام ددة  ،268 68ي/ل ددر احل ددو األ ص ددى لع ددو
كلمددات التقريددر  21 200كلمددة .ر ددوعو اللجنددة الورلددة الطددرف حيإبداو ىل حن وا د  ،حبلددول 27
متو يولي د  ،2019علددى اسددتخوا جرا ددا امل/سددل لتقددو التقددايير ،الددذ حتيددن اللجنددة كوج /د
ا مددة مسددا ن ىل الورلددة الطددرف /ددن حن قددو قرير ددا الددوري  .رستشددعن ي ر الورلددة الطددرف
على ا مة املسا ن قرير ا الوري املق/ن الذ يتع قومي كوجن املا  40مر الع و.
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