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  موجز  
يوليــه / متــوز٣١ إىل ٢٠٠٨أغــسطس / آب١يغطـي هــذا التقريــر الــسنوي الفتـرة مــن     
 والــدورات الرابعــة والتــسعني واخلامــسة والتــسعني والــسادسة والتــسعني للجنــة املعنيــة  ٢٠٠٩

 العهـد   ومنذ اعتماد التقرير األخري، انضم كل مـن جـزر البـهاما وفـانواتو إىل              . حبقوق اإلنسان 
. وانضمت كازاخستان إىل الربوتوكول االختيـاري     . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

وانــضمت األرجنــتني وأوزبكــستان وروانــدا وشــيلي ونيكــاراغوا إىل الربوتوكــول االختيــاري   
ــاين ــد   . الثـ ــراف يف العهـ ــدول األطـ ــدد الـ ــوع عـ ــبح جممـ ــول ١٦٤وأصـ ــة، ويف الربوتوكـ  دولـ

  . دولة٧١ولة، ويف الربوتوكول االختياري الثاين  د١١٢االختياري 
 تقريــراً مقــدماً مــن دول   ١٣وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نظــرت اللجنــة يف        

: الــدورة الرابعــة والتــسعون( واعتمــدت مالحظــات ختاميــة بــشأهنا ٤٠أطــراف وفقــاً للمــادة 
روانــدا، :  اخلامــسة والتــسعونالــدامنرك، ومونــاكو، واليابــان، ونيكــاراغوا، وإســبانيا؛ والــدورة

مجهورية ترتانيا املتحدة، وهولنـدا، وتـشاد،   : وأستراليا، والسويد؛ والدورة السادسة والتسعون    
ويف األخـري، حولـت اللجنـة       ).  ترد املالحظـات اخلتاميـة يف الفـصل الرابـع أدنـاه            -وأذربيجان  

اهتـا اخلتاميـة املؤقتـة بـشأن      مـن نظامهـا الـداخلي، مالحظ   ٧٠ مـن املـادة   ٣أيضاً، وفقـاً للفقـرة    
  .غرينادا إىل مالحظات ختامية وعلنية، وأعربت عن األسف لعدم تعاون هذه الدولة

وعمالً باإلجراء الذي يقضي به الربوتوكول االختياري، اعتمدت اللجنـة آراء بـشأن               
ــول   ٤٦ ــت قب ــاً وأعلن ــول   ٦ بالغ ــدم قب ــة النظــر يف   .  بالغــا٢٩ً بالغــات وع ــت اللجن وأوقف
انظر الفصل اخلامس لالطالع على املعلومـات املتعلقـة بـاملقررات املتخـذة مبوجـب               (بالغاً   ١٣

ــاري  ــوم   ). الربوتوكــول االختي ــجل حــىت الي ــاذ الربوتوكــول     ١ ٨٨٨وُس ــدء نف ــذ ب ــاً من  بالغ
  . بالغاً منذ إعداد التقرير األخري٨٨االختياري امللحق بالعهد، بينما سجل 

ــشمول     ــرة امل ــة يف     واســتمر خــالل الفت ــذي وضــعته اللجن ــالتقرير تطــوير اإلجــراء ال ة ب
وقـدم املقـرر اخلـاص املعـين مبتابعـة املالحظـات            .  ملتابعة تنفيـذ املالحظـات اخلتاميـة       ٢٠٠١ عام

ــسعني        ــة والت ــا الرابع ــة خــالل دوراهت ــة إىل اللجن ــارير مرحلي ــسري ناجيــل روديل، تق ــة، ال اخلتامي
ّين السيد عبد الفتـاح عمـر، يف الـدورة الـسادسة            وُع. واخلامسة والتسعني والسادسة والتسعني   

وتالحظ اللجنـة بعـني الرضـا       . والتسعني، مقررا خاصا جديدا معنيا مبتابعة املالحظات اخلتامية       
 ٧٠ مـن املـادة      ٥أن أغلب الدول األطراف استمرت يف تقدمي معلومات إضـافية وفقـاً للفقـرة               

اف الـيت قـدمت هـذه املعلومـات يف     من نظامهـا الـداخلي وأعربـت عـن شـكرها للـدول األطـر             
  .املواعيد احملددة
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وتعرب اللجنة مـن جديـد عـن أسـفها ألن عـددا كـبريا مـن الـدول األطـراف ال تفـي                          
 ٢٠٠١لـذا، اعتمـدت اللجنـة يف عـام          .  مـن العهـد    ٤٠بالتزامها بتقدمي التقارير مبوجب املـادة       

ــة مواصــلة تطبيــق هــ  . إجــراًء ملعاجلــة هــذا الوضــع  وإرســال رســائل ذا اإلجــراء وقــررت اللجن
تذكريية إىل دول أطراف عديدة سُينظر يف حالتها بدون تقرير يف الدورات املقبلة مـا مل تقـدم                  

  .املوعد احملددتقاريرها املتأخرة حبلول 
 مـن   ٤٠وما برح عبء العمل الذي يتعني على اللجنـة االضـطالع بـه مبوجـب املـادة                    

 بـه يـزداد، كمـا ُيـستدل مـن العـدد الكـبري مـن التقـارير                   العهد والربوتوكول االختياري امللحق   
فقـد  . املقدمة من الدول األطراف ومـن القـضايا املـسجلة خـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر                   

، سـتة عـشر     ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣١ إىل   ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١تلقت اللجنة، يف الفترة من      
دسة والتـسعني، مل تكـن اللجنـة قـد نظـرت بعـد              تقريراً أولياً أو مرحلياً، ويف هناية الدورة الـسا        

ويف هناية الدورة السادسة والتسعني،كان عدد البالغات اليت مل ُيبـت فيهـا بعـد               .  بالغاً ٢٠يف  
لذا نظرت اللجنة يف تنفيذ تدابري استثنائية ملعاجلـة هـذا           ). انظر الفصل اخلامس  ( بالغات   ٤١٠

  .الوضع، كتمديد فترة دورة من دوراهتا
ــاً كــثرية مل تنفــذ اآلراء املعتمــدة مبوجــب    وتالحــ   ــة مــن جديــد أن دوالً أطراف ظ اللجن

وواصـلت اللجنـة سـعيها إىل تـأمني تنفيـذ آرائهـا مـن خـالل مقررهـا                   . الربوتوكول االختياري 
اخلاص املعين مبتابعـة تنفيـذ آراء اللجنـة، الـذي رتـب لقـاءات مـع ممثلـي الـدول األطـراف الـيت                         

 تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ آرائهـا، أو الـيت مل تكـن               تستجب لطلبات اللجنة   مل
وُعّينت السيدة روث ودجـوود، يف الـدورة الـسادسة          ). انظر الفصل السادس  (ردودها مرضية   

  .والتسعني، مقرراً خاصاً جديداً معنياً مبتابعة آراء اللجنة، خلفا للسيد إيفان شريير
انظـر الفقـرات   ( دولة طرفا ٨٠لدول األطراف حضرها ممثلو والتسعني، جلستها اخلامسة مع ا    

وأخــريا، واصــلت اللجنــة، طــوال الفتــرة املــشمولة هبــذا  ).  مــن الفــصل األول٣٩ إىل ٣٢مــن 
التقرير، مسامهتها يف النقاش الذي أثارته اقتراحات األمني العام بـشأن إصـالح وتبـسيط نظـام                 

ــات املعاهــدات  ــوغي   . هيئ ــاوا، اللجنــة يف االجتمــاع احلــادي    ومثّــل الــرئيس، الــسيد ي  إيواس
، )٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣  و٢يــومي (والعــشرين لرؤســاء هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان   

حني اشترك كل من السيد عبد الفتاح عمر والسيد مايكل أوفالهريت يف االجتمـاع الثـامن              يف
ــسمرب / كــانون األول٣ إىل ١مــن (املــشترك بــني اللجــان   رك كــل مــن  بينمــا شــا ) ٢٠٠٨دي

ــسيد رافائيــل ريفــاس بوســادا يف االجتمــاع التاســع املــشترك بــني اللجــان       الــسيدة موتــوك وال
  ).٢٠٠٩يوليه / متوز١يونيه إىل / حزيران٢٩ من(
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٩٣٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشاد           
٩٤١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أذربيجان             
الحظــات اخلتاميــة املؤقتــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة بــشأن احلالــة يف بلــد عنــد امل  - باء    

٣غياب تقرير عنه، والـيت أصـبحت مالحظـات ختاميـة علنيـة وفقـاً للفقـرة                  
٩٥١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من النظام الداخلي       ٧٠من املادة     

٩٥١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غرينادا            
٢٢٩١٢٤- ٩٦. . . . . . . . . . ي ختيار   النظر يف البالغات املقدمة مبوجب أحكام الربوتوكول اال                            -اخلامس   

١٠٥١٢٤- ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سري العمل      - ألف    
١٠٦١٢٦. . . . . عدد البالغات املقدَّمة إىل اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري                               - باء    
١٠٩١٢٧- ١٠٧ الربوتوكول االختياري           الُنُهج املتبعة يف النظر يف البالغات املقدَّمة مبوجب                         - جيم    
١١١١٢٨- ١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اآلراء الفردية      - دال    
٢٠٤١٢٨- ١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اليت نظرت فيها اللجنة                 - هاء    
٢٢٩١٦٣- ٢٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . سبل اإلنصاف اليت تطلبها اللجنة يف آرائها                     - واو    

٢٣٦١٦٨- ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة متابعة اآلراء مبوجب الربوتوكول االختياري                         -السادس   
٢٤١٢١٦- ٢٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة املالحظات اخلتامية               - السابع  
  املرفقات  
الــــدول األطــــراف يف العهــــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية ويف الربوتوكـــولني  -األول   

 مـــن العهـــد، حـــىت٤١االختيـــاريني، والـــدول الـــيت أصـــدرت اإلعـــالن املنــــصوص عليـــه يف املـــادة 
٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٣١

٢٥٦. . . . . . . . . . . والسياسية     الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                         -ألف     
٢٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري                    -باء     
٢٦٧. . . الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري الثاين اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام                                     -جيم     
٢٦٩. . . . . . . . . . .  من العهد    ٤١الدول اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة                            -دال     

٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ملعنية حبقوق اإلنسان وأعضاء مكتبها،                    عضوية اللجنة ا         -الثاين   
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٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان                  -ألف     
٢٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء املكتب         - باء    

احلالـة يف( مـن العهـد   ٤٠التقارير واملعلومات اإلضافية املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                -الثالث   
٢٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٣١

التقارير واحلاالت اليت جرى النظـر فيهـا أثنـاء الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض والتقـارير الـيت ال تـزال                         -لرابع ا  
٢٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معروضة على اللجنة        

٢٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير األولية       -ألف     
٢٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير الدورية الثانية           -باء     
٢٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير الدورية الثالثة           - جيم    
٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رية الرابعة    التقارير الدو      -دال     
٢٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير الدورية اخلامسة            -هاء     
٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير الدورية السادسة             -واو     

 بــشأن التزامــات الــدول األطــراف مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري امللحــق٣٣التعليــق العــام رقــم   -اخلامس   
٢٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                    بالعهد  

٢٩٦.  املالحظات اخلتامية           ر الذي اختذته الدورة اخلامسة والتسعني بشأن سبل تعزيز إجراء متابعة                                 القرا  -السادس   
  اجمللد الثاين

 من الربوتوكول االختيـاري امللحـق      ٥ من املادة    ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة          -السابع   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                     

ــم    -ألف      ــبالغ رقـ ــبانيا  ، ١١٢٢/٢٠٠٢الـ ــد إسـ ــتيدو ضـ ــاس كاسـ ــدة يف (الغونـ اآلراء املعتمـ
. . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون        ٢٠٠٨أكتوبر     /تشرين األول        ٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تذييل         
اآلراء املعتمـدة يف( عيـساييف وكرميـوف ضـد أوزبكـستان       ،  ١١٦٣/٢٠٠٣البالغ رقم     -باء     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) مسة والتسعون      ، الدورة اخلا    ٢٠٠٩مارس    / آذار  ٢٠
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ــبالغ رقــم    -جيم      ــيالروس ، ١١٧٨/٢٠٠٣ال ــشرين٢٣اآلراء املعتمــدة يف ( مسانتــسري ضــد ب  ت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 

ــم    - دال     ــبالغ رقـــ ــستان ، ١١٩٥/٢٠٠٣الـــ ــد طاجيكـــ ــاييف ضـــ ــدة يف( دونـــ اآلراء املعتمـــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٣٠

اآلراء املعتمـــــدة يف( ســـــتاروف ضـــــد طاجيكـــــستان ، ١٢٠٠/٢٠٠٣الـــــبالغ رقـــــم   - هاء    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٣٠

اآلراء املعتمــــدة يف( ضــــد أوزبكــــستان . ر. وأ. ك. أ، ١٢٣٣/٢٠٠٣الــــبالغ رقــــم    - واو    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٣١

،١٢٦٤/٢٠٠٤الـبالغ رقـم      حسينوف ضد طاجيكـستان   ،  ١٢٦٣/٢٠٠٤الغ رقم   الب  - زاي    
ــستان  ــد طاجيكـ ــاييف ضـ ــدة يف ( بوتـ ــشرين األول٢٠اآلراء املعتمـ ــوبر / تـ ،٢٠٠٨أكتـ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) الدورة الرابعة والتسعون       
اآلراء املعتمـدة يف( أوميتـالييف وآخـرون ضـد قريغيزسـتان       ،  ١٢٧٥/٢٠٠٤البالغ رقم     - حاء    

. . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون        ٢٠٠٨كتوبر    أ / تشرين األول       ٣٠
ــم    - طاء     ــبالغ رقـــ ــستان ، ١٢٧٦/٢٠٠٤الـــ ــد طاجيكـــ ــدييف ضـــ ــدة يف( عيـــ اآلراء املعتمـــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٣١
اآلراء املعتمـــدة يف( رشـــتنيكوف ضـــد االحتـــاد الروســـي، ١٢٧٨/٢٠٠٤الـــبالغ رقـــم   - ياء    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ورة اخلامسة والتسعون         ، الد ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٢٣
ــم    - كاف     ــبالغ رقـ ــستان  ، ١٢٨٠/٢٠٠٤الـ ــد أوزبكـ ــاييف ضـ ــدة يف( توليبخوجـ اآلراء املعتمـ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢٢
يوليـه/ متـوز ٣٠اآلراء املعتمـدة يف    ( أوسييوك ضد بيالروس  ،  ١٣١١/٢٠٠٤البالغ رقم     - الم    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) تسعون   ، الدورة السادسة وال        ٢٠٠٩
اآلراء املعتمــدة يف( مــافلونوف وســعدي ضــد أوزبكــستان، ١٣٣٤/٢٠٠٤الــبالغ رقــم   - ميم    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    / آذار  ١٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تذييل         
ــم   - نون     ــبالغ رقـ ــبانيا ، ١٣٦٤/٢٠٠٥الـ ــد إسـ ــيس ضـ ــاربينتريو أوكلـ ــدة يف( كـ اآلراء املعتمـ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ادسة والتسعون       ، الدورة الس    ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢٢
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تذييل         
يوليـه/ متـوز  ٢٢اآلراء املعتمـدة يف     ( بيسيونريي ضد إسـبانيا   ،  ١٣٦٦/٢٠٠٥البالغ رقم     - سني    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩
اآلراء املعتمــــــدة يف( قــــــامسوف ضـــــد أوزبكـــــستان  ، ١٣٧٨/٢٠٠٥الـــــبالغ رقـــــم     - عني    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) لتسعون   ، الدورة السادسة وا        ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تذييل         
مـارس/ آذار ٣٠اآلراء املعتمـدة يف     ( صاحل ضد أوزبكستان  ،  ١٣٨٢/٢٠٠٥البالغ رقم     - فاء    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون           ٢٠٠٩
اآلراء املعتمـــدة يف( دي ليـــون كاســـترو ضـــد إســـبانيا   ، ١٣٨٨/٢٠٠٥الـــبالغ رقـــم    - صاد    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ١٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تذييل         
يوليــه/ متــوز٢٢اآلراء املعتمــدة يف ( إنغــو ضــد الكــامريون، ١٣٩٧/٢٠٠٥الــبالغ رقــم   - قاف    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩
ــم    - راء     ــبالغ رقــ ــا   ، ١٤٠٦/٢٠٠٥الــ ــري النكــ ــد ســ ــسا ضــ ــدة يف( ويراوانــ اآلراء املعتمــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ١٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تذييل       
مـارس/ آذار٢٧اآلراء املعتمدة يف   ( أسينسي ضد باراغواي  ،  ١٤٠٧/٢٠٠٥البالغ رقم     - شني    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون           ٢٠٠٩
اآلراء املعتمـــــدة يف( إســـــكياييف ضـــــد أوزبكـــــستان، ١٤١٨/٢٠٠٥الـــــبالغ رقـــــم   - تاء    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٢٠
اآلراء املعتمـــــدة يف( غوناراتنـــــا ضـــــد ســـــري النكـــــا، ١٤٣٢/٢٠٠٥غ رقـــــم الـــــبال  - ثاء    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ١٧
اآلراء املعتمــــدة يف( أمــــريوف ضــــد االحتــــاد الروســــي ، ١٤٤٧/٢٠٠٦الــــبالغ رقــــم   - خاء    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩أبريل     /نيسان     ٢
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ــم    - ذال     ــبالغ رقـ ــريو  ، ١٤٥٧/٢٠٠٦الـ ــد بـ ــا ضـ ــدة يف ( بومـ ــارس/ آذار٢٧اآلراء املعتمـ مـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون           ٢٠٠٩

اآلراء املعتمـــــدة يف( إيكليموفـــــا ضـــــد تركمانـــــستان، ١٤٦٠/٢٠٠٦الـــــبالغ رقـــــم   - ضاد    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢٠

 تــــشرين٢٨اآلراء املعتمــــدة يف ( شــــارما ضــــد نيبــــال، ١٤٦٩/٢٠٠٦الــــبالغ رقــــم   - ألف ألف  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 

اآلراء املعتمـــدة يف( ، صـــيادي وآخـــرون ضـــد بلجيكـــا   ١٤٧٢/٢٠٠٦الـــبالغ رقـــم    - باء باء  
........................) ، الدورة الرابعة والتسعون        ٢٠٠٨أكتوبر     /تشرين األول        ٢٢

...........................................................................تذييل       
ــم    - جيم جيم   ــبالغ رقــ ــورا١٤٧٣/٢٠٠٦الــ ــبانيا  ، مــ ــد إســ ــل ضــ ــدة يف(لس تورنيــ اآلراء املعتمــ

...............................) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٢٠
اآلراء املعتمـــدة يف(، بريســـان ضـــد اجلمهوريـــة التـــشيكية  ١٤٧٩/٢٠٠٦الـــبالغ رقـــم   -  دال دال     

...............................) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٢٤
...........................................................................تذييل       
ــم    - هاء هاء        ــبالغ رقـ ــة١٤٨٣/٢٠٠٦الـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــد مجهوريـ ــا ضـ ــازونغو كيبايـ ، بـ

...............) ، الدورة السادسة والتسعون            ٢٠٠٩يوليه    / متوز  ٣٠املعتمدة يف      اآلراء  (
اآلراء املعتمــــدة يف( ، ويليــــامز ليكرافــــت ضــــد إســــبانيا ١٤٩٣/٢٠٠٦الــــبالغ رقــــم   -  واو واو   

................................) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢٧
...........................................................................ل تذيي      
ــم    - زاي زاي   ــبالغ رقـ ــر   ١٤٩٥/٢٠٠٦الـ ــد اجلزائـ ــدوي ضـ ــدة يف (، مـ ــشرين٢٨اآلراء املعتمـ  تـ

...................................) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
اآلراء املعتمــدة يف( ، آموندســون ضــد اجلمهوريــة التــشيكية١٥٠٨/٢٠٠٦الــبالغ رقــم   - حاء حاء  

...............................) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ١٧
ــم    - طاء طاء   ــبالغ رقــــ ــا ١٥١٠/٢٠٠٦الــــ ــد كرواتيــــ ــوفيتش ضــــ ــدة يف (، فوينــــ اآلراء املعتمــــ

...............................) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٣٠
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ــم    - ياء ياء   ــبالغ رق ــدا ١٥١٢/٢٠٠٦ال ــن ضــد نيوزيلن مــارس/ آذار١٧اآلراء املعتمــدة يف ( ، دي
..............................................) ، الدورة اخلامسة والتسعون           ٢٠٠٩

...........................................................................تذييل       
ــم   -اف كاف ك   ــبالغ رق ــسا  ١٥١٤/٢٠٠٦ال ــاس ضــد فرن ــشرين٢٨اآلراء املعتمــدة يف (، كازانوف  ت

...................................) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
يوليــه/ متــوز٣٠اآلراء املعتمــدة يف (، مونــاف ضــد رومانيــا ١٥٣٩/٢٠٠٦الــبالغ رقــم   -الم الم   

..............................................) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩
...........................................................................تذييل       
اآلراء املعتمـدة(، كورنيينكـو وميلينكيفيـتش ضـد بـيالروس          ١٥٥٣/٢٠٠٧البالغ رقـم      - ميم ميم     

............................) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس     / آذار  ٢٠يف  
اآلراء املعتمــدة يف( ، مارســيالنا وغومــانوي ضــد الفلــبني   ١٥٦٠/٢٠٠٧الــبالغ رقــم    - نون نون      

........................) ابعة والتسعون    ، الدورة الر    ٢٠٠٨أكتوبر     /تشرين األول        ٣٠
اآلراء املعتمـــدة يف( ، فاســـيالري وآخـــرون ضـــد اليونـــان ١٥٧٠/٢٠٠٧الـــبالغ رقـــم   -سني سني   

...............................) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ١٩
...........................................................................تذييل       
اآلراء املعتمـــدة يف(، ســـليزاك ضـــد اجلمهوريـــة التـــشيكية ١٥٧٤/٢٠٠٧الـــبالغ رقـــم   - عني عني       

................................) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢٠
...........................................................................تذييل       
اآلراء املعتمـــــدة يف( بـــــاتريوف ضـــــد أوزبكـــــستان  ، ١٥٨٥/٢٠٠٧الـــــبالغ رقـــــم    -فاء فاء   

................................) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٣٠
اآلراء املعتمـدة يف( ، مـامور ضـد مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى          ١٥٨٧/٢٠٠٧البالغ رقـم      - صاد صاد  

................................) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    /  متوز  ٢٠
...........................................................................تذييل       
يوليـــه/ متـــوز٢٨اآلراء املعتمـــدة يف ( ، دوفـــان ضـــد كنـــدا١٧٩٢/٢٠٠٨الـــبالغ رقـــم   - قاف قاف  

..............................................) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩
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...........................................................................تذييل       
لبالغـات املقدمـة مبوجـب   قرارات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الـيت أعلنـت مبوجبـها عـدم مقبوليـة ا              -الثامن   

..................الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                                  
 تــشرين٣٠القــرار املعتمــد يف ( ضــد أوزبكــستان. ج. ن، ١٨١٨/٢٠٠١الــبالغ رقــم   - ألف    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
ــم   -باء      ــبالغ رقـ ــاد الروســـي بود، ١٣٠٩/٢٠٠٤الـ ــد االحتـ ــد يف( ولنـــوف ضـ ــرار املعتمـ القـ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢٨
 تــــشرين٣٠القــــرار املعتمــــد يف ( كــــاور ضــــد كنــــدا، ١٤٥٥/٢٠٠٦الــــبالغ رقــــم   -جيم     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
ــم    - دال     ــبالغ رق ــرار املعتمــد يف(  ضــد إســبانيا رودريغــيس رودريغــيس ، ١٤٨٩/٢٠٠٦ال الق

. . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون        ٢٠٠٨أكتوبر     /تشرين األول        ٣٠
القـــرار املعتمـــد يف( بينـــدادو مـــارتينيس ضـــد إســـبانيا   ، ١٤٩٠/٢٠٠٦الـــبالغ رقـــم    -هاء     

. . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون        ٢٠٠٨أكتوبر     /تشرين األول        ٣٠
ــم   -واو      ــبالغ رقـ ــ، ١٥٠٤/٢٠٠٦الـ ــيلي كورنيخـ ــد شـ ــسينو ضـ ــد يف( و مونتيـ ــرار املعتمـ القـ

. . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون        ٢٠٠٨أكتوبر     /تشرين األول        ٣٠
 تـشرين٣٠القرار املعتمـد يف     ( شريغيل وآخرون ضد كندا   ،  ١٥٠٦/٢٠٠٦البالغ رقم     - زاي    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
القـــــرار املعتمـــــد يف( يا برييـــــا ضـــــد إســـــبانياغارســـــ، ١٥١١/٢٠٠٦الـــــبالغ رقـــــم   - حاء    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٢٧
ــم    -طاء      ــبالغ رق ــدا ، ١٥٢٩/٢٠٠٦ال ــدج ضــد كن ــرار املعتمــد يف  ( كري ــارس/ آذار٢٧الق م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون           ٢٠٠٩
ار املعتمــــد يفالقــــر( ســــيفوينتس إيلغيتــــا ضــــد شــــيلي ، ١٥٣٦/٢٠٠٦الــــبالغ رقــــم   -ياء     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢٨
...........................................................................تذييل       
 تــشرين٣٠القــرار املعتمــد يف ( ، نقــراش وليــو ضــد الــسويد١٥٤٠/٢٠٠٧الــبالغ رقــم   - كاف    

...................................) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
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يوليـــه/ متـــوز٢٨تمـــد يف القـــرار املع( هيـــل ضـــد إســـبانيا، ١٥٥٠/٢٠٠٧الـــبالغ رقـــم   - الم    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩

مـــارس/ آذار٢٧القـــرار املعتمـــد يف ( تـــارلو ضـــد كنـــدا، ١٥٥١/٢٠٠٧الـــبالغ رقـــم   - ميم    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون           ٢٠٠٩

ــم    - نون     ــبالغ رقـ ــشيكية   ، ١٥٧٥/٢٠٠٧الـ ــة التـ ــد اجلمهوريـ ــتر ضـ ــد يف( أسـ ــرار املعتمـ القـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون          ٢٠٠٩مارس    /آذار   ٢٧

مــارس/ آذار٢٧القــرار املعتمــد يف  ( كــالي ضــد كنــدا  ، ١٥٧٦/٢٠٠٧الــبالغ رقــم    - سني    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة اخلامسة والتسعون           ٢٠٠٩

ــم    - عني     ــبالغ رقـ ــدا  ، ١٥٧٨/٢٠٠٧الـ ــد كنـ ــتغري ضـ ــد يف  ( داسـ ــرار املعتمـ ــشرين٣٠القـ  تـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ن ، الدورة الرابعة والتسعو        ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 

ــدا ، ١٥٨٠/٢٠٠٧الـــبالغ رقـــم   - فاء     ــونزالس ضـــد كنـ ــرار املعتمـــد يف ( غـ  تـــشرين٣٠القـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 

القـــرار املعتمـــد يف( كودرنـــا ضـــد اجلمهوريـــة التـــشيكية، ١٥٨٢/٢٠٠٧الـــبالغ رقـــم   - صاد    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تذييل           
 تـــشرين٣٠القـــرار املعتمـــد يف   (تـــشني ضـــد هولنـــدا  ، ١٥٨٤/٢٠٠٧الـــبالغ رقـــم    -قاف     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
القـــرار املعتمـــد يف (دفـــوراك ضـــد اجلمهوريـــة التـــشيكية، ١٦١٤/٢٠٠٧الـــبالغ رقـــم   - راء    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٢٨
 تــــشرين٣٠القــــرار املعتمــــد يف ( بيــــك ضــــد فرنــــسا ، ١٦٣٢/٢٠٠٧الــــبالغ رقــــم   - شني    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
ــم    - تاء     ــبالغ رقـ ــدا  ، ١٦٣٨/٢٠٠٧الـ ــد كنـ ــد ضـ ــد يف  ( ويلفريـ ــرار املعتمـ ــشرين٣٠القـ  تـ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 
يوليــه/ متــوز ٢٨القــرار املعتمــد يف  ( فــارغي ضــد كنــدا  ، ١٦٣٩/٢٠٠٧م الــبالغ رقــ   - ثاء    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩
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 تــــشرين٣٠القـــرار املعتمــــد يف  ( ، غوييـــه ضــــد فرنــــسا ١٧٤٦/٢٠٠٨الـــبالغ رقــــم    - خاء    
...................................) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 

ـــ ، ١٧٦٦/٢٠٠٨الــــبالغ رقــــم   - ذال      تــــشرين٣٠القــــرار املعتمــــد يف ( داعنــــاين ضــــد كنـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة الرابعة والتسعون         ٢٠٠٨أكتوبر      /األول 

يوليـه/ متـوز  ٢٨القـرار املعتمـد يف      ( ساما غبوندو ضد أملانيا   ،  ١٧٧١/٢٠٠٨البالغ رقم     - ضاد    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تذييل           
مـــارس/ آذار٢٧القـــرار املعتمـــد يف ( ا، بـــويري ضـــد كنـــد١٧٧٤/٢٠٠٨الـــبالغ رقـــم   - ألف ألف  

..............................................) ، الدورة اخلامسة والتسعون           ٢٠٠٩
،٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢٨القـرار املعتمـد يف      ( ، فيد ضد كنـدا    ١٨٧١/٢٠٠٩البالغ رقم     - باء باء  

.......................................................) الدورة السادسة والتسعون         
القــــرار املعتمــــد يف( ، باقيــــشبيكوف ضــــد قريغيزســــتان١٨٧٧/٢٠٠٩الــــبالغ رقــــم   - جيم جيم  

................................) ، الدورة السادسة والتسعون           ٢٠٠٩يوليه    / متوز   ٣٠
متابعــة اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان للبالغــات الفرديــة املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري  -التاسع   

.......................................بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                      امللحق  
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  الفصل األول
 الوالية واألنشطة    

 يف العهــــد الــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق املدنيــــة والــــسياسية الــــدول األطــــراف   -ألف   
 الربوتوكولني االختياريني األول والثاين ويف
يف هنايــة الــدورة الــسادسة والتــسعني للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، بلــغ عــدد الــدول   - ١

 دولـة وبلـغ عـدد الـدول         ١٦٤األطراف يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية               
وكـــال الــصكني نافـــذان  .  دولــة ١١٢اف يف الربوتوكــول االختيـــاري امللحــق بالعهـــد   األطــر 
  .١٩٧٦مارس / آذار٢٣ منذ
وانـضمت  . ومنذ تقدمي التقرير األخري، انضم كل من جزر البهاما وفـانواتو إىل العهـد               - ٢

  .كازاخستان إىل الربوتوكول االختياري
ــه / متـــوز٢٥وحـــىت   - ٣ ــه يف   دولـــة اإل٤٨، أصـــدرت ٢٠٠٨يوليـ عـــالن املنـــصوص عليـ

ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الـدول األطـراف إىل إصـدار            .  من العهد  ٤١ من املادة    ١ الفقرة
  .هذا اإلعالن وإىل توخي استخدام هذه اآللية جلعل تنفيذ أحكام العهد أكثر فعالية

إلعـدام،  أما الربوتوكـول االختيـاري الثـاين امللحـق بالعهـد، اهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة ا                    - ٤
، بلــغ عــدد الــدول ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣١وحــىت . ١٩٩١يوليــه / متــوز١١فقــد بــدأ نفــاذه يف 

األرجنـتني وأوزبكـستان وروانـدا وشـيلي     ( دول ٥ دولة، بزيـادة  ٧١األطراف يف الربوتوكول   
 .منذ تقدمي التقرير األخري للجنة) ونيكاراغوا

ول األطـراف يف العهـد ويف الربوتوكـولني         وترد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بالد         - ٥
 ٤١ مــن املــادة ١االختيــاريني تــبني الــدول الــيت أصــدرت اإلعــالن املنــصوص عليــه يف الفقــرة   

  .العهد من
أما التحفظات وغريها من اإلعالنات الصادرة عـن عـدد مـن الـدول األطـراف بـصدد            - ٦

وتـشّجع  . ودعـة لـدى األمـني العـام    العهد أو الربوتوكولني االختيـاريني فتـرد يف اإلخطـارات امل     
  .اللجنة الدول األطراف من جديد على التفكري يف إمكانية سحب حتفظاهتا

  
  دورات اللجنة  -باء   

عقــدت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان ثــالث دورات منــذ اعتمــاد تقريرهــا الــسنوي     - ٧
ــة والتــــسعون يف ا  . الــــسابق ــدورة الرابعــ ــد ُعقــــدت الــ ــرة مــــن فقــ  تــــشرين ٣١ إىل ١٣لفتــ
ــوبر /األول ــن     ٢٠٠٨أكتـ ــرة مـ ــسعون يف الفتـ ــسة والتـ ــدورة اخلامـ ــارس إىل / آذار١٦، والـ مـ
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يوليـه  / متـوز  ٣١ إىل   ١٣، والـدورة الـسادسة والتـسعون يف الفتـرة مـن             ٢٠٠٩أبريـل   /نيسان ٣
وعقدت الدورتان الرابعة والتـسعون والـسادسة والتـسعون يف مكتـب األمـم املتحـدة                . ٢٠٠٩

  .ة اخلامسة والتسعون يف مقر األمم املتحدة بنيويوركجبنيف، وعقدت الدور
  

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
 مـن   ١، لوالية مدهتا عامان، وفقاً للفقـرة        ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦انتخبت اللجنة، يف      - ٨

  : من العهد، مكتباً جديداً على النحو التايل٣٩املادة 
  :الرئيس  
  السيد يوغي إواساوا    
  :نواب الرئيس  
  لسيدة زونكي زانيلي ماجوديناا    
  السري ناجيل روديل    
   ثريو-خوسيه لويس سانشيز السيد     
  :املقرر  
  يوليا أنطوانيال موتوكالسيدة     

ــسعني       - ٩ ــسة والتـ ــة والتـــسعني واخلامـ ــدورات الرابعـ ــة، خـــالل الـ ــد مكتـــب اللجنـ وعقـ
رر املعتمد يف الـدورة     وعمالً باملق ). ثالثة يف كل دورة   (والسادسة والتسعني، تسعة اجتماعات     

 اضـــر رمسيـــة حيـــتفظ هبـــا كـــسجل جلميـــع احلاديـــة والـــسبعني، يـــدوِّن املكتـــب مقرراتـــه يف حم 
  .املعتمدة املقررات

  
  املقررون اخلاصون  -دال   

 بالغـاً   ٨٢،  كريـستني شـانيه   سجل املقرر اخلـاص املعـين بالبالغـات اجلديـدة، الـسيدة               - ١٠
 قـراراً متثلـت يف   ١٣هلا إىل الدول األطراف املعنية، واختـذ   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وأحا    

  .  من النظام الداخلي للجنة٩٢طلب اختاذ تدابري مؤقتة للحماية، عمالً باملادة 
ــاء         - ١١ ــه أثن ــسيد إيفــان شــريير، أداء مهام ــة اآلراء، ال وواصــل املقــرر اخلــاص املعــين مبتابع

ص املعين مبتابعة املالحظات اخلتاميـة، الـسري ناجيـل        وواصل املقرر اخلا  . الدورة الرابعة والتسعني  
ــالتقرير    ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــه أثن ــسادسة    . روديل، أداء مهام ــدورة ال ــاء ال ــة، أثن وعّينــت اللجن
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 والسيد عبد الفتاح عمر مقـرراً خاصـاً جديـداً معنيـاً مبتابعـة               روث ودجوود والتسعني، السيدة   
وقدم الـسيد شـريير   . تابعة املالحظات اخلتامية، على التوايل    اآلراء ومقرراً خاصاً جديداً معنياً مب     

أثناء اجللسة العامة للجنة يف دورهتا الرابعة والتسعني تقريراً مؤقتـاً عـن أنـشطة املتابعـة الـيت قـام                     
ويف انتظار تعـيني مقـرر خـاص جديـد معـين مبتابعـة اآلراء، قـدم رئـيس اللجنـة إىل اجللـسة               . هبا

وقُـّدم التقريـر    . ا اخلامسة والتـسعني تقريـراً مؤقتـاً خبـصوص متابعـة اآلراء            العامة للجنة يف دورهت   
وقُّدمت إىل اللجنة أيضاً تقارير مؤقتـة       .  يف الدورة السادسة والتسعني    ودجوودمن قبل السيدة    

من قبـل الـسري ناجيـل روديل أثنـاء الـدورات الرابعـة والتـسعني واخلامـسة والتـسعني والـسادسة                      
. مـن هـذا التقريـر     ) اجمللد الثـاين  (التقارير املتعلقة مبتابعة اآلراء يف املرفق التاسع        وترد  . والتسعني

وترد معلومات مفصلة بشأن أنشطة متابعة اآلراء املضطلع هبا يف إطار الربوتوكول االختيـاري              
  .ومتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية يف الفصلني السابع والثامن على التوايل

  
  عامل والفرق اخلاصة املعنية بالتقارير القطريةالفريق ال  -هاء   

 من نظامها الداخلي، فريقاً عامالً اجتمـع        )١(٨٩  و ٦٢أنشأت اللجنة، وفقاً للمادتني       - ١٢
وُعهدت إىل الفريق مهمة تقدمي توصيات إىل اللجنة بـشأن          . قبل كل دورة من دوراهتا الثالث     

 واستعيض عن الفريق العامـل الـسابق املعـين          .البالغات الواردة مبوجب الربوتوكول االختياري    
، الــذي كــان قــد ُعهــد إليــه مبهمــة إعــداد قــوائم باملــسائل  ٤٠بالتقــارير املقدمــة مبوجــب املــادة 

املتعلقة بالتقارير األولية أو التقـارير الدوريـة املقـرر أن تنظـر فيهـا اللجنـة، بفـرق خاصـة معنيـة                       
واجتمعـت الفـرق   . )٢()٢٠٠٢يوليـه  /متـوز (بعني بالتقارير القطريـة منـذ الـدورة اخلامـسة والـس          

اخلاصـــة املعنيـــة بالتقـــارير القطريـــة خـــالل الـــدورات الرابعـــة والتـــسعني واخلامـــسة والتـــسعني 
االحتــاد : والــسادسة والتــسعني لدراســة واعتمــاد قــوائم املــسائل املتعلقــة بتقــارير البلــدان التاليــة 

وادور، وأوزبكـستان، وتـشاد، ومجهوريـة       الروسي، وأذربيجان، واألرجنـتني، وأسـتراليا، وإكـ       
ترتانيــا املتحــدة، ومجهوريــة مولــدوفا، وروانــدا، وسويــسرا، وكرواتيــا، املكــسيك، ومملكــة         

 .هولندا، ونيوزيلندا

وتستفيد اللجنة بشكل متزايد من املعلومات الـيت تقـدمها هلـا مفوضـية األمـم املتحـدة                    - ١٣
مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية     ( لألمم املتحدة   وكانت هيئات تابعة  . السامية حلقوق اإلنسان  

ــشؤون الالجــئني  ــة   (ووكــاالت متخصــصة  ) ل ــصحة العاملي ــة ومنظمــة ال ) منظمــة العمــل الدولي
وحتقيقـاً هلـذه الغايـة،    . قدمت معلومات مسبقة عن عـدة بلـدان سـتنظر اللجنـة يف تقاريرهـا       قد

__________ 
  . من النظام الداخلي٩٥املادة   )١(  
، اجمللـد األول،  )A/57/40 (٤٠انظر الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم                 )٢(  

  .، واملرفق الثالث، الفرع باء٥٦الفقرة 
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ملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة     نظرت الفرق اخلاصـة أيـضاً يف وثـائق قـدمها ممثلـو عـدد مـن ا          
والحظت اللجنـة بارتيـاح اهتمـام ومـشاركة هـذه الوكـاالت             . والوطنية املعنية حبقوق اإلنسان   

  .واملنظمات وشكرهتا على ما قدمته هلا من معلومات
وكان الفريق العامل املعـين بالبالغـات يتـألف يف الـدورة الرابعـة والتـسعني مـن الـسيد                      - ١٤

والـسيد جونـسون لـوبيز، والـسيدة بـامل، والـسيد ريفـاس             أهاهنانزو،   - غليليه   السيدباغوايت، و 
وُعّينـت الـسيدة    . ، والسيدة موتـوك، والـسيدة ماجودينـا        ثريو -برييز سانشيز   بوسادا، والسيد   

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٠ إىل   ٦واجتمـع الفريـق العامـل يف الفتـرة مـن            .  مقـررة  -بامل رئيسة   
٢٠٠٨ .  

يق العامل املعين بالبالغات يتألف يف الـدورة اخلامـسة والتـسعني مـن الـسيد         وكان الفر   - ١٥
باغوايت، والسيد أوفالهـريت، والـسيد ريفـاس بوسـادا، والـسيد إيواسـاوا، والـسيدة ماجودينـا،                  

وُعّينــت الــسيدة  .  ثــريو-برييــز سانــشيز  والــسيدة موتــوك، والــسري ناجيــل روديل، والــسيد     
مــارس / آذار١٣ إىل ٩جتمــع الفريــق العامــل يف الفتــرة مــن     وا.  مقــررة-ماجودينــا رئيــسة  

٢٠٠٩ .  
وكان الفريق العامل املعين بالبالغات يتألف يف الدورة السادسة والتـسعني مـن الـسيد                 - ١٦

باغوايت، والسيدة شانيه، والسيد فتح اهللا، والسيد إيواساوا، والسيدة كيلري، والسيدة موتـوك،             
فاس بوسـادا، والـسري ناجيـل روديل، والـسيد سـالفيوبلي، وُعـّين              والسيد أوفالهريت، والسيد ري   

 إىل ٦واجتمــــع الفريــــق العامــــل يف الفتــــرة مــــن  .  مقــــرراً-والــــسري ناجيــــل روديل رئيــــساً  
  .٢٠٠٩يوليه /متوز ١٠
  

  توصيات األمني العام املتعلقة بإصالح هيئات املعاهدات  -واو   
تابعـــة إصـــالح منظومـــة األمـــم املتحـــدة  دعـــا األمـــني العـــام يف تقريـــره الثـــاين عـــن م   - ١٧

)A/57/387و  Corr.1 ( اهليئـــات املنـــشأة مبوجـــب صـــكوك دوليـــة تتعلـــق حبقـــوق اإلنـــسان إىل
ــدول األطــراف يف         ــتمكني ال ــه ل ــارير، ورأى أن ــدمي التق ــة بتق ــا املتعلق ــسيط إجراءاهت مواصــلة تب

ــيت ي       ــة التحــديات ال ــن مواجه ــسان م ــوق اإلن ــة حبق ــسية املتعلق ــصكوك الرئي ــرام  ال فرضــها احت
االلتزامات املتعددة املتعلقة بتقـدمي التقـارير، ينبغـي الـسماح هلـا بتقـدمي تقريـر واحـد أو موحـد                 

وشـاركت اللجنـة وأسـهمت      . عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب مجيع الـصكوك الـيت صـدقت عليهـا            
ة وأنـــشأت اللجنـــة يف دورهتـــا الـــسادس. يف املناقـــشات الـــيت أثارهتـــا مقترحـــات األمـــني العـــام

 فريقــاً عــامالً غــري رمســي لتحليــل     ٢٠٠٢أكتــوبر /والــسبعني الــيت عقــدت يف تــشرين األول   
ويف . ومناقشة املقترحات وتقدمي تقرير عنها إىل اجللسة العامة لدورة اللجنة السابعة والـسبعني            
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ــسابعة والــسبعني الــيت عقــدت يف آذار   ــة يف جلــستها  ٢٠٠٣مــارس /دورهتــا ال ، ناقــشت اللجن
ورأت أن مفهـوم التقريـر الواحـد أو املوحـد غـري قابـل للتنفيـذ          .  الفريق العامـل   العامة توصيات 

لكنها اعتمدت توصـية متكـن الـدول األطـراف، يف حالـة تنفيـذها، مـن موافـاة اللجنـة بتقـارير                       
وســُتطبق هــذه . مركــزة علــى أســاس قــوائم باملــسائل تقــدم مــسبقاً إىل الــدول األطــراف املعنيــة

وكانـت  . األطراف املعنيـة بتقـدمي تقريرهـا األويل وتقريـر دوري واحـد      الصيغة بعد قيام الدول     
 ٧ إىل   ٤اللجنة ممثلة يف اجتماعـات غـري رمسيـة ُعقـدت يف مـالبون بليختنـشتاين يف الفتـرة مـن                      

ــار ويف ) HRI/ICM/2003/4انظــر الوثيقــة  ( بــشأن إصــالح هيئــات املعاهــدات   ٢٠٠٣مــايو /أي
  .٢٠٠٦يوليه / متوز١٦ إىل ١٤الفترة من 

كما كانت اللجنة ممثلـة يف االجتماعـات الثـاين والثالـث والرابـع واخلـامس والـسادس                    - ١٨
ــن         ــرة مــ ــودة يف الفتــ ــان واملعقــ ــني اللجــ ــشتركة بــ ــع املــ ــامن والتاســ ــسابع والثــ  إىل ١٨والــ

ــه /حزيـــــران ٢٠  إىل ٢٠ ومـــــن ٢٠٠٤يونيـــــه / حزيـــــران٢٢  و٢١ ويـــــومي ٢٠٠٣يونيـــ
ــران ٢٢ ــه /حزيـــ ــن ٢٠٠٥يونيـــ ــران ٢١ إىل ١٩ ومـــ ــه /حزيـــ ــن ٢٠٠٦يونيـــ  إىل ١٨ ومـــ
ــران ٢٠ ــه /حزي ــران٢٥ إىل ٢٣ ومــن ٢٠٠٧يوني ــه / حزي  كــانون ٣ إىل ١ ومــن ٢٠٠٨يوني

 علـى التـوايل، وهـي    ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ١يونيـه إىل  / حزيـران ٢٩ ومن  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
  .ءها أيضاً النظر يف هذا املوضوعجلسات مت أثنا

  
  عاهداتمواءمة أساليب عمل هيئات امل  -زاي   

ــوق          - ١٩ ــات معاهــدات حق ــامن عــشر لرؤســاء هيئ ــسيدة شــانيه االجتمــاع الث ترأســت ال
ويف هـذا   . ، ومثلـت فيـه اللجنـة يف الوقـت نفـسه           )٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٣  و ٢٢(اإلنسان  

االجتماع، وافق املشاركون على املبادئ التوجيهيـة املنـّسقة بـصيغتها املنقحـة وأوصـوا هيئـات                 
هــا دون إبطــاء ومبرونــة، كمــا أوصــوها بإعــادة النظــر يف مبادئهــا التوجيهيــة    املعاهــدات بتطبيق

القائمة واملتعلقة بتقدمي التقارير األولية والدورية، وبتـدوين كـل مـا قـد تواجهـه مـن صـعوبات              
وقـررت اللجنـة، يف دورهتـا التـسعني، مراجعـة مبادئهـا التوجيهيـة               . يف تطبيق املبادئ التوجيهية   

لتقارير وطلبت إىل الـسيد أوفالهـريت أن يـستعرض املبـادئ التوجيهيـة القائمـة                املتعلقة بصياغة ا  
وأن ُيعــّد وثيقــة عمــل ُيحــدِّد فيهــا بوجــه خــاص كــل الــصعوبات الــيت ميكــن أن تعتــرض تنفيــذ 

وشـرعت اللجنـة يف مناقـشة املوضـوع يف دورتيهـا الثانيـة والتـسعني                . املبادئ التوجيهية املنسقة  
ستناد إىل الوثيقة اليت أعدها السيد أوفالهريت، وقررت بـدء العمـل بـشأن    والثالثة والتسعني باال 

ويف الـدورة اخلامـسة والتـسعني، عّينـت اللجنـة الـسيدة كـيلري               . إعداد مبادئ توجيهيـة جديـدة     
  .مقررة مكلفة بإعداد مبادئ توجيهية جديدة
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كتني بــني اللجــان وُنوقــشت هــذه املــسألة أيــضاً يف الــدورتني الثامنــة والتاســعة املــشتر     - ٢٠
) ٢٠٠٩يوليـــه / متــوز ١يونيــه إىل  / حزيــران ٢٩ديــسمرب ومـــن  / كــانون األول ٥ إىل ٣ مــن (

 ٣  و٢يــومي (االجتمــاع احلــادي والعــشرين لرؤســاء هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان  ويف
ومثّل السيد عمر والسيد أوفالهريت اللجنـة يف االجتمـاع الثـامن املـشترك           ). ٢٠٠٩يوليه  /متوز

لجان، ومثّل السيد إيواساوا والسيدة موتوك والسيد ريفاس بوسادا اللجنة يف االجتمـاع             بني ال 
وحــضر الــسيد إيواســاوا االجتمــاع احلــادي والعــشرين لرؤســاء  . التاســع املــشترك بــني اللجــان

  .هيئات املعاهدات
  

  أنشطة هيئات األمم املتحدة األخرى يف جمال حقوق اإلنسان  -حاء   
نة، يف كل دورة من دوراهتا، على أنشطة هيئات األمم املتحدة الـيت ُتعـىن            أُطِلَعت اللج   - ٢١

وحبثت اللجنة أيضاً ما اسـتجد مـن تطـورات خاصـة هبـذه املـسائل يف                . مبسائل حقوق اإلنسان  
  .اجلمعية العامة وفيما يتصل مبجلس حقوق اإلنسان

 أن تقـدم توصـيات      وقّررت اللجنة، يف دورهتـا التـسعني، أن تطلـب إىل الـسيدة شـانيه                -٢٢
ويف الـدورة   . خبصوص عالقاهتا مع جملس حقوق اإلنسان ملناقشتها يف دورهتا الثالثـة والتـسعني            

نفسها، طلبـت اللجنـة أيـضاً إىل الـسيدة ودجـوود أن ُتعـّد توصـيات تتعلـق بتعزيـز تعاوهنـا مـع                
أدق عـن  اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنـسان، كـي ُتتـاح هلـا بوجـه خـاص فكـرة            

ــشامل    ــدوري ال ــة االســتعراض ال ــة يف عملي ــة   . مــسامهة اللجن ــة، يف دورهتــا الثاني وطلبــت اللجن
والتسعني، إىل كل من السيدة شـانيه، والـسيدة ودجـوود أن تـشاركَا بـصفة املراقـب يف دورة                     

وناقــشت . مــن دورات الفريــق العامــل املعــين باالســتعراض الــدوري الــشامل التــابع للمجلــس   
دورهتا الرابعة والتسعني، هذه املـسائل يف جلـسة عامـة باالسـتناد إىل التقريـر املقـدم                  اللجنة، يف   

  .من السيدة شانيه والسيدة ودجوود
وعمالً بتوصية صادرة عن االجتمـاع الرابـع املـشترك بـني اللجـان واالجتمـاع الـسابع           - ٢٣

 اللجـان للنظـر   عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، أُنشئَ فريق عامـل مـشترك بـني       
يف تقريــر األمانــة بــشأن املمارســة املتَّبعــة يف هيئــات املعاهــدات فيمــا يتــصل بالتحفظــات علــى   

 ٩  و٨واجتمـــع هـــذا الفريـــق العامـــل يـــومي  . الـــصكوك الدوليـــة املتعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان 
، ورأسـه الـسري ناجيـل       ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٥  و ١٤ ويومي   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 Rev.1  وHRI/MC/2006/5(وأحيـــل تقريـــرا هـــذين االجتمـــاعني . ذي مثّـــل اللجنـــةروديل الـــ
ــن       ) HRC/MC/2007/5 و ــرة م ــود يف الفت ــني اللجــان، املعق ــشترك ب ــسادس امل ــاع ال إىل االجتم

، وإىل االجتمــاع التاسـع عـشر لرؤســاء هيئـات املعاهــدات    ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٢٠إىل  ١٨
ــران٢٢  و٢١املعقــود يــومي  ــه/ حزي ــار١٦  و١٥يــومي  ويف. ٢٠٠٧ يوني ، ٢٠٠٧مــايو / أي
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شارك الـسري ناجيـل روديل أيـضاً، باسـم اللجنـة، يف اجتمـاع اهليئـات املنـشأة مبوجـب صـكوك            
وأطلـع  . دولية حلقوق اإلنسان مع جلنة القانون الدويل حول مسألة التحفظات على املعاهدات           

 والتسعني، علـى نتـائج أعمـال الفريـق          السري ناجيل روديل اللجنة، يف دورتيها التاسعة والثمانني       
وتواصـل اللجنـة متابعـة هـذه املـسألة عـن            . العامل واملناقشة اليت جرت مع جلنة القانون الدويل       

كثب، كما طلبت، يف دورهتا السادسة والتسعني، مـن األمانـة أن تـساعدها يف عملـها وذلـك                   
  .ألةبإطالعها باستمرار على التطورات اجلارية املتصلة هبذه املس

، يف مـؤمتر  ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢٤ إىل  ٢٠وكانت اللجنة ممثّلـة، خـالل الفتـرة مـن             - ٢٤
زونكــي ديربــان االستعراضــي، املعقــود يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف، مــن قبــل الــسيدة 

  .زانيلي ماجودينا، نائبة رئيس اللجنة، اليت ألقت بيانا يف املؤمتر باسم اللجنة
  

   من العهد٤لتقيد عمالً باملادة حاالت عدم ا  -طاء   
 مـن العهـد علـى أنـه جيـوز للـدول األطـراف، يف حـاالت                  ٤ مـن املـادة      ١تنص الفقرة     - ٢٥

الطوارئ العامة االستثنائية، أن تتخذ تدابري ال تتقيد فيهـا بالتزامـات معينـة تقـع عليهـا مبقتـضى          
ــز الفقــرة  . أحكــام العهــد  ــد ب  ٢وال جتي ــادة ذاهتــا عــدم التقي ــواد   مــن امل  ٨  و٧  و٦أحكــام امل

ــان ( ــرة  . ١٨  و١٦  و١٥  و١١ و) ٢  و١الفقرت ــضي الفق ــار الــدول   ٣وتق  بوجــوب إخط
ويلـزم تقـدمي إخطـار آخـر لـدى      . األطراف األخرى فوراً، عن طريق األمني العام، بعدم التقيـد    

  .)٣(عدم التقيد انتهاء حالة
ــسطس، و/ آب٧ويف   - ٢٦ ــسطس، / آب٢٩ أغـ ــول١٧أغـ ــبتمرب،/ أيلـ  تـــشرين ١٢  وسـ

يونيــه / حزيـران ٩ مــايو و/ أيـار ١٥، ويف ٢٠٠٨ديـسمرب  / كــانون األول١٢ نـوفمرب، و /الثـاين 
، أبلغت حكومة بريو الدول األطراف األخرى، عن طريق األمني العـام، بأهنـا وسـعت                ٢٠٠٩

وأشــارت حكومــة بــريو يف   . أو أعلنــت حالــة الطــوارئ يف خمتلــف مقاطعــات وأحنــاء البلــد      
 مـن العهـد   ٢١  و ١٧  و ١٢  و ٩ تعليق إعمال احلقوق املنصوص عليها يف املواد         إشعاراهتا إىل 

  . أثناء فترة حالة الطوارئ
، أبلغــت حكومــة بــريو الــدول األطــراف األخــرى، عــن ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢ويف   - ٢٧

ــم      ــأن املرســوم رق ــام، ب ــق األمــني الع ــة الطــوارئ   PCM-2008-058طري ــإعالن حال ، القاضــي ب
ــا يف ــوم    بعـــض األقـ ــاً مبوجـــب املرسـ ــاطالً والغيـ ــبح بـ ــد أصـ ــات، قـ ــن املقاطعـ ــد مـ   ليم والعديـ

061-2008-PCM ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٨، الصادر يف.  

__________ 
 .٣٥-٢٨، اجمللد األول، الفصل األول، الفقرات (A/60/40) ٤٠الدورة الستون، امللحق رقم ملرجع نفسه، ا  )٣(  
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغت حكومة غواتيماال الدول األطـراف األخـرى،              - ٢٨
ــة الطــوار   ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٩يف  ئ ملــدة ، عــن طريــق األمــني العــام، بــإعالن حال
 مـشرية إىل  2008-7يوماً يف أحناء معينة من البلـد، وذلـك مبوجـب املرسـوم احلكـومي رقـم         ١٥

ويف . أن إعـــالن حالـــة الطـــوارئ ســـينجم عنـــه فـــرض قيـــود علـــى حقـــوق وحريـــات معينـــة   
، أبلغت حكومة غواتيماال الدول األطراف األخرى بتمديـد         ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢٤

  .2008-08يوماً وذلك مبوجب املرسوم احلكومي رقم  ١٥حالة الطوارئ ملدة 
، أبلغـت غواتيمـاال الـدول األطـراف األخـرى، مـن خـالل               ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٠ويف    - ٢٩

األمــني العــام، عــن إعــالن حالــة طــوارئ يف جمــال الــصحة العامــة يف كامــل اإلقليمــي الــوطين،   
، هبدف الوقايـة مـن      ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٦ املؤرخ   2009-7وذلك مبوجب املرسوم احلكومي رقم      

والتخفيـــف مـــن آثارهـــا، مـــشرية إىل تقييـــد إعمـــال احلقـــوق ) H1N1(وبـــاء اإلنفلـــونزا ألـــف 
ــواد    ــا يف امل ــات املنــصوص عليه ــؤرخ  .  مــن العهــد ٢١  و١٩  و١٢واحلري وذكــر اإلشــعار امل

  .٢٠٠٩مايو / أيار١٢ أيضاً أن املرسوم أبطل مفعوله بتاريخ ٢٠٠٩مايو /أيار ٢٠
، أبلغــت حكومــة كولومبيــا الــدول األطــراف  ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٨ ويف  - ٣٠

 تـشرين   ٩ املـؤرخ    3929األخرى، من خالل األمني األمني، عن اعتماد املرسوم التشريعي رقم           
ــة اضــطرابات داخليــة يف مجيــع أحنــاء البلــد ملــدة    ٢٠٠٨أكتــوبر /األول  والقاضــي بــإعالن حال
  .يوماً ٩٠
ى مجيــع هــذه اإلشــعارات علــى املوقــع الــشبكي ملكتــب الــشؤون  وميكــن االطــالع علــ  - ٣١

  .القانونية لألمم املتحدة
  

  االجتماعات مع الدول األطراف  -ياء   
ــوز٢٣يف   - ٣٢ ــه / متـ ــسعني،     ٢٠٠٩يوليـ ــسادسة والتـ ــا الـ ــاء دورهتـ ــة، أثنـ ــدت اللجنـ ، عقـ

  .ولة د٨٠وشارك يف االجتماع ممثلو . اجتماعها اخلامس مع الدول األطراف يف العهد
  :وتضمن جدول األعمال الذي وضعته اللجنة البنود التالية  - ٣٣

 مــن العهــد ومتابعــة   ٤٠النظــر يف تقــارير الــدول األطــراف مبوجــب املــادة        )أ(  
  املالحظات اخلتامية؛

  العمل اجلاري يف إطار الربوتوكول االختياري ومتابعة اآلراء؛  )ب(  
   االستعراض الدوري الشامل؛عالقة اللجنة مبجلس حقوق اإلنسان وآلية  )ج(  
  .املسائل األخرى ذات االهتمام املشترك  )د(  
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ــة، الــسيد يــوغي إيواســاوا، االجتمــاع وســلط الــضوء علــى آخــر        - ٣٤ افتــتح رئــيس اللجن
التطــورات يف عمــل اللجنــة، مــشددا بوجــه خــاص علــى اجلهــود املتواصــلة الــيت تبــذهلا اللجنــة    

  .لتحسني أساليب عملها
 عبد الفتاح عمر، متحدثا عن التزامات اإلبالغ، أن الدول وفت بـشكل             وذكر السيد   - ٣٥

 دولـة طرفـاً     ٣٣  تقريراً تـأخر تقدميـه و      ٩٠بيد أن هناك حاليا     . عام بالتزاماهتا يف جمال اإلبالغ    
ــا األويل   ــد تقريره ــدم بع ــدول      . مل تق ــة ال ــالنظر يف حال ــق ب ــسيد عمــر اإلجــراء املتعل وشــرح ال
كمـا أحـاط   .  مـن النظـام الـداخلي   ٧٠يرهـا وذلـك مبوجـب املـادة      األطراف الـيت تـأخرت تقار     

  .الدول علماً باجلهود اليت تبذهلا اللجنة حالياً لتحديث مبادئها التوجيهية املتعلقة باإلبالغ
وقدم السري ناجيـل روديل عرضـاً عـن إجـراءات الـيت تتبعهـا اللجنـة ملتابعـة املالحظـات                       - ٣٦

  . التطورات املتعلقة بتعزيز هذه اإلجراءاتاخلتامية وأحاط الدول علما بآخر
وشددت السيدة روث ودجوود على األمهية اليت تكتسيها متابعة اآلراء الـيت تعتمـدها                - ٣٧

  .اللجنة يف إطار الربوتوكول االختياري بالنسبة للدول
وقــّدمت الــسيدة كريــستني شــانيه رأي اللجنــة يف مــسألة التفاعــل بــني اللجنــة وجملــس   - ٣٨

  .اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق باالستعراض الدوري الشاملحقوق 
وعقد ممثلو الـدول األطـراف وأعـضاء اللجنـة حـوارا بنـاًء بـشأن القـضايا آنفـة الـذكر                        - ٣٩

ــات        ــذه االجتماعـ ــدوى هـ ــى جـ ــوا علـ ــشترك واتفقـ ــام املـ ــسائل ذات االهتمـ ــن املـ ــا مـ وغريهـ
  ).CCPR/C/SR.2644امللخص الكامل هلذه املناقشات يف الوثيقة  انظر(
  

   من العهد٤٠ من املادة ٤التعليقات العامة يف إطار الفقرة   -كاف   
ــشأن         - ٤٠ ــام ب ــق ع ــشة مــشروع تعلي ــسة والثمــانني، مناق ــا اخلام ــة، يف دورهت ــررت اللجن ق

التزامات الدول األطراف مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري، بعـد اعتمـاد التعليـق العـام اجلديـد                  
وشــرعت اللجنــة يف مناقــشة هــذا املــشروع يف دورتيهــا الثانيــة  . )٤(١٤ بــشأن املــادة ٣٢رقــم 

ــسعني   ــة والت ــسعني والثالث ــسعني، يف     . والت ــة والت ــا الرابع ــشروع يف دورهت ــة امل واعتمــدت اللجن
  ). الوارد يف املرفق اخلامس٣٣انظر التعليق العام رقم  (٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٨
) ١٩٨٣( ١٠ والتـسعني مراجعـة تعليقهـا العـام رقـم            وقررت اللجنة يف دورهتا الرابعة      - ٤١

  ).حرية التعبري( من العهد ١٩بشأن املادة 
  

__________ 
 .، اجمللد األول، املرفق السادس(A/62/40) ٤٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم فسه، ملرجع نا  )٤(  
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  املوارد من املوظفني  -الم   
تؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء النقص يف املوارد من املوظفني وتـشدد مـرة أخـرى                   - ٤٢

ــة دورا       ــأمني خدم ــوارد مــن املــوظفني لت ــا يكفــي مــن امل ــة ختــصيص م هتــا يف جنيــف  علــى أمهي
ونيويــورك، وللتــشجيع علــى زيــادة الــوعي بتوصــياهتا وحتــسني فهمهــا وتنفيــذها علــى الــصعيد  

ــوطين ــة عــن قلقهــا ألن القواعــد العامــة املتعلقــة حبــراك      . ال وباإلضــافة إىل ذلــك، تعــرب اللجن
 املوظفني يف األمانة اليت قد تعوق عمل اللجنـة، وال سـيما حـراك املـوظفني العـاملني يف وحـدة                     
االلتماسات الذين يتطلب األمر بقـاؤهم يف مناصـبهم لفتـرة طويلـة مبـا فيـه الكفايـة الكتـساب                     

  .اخلربة واملعرفة يف االجتهادات السابقة للجنة
  

  مكافآت أعضاء اللجنة  -ميم   
 مــن ٣٥الحظــت اللجنــة مــع القلــق أن املكافــآت املدفوعــة ألعــضائها تطبيقــاً للمــادة    - ٤٣

 ٣ ٠٠٠ مـن مبلـغ      ٥٦/٢٧٢ مبوجب قرار اجلمعية العامـة       ٢٠٠٢ عام   العهد قد ُخفَِّضت منذ   
. دوالر من دوالرات الواليات املتحدة إىل مبلغ دوالر واحد رمزي، وهـذا أمـر خمـالف للعهـد     

وتعرب اللجنة عن أسفها للصمت إزاء هذه املسألة وتطلب من جديد إعـادة النظـر فيهـا علـى            
العهــد وإعــادة املــستحقات الــيت ُصــرف النظــر عنــها  مــن ٣٥النحــو املناســب متاشــيا مــع املــادة 

  .بصورة غري الئقة
  

  ترويج أعمال اللجنة  -نون   
وافقت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والثمانني، على ضرورة اإلعداد للمـؤمترات الـصحفية             - ٤٤

. مــسبقاً مبــا فيــه الكفايــة، وعلــى إمكانيــة تنظــيم مــؤمترات صــحفية أثنــاء الــدورات عنــد اللــزوم
اتبـــع ذلـــك الترتيـــب يف الـــدورات الرابعـــة والتـــسعني واخلامـــسة والتـــسعني والـــسادسة    قـــدو

  .والتسعني
وتالحظ اللجنـة بارتيـاح أن البالغـات الـصحفية الـيت تلخِّـص أهـم القـرارات النهائيـة                      - ٤٥

ــسعني        ــة والت ــدورات الرابع ــد ال ــِشرت بع ــد ُن ــاري ق ــيت اختــذت يف إطــار الربوتوكــول االختي ال
وهذه املمارسة تساهم يف التعريـف بقـرارات اللجنـة          . لتسعني والسادسة والتسعني  واخلامسة وا 

وترحب اللجنة أيضاً بارتيـاح بوضـع قائمـة توزيـع إلكتـروين             . يف إطار الربوتوكول االختياري   
وتطويرها باستمرار مبا يسمح للجنة بأن تعّمـم إلكترونيـاً علـى عـدد متنـامٍ بـاطراد مـن األفـراد                

 مـن   ٤٠حظات اخلتامية اليت تعتمدها على إثر النظر يف التقارير مبوجب املادة            واملؤسسات املال 
  .العهد، وقراراهتا النهائية املعتمدة مبقتضى الربوتوكول االختياري
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ــع         - ٤٦ ــى املوق ــسان عل ــة حبقــوق اإلن ــة املعني ــصفحة املخصــصة للجن ــتظم لل والتحــديث املن
حتـسني التعريـف بأنـشطة اللجنـة يف صـفوف           الشبكي ملفوضية حقوق اإلنسان ُيسهم أيـضاً يف         

ومن البديهي أن زيادة الترويج ألعمال اللجنة ضروري لتعزيـز آليـات احلمايـة              . عامة اجلمهور 
ويف هذا السياق، مثة تطور إجيايب هـو إصـدار املفوضـية عمـا قريـب                . املنصوص عليها يف العهد   

ــديو الرقمــي     ــة مــن قــرص الفي ــوي علــ (DVD)نــسخة حمّدث ــيلم وعلــى كــّم مــن    الــذي حيت ى ف
  .املعلومات املفصلة حول أعمال هيئات املعاهدات

ــة        - ٤٧ ــتراتيجية إعالميـ ــع اسـ ــة إىل وضـ ــسعني، احلاجـ ــا التـ ــة، يف دورهتـ ــشت اللجنـ . وناقـ
واستأنفت هذه املناقشة خالل دوراهتـا احلاديـة والتـسعني والثانيـة والتـسعني والثالثـة والتـسعني                  

لــسيد شــريير، اعتمــدهتا وأعلنتــها اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة   باالســتناد إىل ورقــة عمــل أعــدها ا 
  ).CCPR/C/94/3انظر الوثيقة (والتسعني 

ــة ضــمان تيــسري حــضور       - ٤٨ ــة، يف دورهتــا الــسادسة والتــسعني، مــن األمان وطلبــت اللجن
اجلمهــور، ال ســيما يف اجللــسات العلنيــة، أثنــاء الــدورات الــيت تعقــدها يف مقــر األمــم املتحــدة   

  .يوركنيو يف
  

  املنشورات املتعلقة بأعمال اللجنة  -سني   
ــدات     - ٤٩ ــاح أن اجملل ــة بارتي ــارة  ٩  و٨  و٧  و٦  و٥تالحــظ اللجن ــرارات املخت  مــن الق

للجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتخذة مبوجب الربوتوكـول االختيـاري قـد ُنـِشرت واسـَتكَملت                
وسـتجعل هـذه املنـشورات      . ٢٠٠٧ر  أكتـوب /األحكام السابقة للجنة حـىت دورة تـشرين األول        

األحكــام الــسابقة للجنــة متاحــةً وواضــحةً بــصورة أكــرب للجمهــور وللمتخصــصني يف القــانون 
غري أنـه يظـل مـن الـضروري أن تتـاح جملـدات هـذه القـرارات املختـارة جبميـع                      . بشكل خاص 

  .لغات األمم املتحدة الرمسية
تمدهتا مبوجب الربوتوكول االختياري قـد      وعلمت اللجنة بارتياح أن القرارات اليت اع        - ٥٠

وتعــرب عــن تقــديرها لالهتمــام املتزايــد . )٥(نــشرت يف قواعــد بيانــات العديــد مــن املؤســسات
. الــذي تبديــه اجلامعــات وغريهــا مــن مؤســسات التعلــيم العــايل لعمــل اللجنــة هبــذا اخلــصوص   

ــزود قاعــدة البيانــات     ــسابقة بــضرورة ت  املتعلقــة هبيئــات وتــذكر مــن جديــد أيــضاً بتوصــيتها ال
  .بوظائف البحث املالئمة) ohchr.org(املعاهدات على موقع املفوضية على الشبكة 

  

__________ 
 .، اجمللد األول، املرفق السابع(A/59/40) ٤٠الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم ملرجع نفسه، ا  )٥(  
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  االجتماعات القادمة للجنة  -عني   
: ٢٠٠٩أقرت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والتسعني، اجلدول الزمين التايل لدوراهتا لعـام               - ٥١

. ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٣٠ إىل ١٢ســتعقد الــدورة الــسابعة والتــسعون يف الفتــرة مــن 
: ٢٠١٠وأقـرت اللجنـة، يف دورهتـا الـسادسة والتـسعني، اجلـدول الـزمين التـايل لـدوراهتا لعــام          

، وستعقد الـدورة    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ إىل   ٨ستعقد الدورة الثامنة والتسعون يف الفترة من        
ســتعقد الــدورة املائــة يف ، و٢٠١٠يوليــه / متــوز٣٠ إىل ١٢التاســعة والتــسعون يف الفتــرة مــن  

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩ إىل ١١الفترة من 
  

  اعتماد التقرير  -فاء   
، يف مـشروع    ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢٩، املعقودة يف    ٢٦٥٢نظرت اللجنة، يف جلستها       - ٥٢

تقريرها السنوي الثالث والثالثني املتعلق بأعمال دوراهتا الرابعة والتـسعني واخلامـسة والتـسعني            
واعُتمـد التقريـر باإلمجـاع، بـصيغته        . ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨والسادسة والتسعني املعقودة يف عـامي       

ــاء النقــاش  وأِذنَ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي لألمــني العــام، مبوجــب مقــرره    . املنقحــة أثن
، بإحالة تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامـة         ١٩٨٥فرباير  / شباط ٨ املؤرخ   ١٩٨٥/١٠٥
  .مباشرة

  
  لفصل الثاينا

 من العهـد والتعـاون مـع هيئـات          ٤٠أساليب عمل اللجنة يف إطار املادة           
  األمم املتحدة األخرى

يلخص هذا الفصل ويشرح التعديالت اليت أدخلتها اللجنة يف السنوات األخـرية علـى                - ٥٣
خراً  من العهد، وكـذلك املقـررات الـيت اعتمـدهتا اللجنـة مـؤ              ٤٠أساليب عملها يف إطار املادة      

  .بشأن متابعة مالحظاهتا اخلتامية على تقارير الدول األطراف
  

  التطورات املستجدة واملقررات األخرية املتصلة باإلجراءات  -ألف   
ــة، يف آذار   - ٥٤ ــررت اللجن ــوائم    ١٩٩٩مــارس /ق ــصاعداً ق ، أن تعتمــد مــن ذلــك احلــني ف

اف يف الـدورة الـيت تـسبق النظـر يف      باملسائل املطلوب تناوهلا أثناء النظر يف تقارير الدول األطـر         
التقرير ليكون أمام الدول األطراف ما ال يقل عن شهرين لإلعداد للحوار الذي سـُيجرى مـع                 

ومن األمور األساسية للنظر يف تقارير الدول األطـراف جلـسات االسـتماع الـيت تتـاح                 . اللجنة
رد على األسئلة التكميليـة الـيت      فيها لوفود الدول األطراف فرصة التعليق على قائمة املسائل وال         

ولــذلك علــى الــدول األطــراف اســتخدام قائمــة املــسائل مــن أجــل    . يطرحهــا أعــضاء اللجنــة 
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ورغـم أن الـدول األطـراف غـري مطالبـة      . اإلعداد على حنو أفضل إلجراء حوار بناء مع اللجنـة         
اللجنـة يف   وقـررت   . بتقدمي ردود خطيـة علـى قائمـة املـسائل، فإهنـا تـشجع علـى القيـام بـذلك                   

دورهتا السادسة والثمانني أن ُتشجع الـدول األطـراف الـيت تقـدم ردوداً خطيـة علـى أن حتـصر                    
 صفحة، على أن ال حيول ذلك دون املزيد من الـردود الـشفوية              ٣٠هذه الردود يف ما جمموعه      

 من جانب وفود الدول األطراف، وعلى أن ترسل الردود اخلطية قبل النظـر يف التقـارير بثالثـة                 
  .أسابيع على األقل لكي تتسىن ترمجتها

، مبادئ توجيهيـة موحـدة جديـدة        ١٩٩٩أكتوبر  /واعتمدت اللجنة، يف تشرين األول      - ٥٥
بــشأن شــكل تقــارير الــدول األطــراف ومــضموهنا حتــل حمــل مجيــع املبــادئ التوجيهيــة الــسابقة   

وتــنص هــذه . وريــةوهتــدف إىل تيــسري إعــداد الــدول األطــراف للتقــارير األوليــة والتقــارير الد  
املبـادئ التوجيهيــة علــى وضــع تقـارير أوليــة شــاملة علــى أســاس تنـاول كــل مــادة علــى حــدة،    
وتقــارير دوريــة مركــزة تتنــاول أساســاً املالحظــات اخلتاميــة الــيت أبــدهتا اللجنــة بــشأن التقريــر    

اريرهـا  وال ضرورة لقيام الدول األطراف بتقدمي معلومـات يف تق          .السابق للدولة الطرف املعنية   
الدورية عن كـل مـادة مـن مـواد العهـد بـل ينبغـي أن تركـز علـى تلـك األحكـام الـيت حتـددها                             
اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة وتلــك الــيت حــدثت تطــورات هامــة بــشأهنا منــذ تقــدمي التقريــر    

ــة    . الـــــسابق ــة يف الوثيقـــ ــدة بـــــصيغتها املنقحـــ ــة املوحـــ ــادئ التوجيهيـــ وقـــــد صـــــدرت املبـــ
CCPR/C/66/GUI/Rev.2 )٦()٢٠٠١فرباير / شباط٢٦(.  

وما برحت اللجنة، منذ عدة سنوات، تعرب عن قلقهـا إزاء عـدد التقـارير الـيت تـأخر                     - ٥٦
واقتـرح  . )٧( مـن العهـد    ٤٠تقدميها وإزاء عدم امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا مبوجب املادة          

 مـساعدة الـدول   فريقان عـامالن تابعـان للجنـة إدخـال تعـديالت علـى النظـام الـداخلي هبـدف                  
واعتمـدت  . األطراف على الوفاء بالتزامها املتعلق بتقدمي التقارير وتبـسيط اإلجـراء املعمـول بـه     

ــيت عقــدت يف آذار      ــسبعني ال ــة وال ــدورة احلادي ــاء ال ــاً أثن  ٢٠٠١مــارس /هــذه التعــديالت رمسي
ــداخلي املــنقح   دول وقــد أُبلغــت مجيــع الــ . )٨()Corr.1  وCCPR/C/3/Rev.6(وصــدر النظــام ال

اللجنـة بتطبيـق النظـام املـنقح         األطراف بالتعديالت اليت أدخلت علـى النظـام الـداخلي، وتقـوم           
وتـذكِّر اللجنـة بـأن التعليـق العـام          ). ٢٠٠١أبريـل   /نيـسان (منذ هناية دورهتا احلاديـة والـسبعني        

__________ 
ألول، املرفـق الثالـث، الفـرع       ، اجمللـد ا   (A/56/40) ٤٠الدورة الـسادسة واخلمـسون، امللحـق رقـم          ملرجع نفسه،   ا  )٦(  
 .ألف

ــاء، واملرجــع نفــسه،   ا  )٧(   ــسابعة واخلمــسون، امللحــق رقــم   ملرجــع نفــسه، الفــصل الثالــث، الفــرع ب ــدورة ال  ٤٠ ال
)A/57/40(الفصل الثالث، الفرع باء ،.  

  .لث، الفرع باء، اجمللد األول، الفصل الثا(A/56/40) ٤٠الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ملرجع نفسه، ا  )٨(  
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 الذي اعتمـد يف الـدورة اخلامـسة والـسبعني يـبني التزامـات الـدول األطـراف مبوجـب                   ٣٠رقم  
  .)٩( من العهد٤٠ادة امل

وتتضمن التعديالت إجراءات ملعاجلة احلاالت اليت تتخلف فيهـا الـدول األطـراف عـن              - ٥٧
الوفاء بالتزامها بتقدمي التقارير على مدى فترة طويلة، أو تطلب فيها تأجيالً ملثوهلا أمام اللجنـة                

مـن اآلن فــصاعداً، إخطــار  ويف كلتــا احلـالتني، جيــوز للجنــة،  . قبـل املوعــد املقــرر مبهلـة قــصرية  
ــيت        ــدابري ال ــديها، الت ــوافرة ل ــوي أن تبحــث، علــى أســاس املعلومــات املت ــة بأهنــا تن ــة املعني الدول
اعتمــدهتا تلــك الدولــة الطــرف بغيــة تنفيــذ أحكــام العهــد حــىت إن مل يتــوافر هلــا تقريــر الدولــة   

بعـة املالحظـات اخلتاميـة    كما يتضمن النظام الـداخلي املعـدل إجـراًء جديـداً ملتا      . الطرف املعنية 
فبدالً من حتديد مهلة معينـة يف الفقـرة األخـرية مـن املالحظـات اخلتاميـة لتقـدمي الدولـة                      : للجنة

الطرف تقريرها التايل، سوف تطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تبلغهـا خـالل فتـرة حمـددة                     
وبعـد ذلـك يبحـث    . برياختذته من تدابري تنفيذاً لتوصيات اللجنة، إن كانت قـد اختـذت تـدا     مبا

هذه الردود املقرر اخلاص املعين مبتابعة املالحظات اخلتامية ويتخـذ قـراراً بتحديـد موعـد هنـائي                  
ومنذ الدورة السادسة والسبعني، تنظر اللجنـة، مـن حيـث املبـدأ، يف كـل           . لتقدمي التقرير التايل  

  .)١٠(دورة من دوراهتا يف التقارير املرحلية اليت يقدمها املقرر اخلاص
وطبقت اللجنة اإلجراء اجلديد ألول مرة على دولة مل تقدم تقريراً يف دورهتا اخلامـسة             - ٥٨

، نظــرت يف التــدابري الــيت اختــذهتا غامبيــا إلعمــال احلقــوق  ٢٠٠٢يوليــه /ففــي متــوز. والــسبعني
ــة الطــرف        ــن الدول ــد م ــر ودون حــضور وف ــك دون وجــود تقري ــد وذل ــا يف العه ــرف هب . املعت

نـة مالحظـات ختاميـة مؤقتـة بـشأن حالـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف غامبيـا             واعتمدت اللج 
ويف الــدورة الثامنــة والــسبعني، استعرضــت اللجنــة املالحظــات  . وأحالتــها إىل الدولــة الطــرف

اخلتاميــة املؤقتــة املتعلقــة بغامبيــا وطلبــت مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم تقريــراً دوريــاً يف موعــد   
 على أن يعاجل التقرير حتديداً الشواغل املـشار إليهـا يف املالحظـات              ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١أقصاه  

وإن عـدم تقـدمي هـذا التقريــر قبـل املوعـد النـهائي الــذي       . اخلتاميـة املؤقتـة الـيت وضـعتها اللجنــة    
حددتــه اللجنــة مــن شــأنه أن حيــّول املالحظــات اخلتاميــة املؤقتــة إىل مالحظــات هنائيــة وجعلــها  

 )١١( ألـف مـن نظامهـا الـداخلي        ٦٩، عدلت اللجنة املـادة      ٢٠٠٣سطس  أغ/ آب ٨ويف  . علنية
ويف . حبيث تنص على إمكانية حتويل املالحظـات اخلتاميـة املؤقتـة إىل مالحظـات هنائيـة وعلنيـة             

هنايــة الــدورة احلاديــة والثمــانني، قــررت اللجنــة أن ُتحــول املالحظــات اخلتاميــة املؤقتــة املتعلقــة 
__________ 

  .، اجمللد األول، املرفق السادس)A/57/40 (٤٠الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ملرجع نفسه، ا  )٩(  
  .ستثناء الدورة الثالثة والثمانني اليت ُعني فيها مقرر خاص جديدبا  )١٠(  
  . من النظام الداخلي٧٠ملادة ا  )١١(  
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. ة وعلنيــة مبــا أن الدولــة الطــرف مل تقــدم تقريرهــا الــدوري الثــاين بغامبيــا إىل مالحظــات هنائيــ
، أن تعلـن  )٢٠٠٨أكتـوبر  /تـشرين األول (وقررت اللجنـة أيـضا، يف دورهتـا الرابعـة والتـسعني       

  . من العهد٤٠أن الدولة الطرف مل متتثل التزاماهتا مبوجب املادة 
، )٢٠٠٢أكتـــوبر /األولتـــشرين (ونظـــرت اللجنـــة، يف دورهتـــا الـــسادسة والـــسبعني   - ٥٩
ويف . حالة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف سـورينام دون وجـود تقريـر، ولكـن حبـضور وفـد                يف
، اعتمــدت مالحظــات ختاميــة مؤقتــة وأحالتــها إىل الدولــة  ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول٣١

ووفقــاً هلــذه املالحظــات، دعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري  . الطــرف
وقدمت الدولة الطـرف تقريرهـا يف املوعـد النـهائي الـذي حددتـه             . غضون ستة أشهر   لثاين يف ا

مــارس /آذار(ونظــرت اللجنــة يف تقريــر ســورينام الــدوري الثــاين يف دورهتــا الثمــانني    . اللجنــة
  .، واعتمدت مالحظات ختامية بشأنه)٢٠٠٤

ــا التاســــعة والــــسبعني واحلاديــــة و   - ٦٠ تــــشرين (الثمــــانني ونظــــرت اللجنــــة، يف دورتيهــ
، يف حالـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف كـل مـن               )٢٠٠٤يوليـه   / ومتـوز  ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

غينيا االستوائية ومجهورية أفريقيا الوسطى على التوايل، دون وجود تقرير ودون حـضور وفـد               
حظـات  وأُحيلـت مال  . يف احلالة األوىل، ودون وجود تقرير ولكن حبضور وفد يف احلالة الثانيـة            

ويف هناية الدورة احلادية والثمـانني، قـررت اللجنـة    . ختامية مؤقتة إىل الدولتني الطرفني املعنيتني 
ــة      ــا االســتوائية إىل مالحظــات هنائي ــة يف غيني أن حتــول املالحظــات اخلتاميــة املؤقتــة بــشأن احلال

ــا األويل   ــا مل تقــدم تقريره ــة، ألهن ــضا، يف دورهتــا الرا  . وعلني ــة أي ــررت اللجن ــسعني وق ــة والت  بع
، أن تعلـن أن الدولـة الطـرف مل متتثـل التزاماهتـا مبوجـب املـادة                  )٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول (

ــا الوســطى تقريرهــا   ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١١ويف .  مــن العهــد٤٠ ــة أفريقي ، قــدمت مجهوري
. مـانني الدوري الثاين عمالً بتأكيداهتا للجنة أثنـاء نظرهـا يف حالـة البلـد يف دورهتـا احلاديـة والث                  

واعتمـدت  ) ٢٠٠٦يوليـه   /متـوز (ونظرت اللجنة يف هـذا التقريـر يف دورهتـا الـسابعة والثمـانني               
  .مالحظات ختامية بشأنه

، أن تنظـر يف حالـة احلقـوق         )٢٠٠٤مـارس   /آذار(وقررت اللجنة، يف دورهتا الثمانني        - ٦١
ــة والثمــانني    ــا يف دورهتــا الثاني ــسياسية يف كيني ــة وال ــوبر /لتــشرين األو(املدني ألن ) ٢٠٠٤أكت

. ١٩٨٦أبريـل  / نيـسان ١١كينيا مل تقدم تقريرها الـدوري الثـاين الـذي حـل موعـد تقدميـه يف                
ــاين  ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢٧ويف  ــدوري الث ــا تقريرهــا ال ــة يف  . ، قــدمت كيني ونظــرت اللجن

ــة والثمــانني      ــا الثالث ــا يف دورهت ــاين لكيني ــدوري الث ــر ال ــارس /آذار(التقري  واعتمــدت) ٢٠٠٥م
  .مالحظات ختامية بشأنه
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ويف الــدورة الثالثــة والثمــانني، نظــرت اللجنــة يف حالــة احلقــوق املدنيــة والــسياسية يف     - ٦٢
وأُرســلت  . بربــادوس، دون وجــود تقريــر ولكــن حبــضور وفــد تعهــد بتقــدمي تقريــر كامــل         

، قـدمت بربـادوس     ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١٨ويف  . مالحظات ختاميـة مؤقتـة إىل الدولـة الطـرف         
ونظـــرت اللجنـــة يف هـــذا التقريـــر يف دورهتـــا التاســـعة والثمـــانني  . يرهـــا الـــدوري الثالـــثتقر

ومبا أن نيكاراغوا مل تقدم تقريرهـا       . واعتمدت مالحظات ختامية بشأنه   ) ٢٠٠٧مارس  /آذار(
، قـررت اللجنـة، يف دورهتـا        ١٩٩٧يونيـه   / حزيـران  ١١الدوري الثالث، الذي كان موعده يف       

 تنظر يف حالة احلقوق املدنيـة والـسياسية يف نيكـاراغوا يف دورهتـا اخلامـسة       الثالثة والثمانني، أن  
، أكـدت نيكـاراغوا     ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٩ويف  ). ٢٠٠٥أكتـوبر   /تـشرين األول  (والثمانني  

ــا حبلـــول    ــتقدم تقريرهـ ــا سـ ــة أهنـ ــانون األول٣١للجنـ  تـــشرين ١٧ويف . ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـ
ــاراغوا ال ، أحاطــــت٢٠٠٥أكتــــوبر /األول ــةنيكــ ــا قبــــل   لجنــ ــا ســــتقدم تقريرهــ ــاً بأهنــ علمــ
ــبتمرب /أيلــــول ٣٠ ــا اخلامــــسة والثمــــانني  . ٢٠٠٦ســ ــة، يف دورهتــ تــــشرين (وطلبــــت اللجنــ

وبعـد  . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠، من نيكاراغوا أن تقدم تقريرها قبل        )٢٠٠٦أكتوبر  /األول
وا جمـدداً يف    ، تعهـدت نيكـاراغ    ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ٣١التذكري الذي وجهته اللجنة يف      

ــارس / آذار٧ ــا يف ٢٠٠٧مـ ــدمي تقريرهـ ــران٩ بتقـ ــه / حزيـ ــاراغوا . ٢٠٠٧يونيـ وقـــدمت نيكـ
  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠تقريرها الدوري الثالث يف 

ــانني     - ٦٣ ــسادسة والثمـ ــا الـ ــة، يف دورهتـ ــارس /آذار(ونظـــرت اللجنـ ــة )٢٠٠٦مـ ، يف حالـ
ــادي      ــسنت وجــزر غرين ــسياسية يف ســانت فن ــة وال ــوق املدني ــر ولكــن   احلق ن، دون وجــود تقري

ــة الطــرف  . حبــضور وفــد ووفقــاً للمالحظــات . وأُرســلت مالحظــات ختاميــة مؤقتــة إىل الدول
اخلتامية املؤقتة، دعت اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثـاين يف موعـد أقـصاه                 

لطات ، وجهـت اللجنـة تـذكرياً إىل سـ         ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ١٢ويف  . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١
، تعهـدت سـانت     ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٥ويف رسـالة مؤرخـة      . سانت فنـسنت وجـزر غرينـادين      

وملا فـشلت الدولـة الطـرف يف تقـدمي          . فنسنت وجزر غرينادين بتقدمي تقريرها يف غضون شهر       
، )٢٠٠٨مـارس   /آذار(تقريرها الدوري الثاين، قررت اللجنة، يف هناية دورهتا الثانية والتسعني           

حظات اخلتاميـة املؤقتـة بـشأن احلالـة يف فنـسنت وجـزر غرينـادين إىل مالحظـات               أن حتول املال  
  . هنائية وعلنية

ومبــا أن ســان مــارينو مل تقــدم تقريرهــا الــدوري الثــاين، الــذي كــان مقــرراً تقدميــه يف     - ٦٤
، قررت اللجنة، يف دورهتـا الـسادسة والثمـانني، النظـر يف حالـة         ١٩٩٢يناير  /كانون الثاين  ١٧
أكتـوبر  /تـشرين األول  (ق املدنية والـسياسية يف سـان مـارينو يف دورهتـا الثامنـة والثمـانني                 احلقو

حبلـول   ، أكدت سـان مـارينو للجنـة أهنـا سـتقدم تقريرهـا             ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٥ويف  ). ٢٠٠٦
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وعمالً هبذا التعهد، قـدمت سـان مـارينو تقريرهـا الـدوري الثـاين،               . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٣٠
  . يف دورهتا الثالثة والتسعنيونظرت فيه اللجنة

ــرراً         - ٦٥ ــراً خاصــاًَ، كــان مق ــدوري الثالــث وتقري ــا ال ــدم تقريره ــدا مل تق ونظــراً ألن روان
، قـررت  ١٩٩٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١  و١٩٩٢أبريـل   / نيسان ١٠تقدميهما على التوايل يف     

الـسياسية يف روانـدا، يف      اللجنة يف دورهتا السابعة والثمانني أن تنظر يف حالـة احلقـوق املدنيـة و              
، تعهــدت  ٢٠٠٧فربايــر  / شــباط ٢٣ويف ). ٢٠٠٧مــارس  /آذار(دورهتــا التاســعة والثمــانني    

 وهــو ٢٠٠٧أبريــل /روانــدا خطيــاً بتقــدمي تقريرهــا الــدوري الثالــث حبلــول هنايــة شــهر نيــسان 
يوليـه  /ز متو ٢٣ويف  . أبطل النظر املقرر يف حالة احلقوق املدنية والسياسية دون وجود تقرير           ما

  .، قدمت رواندا تقريرها الدوري، ونظرت فيه اللجنة يف دورهتا اخلامسة والتسعني٢٠٠٧
أن تنظـر   ) ٢٠٠٦أكتـوبر   /تـشرين األول  (وقررت اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة والثمـانني             - ٦٦

، ألن )٢٠٠٧يوليــه /متــوز(يف حالــة احلقــوق املدنيــة والــسياسية يف غرينــادا يف دورهتــا التــسعني 
ديـسمرب  / كـانون األول ٥لة الطـرف مل تقـدم تقريرهـا األويل الـذي حـل موعـد تقدميـه يف            الدو

ــسعني   . ١٩٩٢ ــا الت ــة، يف دورهت ــوز(ونظــرت اللجن ــه /مت ــة دون وجــود   ، يف)٢٠٠٧يولي احلال
وأُرسـلت  . تقرير ودون حضور وفد، ولكن باالسـتناد إىل الـردود اخلطيـة املقّدمـة مـن غرينـادا                 

ؤقتــة إىل الدولــة الطــرف الــيت طُلــب منــها تقــدمي تقريرهــا األويل حبلــول  املالحظــات اخلتاميــة امل
وقررت اللجنة، يف هناية دورهتا الـسادسة والتـسعني         . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١تاريخ  

  . ، أن حتول املالحظات اخلتامية املؤقتة إىل مالحظات هنائية وعلنية)٢٠٠٩يوليه /متوز(
بعني، اعتمدت اللجنة مقررات تبّين طرائـق متابعـة مالحظاهتـا     ويف الدورة الرابعة والس     - ٦٧

ويف الدورة اخلامسة والسبعني، عّينت اللجنـة الـسيد يالـدين مقـرراً خاصـاً ملتابعـة                 . )١٢(اخلتامية
. ويف الدورة الثالثة والثمانني، خلف السيد ريفـاس بوسـادا الـسيد يالـدين     . املالحظات اخلتامية 

ويف .  الـسري ناجيـل روديل مقـرراً خاصـاً ملتابعـة املالحظـات اخلتاميـة               ويف الدورة التسعني، ُعـني    
  . الدورة السادسة والتسعني، خلف السيد عبد الفتاح عمر السري ناجيل روديل

ويف الدورة الرابعة والسبعني أيضاً، اعتمدت اللجنة عدداً من املقررات بشأن أسـاليب              - ٦٨
ويتمثــل التجديــد   . )١٣(٤٠ير مبوجــب املــادة  عملــها هبــدف تبــسيط إجــراء النظــر يف التقــار     

األساسي يف إنشاء فرق خاصة معنية بالتقارير الدورية، يتألف كل منها ممـا ال يقـل عـن أربعـة                    
وال يزيد عن ستة من أعضاء اللجنـة، وتكـون هـذه الفـرق مـسؤولة بـصفة رئيـسية عـن إجـراء                        

__________ 
، اجمللـد األول، املرفـق      )A/57/40 (٤٠رة السابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم         لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدو    ا  )١٢(  

  .الثالث، الفرع ألف
  .ملرجع نفسه، اجمللد األول، املرفق الثالث، الفرع باءا  )١٣(  
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شاء هذه الفـرق حـّسن نوعيـة        والحظت اللجنة أن إن   . املناقشات بشأن تقارير الدول األطراف    
وقـد عقـدت الفـرق اخلاصـة األوىل         . احلوار مع الوفود أثنـاء النظـر يف تقـارير الـدول األطـراف             

  .اجتماعاهتا أثناء الدورة اخلامسة والسبعني
  

  متابعة املالحظات اخلتامية  -باء   
يت عقـدت   ما برحت اللجنة تعتمد مالحظات ختامية منذ دورهتا الرابعـة واألربعـني الـ               - ٦٩

وهي تعترب املالحظات اخلتامية مبثابة منطلق إلعداد قائمـة املـسائل           . )١٤(١٩٩٢مارس  /يف آذار 
ويف بعـض احلـاالت، تلقـت    . اليت جيري تناوهلـا أثنـاء النظـر يف التقريـر الالحـق للدولـة الطـرف              

املـنقح،   مـن نظامهـا الـداخلي    ٧١ مـن املـادة   ٥اللجنة من الدول األطراف املعنية، وفقاً للفقرة      
التعليقـات  تعليقات على مالحظاهتا اخلتامية وردوداً علـى الـشواغل الـيت أثارهتـا، وُتـصدر هـذه        

  .والردود يف شكل وثيقة
ــا الرابعـــة والتـــسعني، مـــن املقـــرر اخلـــاص املعـــين مبتابعـــة      - ٧٠ وطلبـــت اللجنـــة، يف دورهتـ

ة عـن سـبل تعزيـز إجرائهـا         املالحظات اخلتامية، السري ناجيل روديل، تقدمي مقترحات إىل اللجن        
ــة     .يف جمــال املتابعــة ــة قــدمها املقــرر اخلــاص املعــين مبتابعــة املالحظــات اخلتامي واســتنادا إىل ورق

)CCPR/C/95/5(     ــدة ــاد عـ ــشة واعتمـ ــسعني، مبناقـ ــسة والتـ ــا اخلامـ ــة، يف دورهتـ ، قامـــت اللجنـ
  . )انظر املرفق السادس(اقتراحات ترمي إىل تعزيز إجرائها يف جمال املتابعة 

ا، وبربـادوس،  أيرلنـد وخالل الفترة قيد االستعراض، وردت تعليقـات مـن أوكرانيـا، و      - ٧١
البوســنة واهلرســك، وتــونس، واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، واجلمهوريــة التــشيكية، وجورجيــا،  
وشـــيلي، وفرنـــسا، وكوســـتاريكا، والنمـــسا، وهنـــدوراس، وحكومـــة منطقـــة هونـــغ كونـــغ   

ملتحــدة األمريكيــة، وكــذلك ة جلمهوريــة الــصني الــشعبية، والواليــات ا اخلاصــة التابعــ اإلداريــة
املعلومـــات وقـــد ُنـــشرت هـــذه   . األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو     بعثـــة مـــن

ــية الـــــسامية حلقـــــوق اإلنـــــسان    طـــــالعاال وميكـــــن ــا يف املوقـــــع الـــــشبكي للمفوضـــ عليهـــ
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/followup-procedure.htm .(  ويتـــضمن الفـــصل

الــسابع مــن هــذا التقريــر ملخــصاً لألنــشطة املتــصلة مبتابعــة املالحظــات اخلتاميــة وردود الــدول  
  .األطراف

  

__________ 
  .١٨، الفصل األول، الفرع هاء، الفقرة )A/47/40 (٤٠ الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم ملرجع نفسه،ا  )١٤(  
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ــة       -جيم    ــرى املتعلقــ ــدات األخــ ــات املعاهــ ــة وهيئــ ــصكوك الدوليــ ــع الــ ــصالت مــ الــ
  اإلنسان حبقوق

قـوق اإلنـسان حمفـالً      ترى اللجنة يف االجتمـاع الـسنوي لرؤسـاء هيئـات معاهـدات ح               - ٧٢
لتبادل األفكار واملعلومات املتعلقة باإلجراءات واملـشاكل اللوجـستية وتبـسيط أسـاليب العمـل               
ومتتني التعاون بني هيئات املعاهـدات والتـشديد علـى ضـرورة احلـصول علـى خـدمات األمانـة                    

إطـار الـرأي   ويف  . بقدر كاف لتمكني هذه اهليئات مجيعـاً مـن الوفـاء بوالياهتـا علـى حنـو فعـال                  
، اقترحـت  )١٥(الذي أبدته اللجنة يف فكرة إنشاء هيئة وحيدة للمعاهدات ُتعىن حبقوق اإلنـسان       

اللجنة االستعاضة عن اجتماع رؤساء هيئات املعاهدات وعن االجتمـاع املـشترك بـني اللجـان                
 جلميـع   هبيئة تنسيق واحدة مؤلفة من ممثلي خمتلف هيئـات املعاهـدات ومكلفـة باملعاجلـة الفّعالـة                

  .املسائل املتصلة مبواءمة أساليب العمل
 ٢وُعقــد االجتمــاع احلــادي والعــشرون لرؤســاء هيئــات املعاهــدات يف جنيــف يــومي    - ٧٣
وُعقد االجتماعان الثامن والتاسـع     . ، وشارك فيه السيد يوغي إيواساوا     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣ و

 ويف الفتـرة    ٢٠٠٨ديـسمرب   /األول كـانون    ٣ إىل   ١املشتركان بني اللجان يف جنيف يف الفترة        
وشـارك يف االجتمـاعني ممثلـون       .  علـى التـوايل    ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١يونيه إىل   / حزيران ٢٩من  

ومثّل اللجنـة كـلٌ مـن الـسيد عبـد الفتـاح       . عن كل هيئة من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  
ل من الـسيدة يوليـا   عمر والسيد مايكل أوفالهريت يف االجتماع الثامن املشترك بني اللجان وك 

انظـر الفـصل    (موتوك والسيد رافائيل ريفاس بوسادا يف االجتماع التاسع املشترك بـني اللجـان            
  ).األول، الفرع زاي

  
  التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى  -دال   

يف الــدورة الــسادسة والتــسعني للجنــة، ُعــّين الــسيد حممــد آيــات خلفــا للــسيد إدويــن     - ٧٤
ز يف وظيفة مقرر مكلف باالتصال مبكتب املستـشار اخلـاص لألمـني العـام املعـين       جونسون لوبي 

  .مبنع اإلبادة والفظائع اجلماعية
  

__________ 
  .، اجمللد األول، املرفق اخلامس)A/62/40 (٤٠ الدورة الثانية والستون، امللحق رقم رجع نفسه،ملا  )١٥(  
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  الفصل الثالث
   من العهد٤٠تقدمي الدول األطراف للتقارير وفقاً للمادة     

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص ٢ مــن املــادة ١تتعهــد كــل دولــة طــرف، مبوجــب الفقــرة    - ٧٥
ملدنية والسياسية، باحترام احلقوق املعترف هبا يف العهد وكفالة هـذه احلقـوق جلميـع               باحلقوق ا 

 ١وفيما يتعلق هبذا احلكم، تقـضي الفقـرة         . األفراد املقيمني داخل أراضيها واخلاضعني لواليتها     
 مـن العهـد بـأن تقـدم الـدول األطـراف تقـارير عـن التـدابري الـيت اعتمـدهتا وعـن                         ٤٠من املـادة    

حملرز يف التمتع مبختلـف احلقـوق وعـن أيـة عوامـل وصـعوبات ميكـن أن تـؤثر يف تنفيـذ                       التقدم ا 
وتتعهد كل دولة طرف بتقدمي تقرير خـالل سـنة واحـدة مـن بـدء نفـاذ العهـد بالنـسبة                      . العهد

ومبوجـب املبـادئ التوجيهيـة الـسارية، الـيت اعتمـدهتا            . إليها، مث كلما طلبت اللجنة إليهـا ذلـك        
، )CCPR/C/GUI/66/Rev.2( الـسادسة والـستني وعدلتـها يف الـدورة الـسبعني        اللجنة يف دورهتا  

فإن دورية تقدمي التقارير مرة كـل مخـس سـنوات، وهـي املمارسـة الـيت كانـت اللجنـة نفـسها                       
، )CCPR/C/19/Rev.1 (١٩٨١يوليــه /قررهتــا يف دورهتــا الثالثــة عــشرة املعقــودة يف متــوز      قــد
ت نظامـاً أكثـر مرونـة أصـبح مبوجبـه تـاريخ تقـدمي الدولـة         عدلت عنها اللجنة اآلن واعتمـد      قد

الطرف لتقريرها الدوري التايل يتحدد على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة يف هنايـة املالحظـات                    
 مـن العهـد   ٤٠اخلتامية اليت تبديها اللجنة بشأن أي تقرير جيري النظر فيه، وذلك وفقاً للمـادة               

  .رير وأساليب عمل اللجنةمي التقاويف ضوء املبادئ التوجيهية لتقد
  

ــن آب     -ألف    ــرة مـ ــام يف الفتـ ــة إىل األمـــني العـ ــارير املقدمـ  إىل ٢٠٠٨أغـــسطس /التقـ
  ٢٠٠٩يوليه /متوز
ــام       - ٧٦ ــّدم إىل األمــني الع ــر، قُ ــرة املــشمولة هبــذا التقري ــدول  ١٦خــالل الفت ــراً مــن ال  تقري

، )التقريـر الـدوري الـسادس     (ا  ، وكولومبيـ  )التقرير الدوري الرابع  (الكامريون  : األطراف التالية 
التقريـر  (، وبولنـدا    )التقرير الـدوري الـسادس    (، والسلفادور   )التقرير الدوري الثالث  (وإستونيا  

، )التقريـر الـدوري الثالـث     (، واألردن   )التقرير الـدوري اخلـامس    (، وبلجيكا   )الدوري السادس 
ــا  ــر الــدوري اخلــامس (وهنغاري ــر الــدوري الثــ (، وصــربيا )التقري ــا )اينالتقري ــر (، ومنغولي التقري

، )التقريـر الـدوري الرابـع     (، وتوغـو    )التقريـر الـدوري الثالـث     (، وسـلوفاكيا    )الدوري اخلـامس  
، )التقريـر األويل  (، وإثيوبيا   )التقرير األويل (، وكازاخستان   )التقرير الدوري الثالث  (وجامايكا  
  ).التقرير الدوري الثالث(وبلغاريا 
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ــارير الــيت فــات    -باء    ــدول األطــراف اللتزاماهتــا    التق ــال ال موعــد تقــدميها وعــدم امتث
  ٤٠مبوجب املادة 

 مــن ٤٠يــتعني علــى الــدول األطــراف يف العهــد تقــدمي التقــارير املــشار إليهــا يف املــادة    - ٧٧
فهـذه التقـارير    . العهد يف الوقت احملدد هلا ليتسىن للجنة أن تـؤدي مهامهـا مبوجـب هـذه املـادة                 

يت جتري بني اللجنة والدول األطراف بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف          تشكل أساس املناقشة ال   
  . وقد لوحظ لألسف حدوث تأخر كبري يف تقدمي التقارير منذ إنشاء اللجنة. هذه الدول

وتواجه اللجنة مشكلة التأخري يف تقـدمي التقـارير رغـم املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة الـيت           - ٧٨
وقــد .  أســاليب عملــها مــن حتــسينات هامــة أخــرىوضــعتها هبــذا اخلــصوص، ومــا أدخــل علــى

  . وافقت اللجنة على أن تنظر يف آن واحد يف أكثر من تقرير دوري مقدم من دولة طرف
وتالحــظ اللجنــة بقلــق أن عــدم تقــدمي الــدول األطــراف لتقاريرهــا يعــوق أداء اللجنــة     - ٧٩

مــة الــواردة أدنــاه الــدول  وحتــدد القائ.  مــن العهــد٤٠ملهامهــا املتعلقــة بالرصــد مبوجــب املــادة  
األطــراف الــيت تــأخرت يف تقــدمي تقريرهــا ألكثــر مــن مخــس ســنوات، والــدول الــيت مل تقــدم     

وتكــرر اللجنــة أن هــذه الــدول ال تفــي بالتزاماهتــا . التقــارير املطلوبــة بقــرار خــاص مــن اللجنــة
   . من العهد٤٠مبوجب املادة 

  
ــا        ــأخرت يف تقــــدمي تقاريرهــ ــراف الــــيت تــ ــدول األطــ ــنوات الــ ــر مــــن مخــــس ســ   ألكثــ

  أو اليت مل تقدم تقريراً مطلوباً بقرار خاص من اللجنة) ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١حىت (
  

 عدد سنوات التأخري األجل احملدد فئة التقرير الدولة الطرف

 ٢٤ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١ الثاين )أ(غامبيا
 ٢٠ ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٤ األويل )ب(غينيا االستوائية

 ١٨ ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣ األويل صومالال
 ١٧ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣١ الثاين )ج(سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ١٧ ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٥ األّويل )د(غرينادا
    

 ١٦ ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥ األّويل كوت ديفوار
 ١٥ ١٩٩٣أغسطس / آب٤ األّويل سيشيل
 ١٥ ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٩٩٣/٣١أبريل /نيسان ٩ خاص/األّويل أنغوال
 ١٥ ١٩٩٤مارس / آذار٣١ الثاين النيجر

 ١٥ ١٩٩٤أبريل / نيسان٢٣ الثالث أفغانستان
    

 ١٤ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٦ األّويل دومينيكا
 ١٤ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠ الثالث غينيا
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 عدد سنوات التأخري األجل احملدد فئة التقرير الدولة الطرف

 ١٤ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ األّويل موزامبيق
 ١٤ ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ األّويل الرأس األخضر

 ١٤ ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١ الثالث ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 ١٤ ١٩٩٥مارس / آذار٢١ األّويل مالوي

 ١٢ ١٩٩٦أغسطس / آب٨ الثاين بوروندي

 ١٢ ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣٠ األّويل هاييت

 ١٢ ١٩٩٦ديسمرب /ن األول كانو١٢ الثاين مالطة
 ١١ ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٩ األّويل بليز
    

 ١١ ١٩٩٧أغسطس / آب١٣ الثاين نيبال

 ١١ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ األويل سرياليون

 ١١ ١٩٩٨يوليه / متوز٣١ األّويل تركمانستان

 ١١ ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨ اخلامس رومانيا

 ٩ ١٩٩٩أكتوبر /ول تشرين األ٢٨ الثاين نيجرييا
    

 ٩ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١ الثالث ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٩ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١ الثالث لبنان

 ٩ ٢٠٠٠مارس / آذار٩ األويل جنوب أفريقيا

 ٩ ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣ األويل بوركينا فاسو

 ٩ ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤ اخلامس العراق
    

 ٩ ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤ اخلامس السنغال
 ٩ ٢٠٠١فرباير / شباط٨ األويل غانا

 ٨ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١ الثاين أرمينيا
 ٧ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣١ األويل )ه()الصني(منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة 

 ٧ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٧ اخلامس بيالروس
    

 ٧ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦ األويل بنغالديش 
 ٧ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ الرابع اهلند

 ٧ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠ الثاين ليسوتو
 ٧ ٢٠٠٢يونيه / حزيران١ الرابع قربص

 ٧ ٢٠٠٢يونيه / حزيران١ الثاين زمبابوي
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 عدد سنوات التأخري األجل احملدد فئة التقرير الدولة الطرف

 ٧ ٢٠٠٢يوليه / متوز٣١ الثاين كمبوديا
 ٦ ٢٠٠٣ارس م/ آذار٣١ اخلامس أوروغواي

 ٦ ٢٠٠٣مارس / آذار٣١ الثالث غيانا
 ٦ ٢٠٠٣مارس / آذار٣١ الثالث الكونغو
 ٦ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ األويل إريتريا
 ٥ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ الثالث غابون

 ٥ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ اخلامس ترينيداد وتوباغو
 ٥ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ اخلامس بريو

 ٥ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ الثالث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
   ٥ ٢٠٠٤فرباير / شباط٥ األويل  جيبويت
دون وجــود تقريــر مــن ) ٢٠٠٢يوليــه /متــوز(نظــرت اللجنــة يف حالــة احلقــوق املدنيــة والــسياسية يف غامبيــا يف دورهتــا اخلامــسة والــسبعني   )أ(  

ويف هنايــة الــدورة احلاديــة والثمــانني . وأُرســلت مالحظــات ختاميــة مؤقتــة إىل الدولــة الطــرف .  وفــد منــهاالطــرف ودون حــضور الدولــة
وقـــررت اللجنـــة أيـــضاً، يف دورهتـــا الرابعـــة والتـــسعني  . ، قـــررت اللجنـــة جعـــل هـــذه املالحظـــات هنائيـــة وعلنيـــة )٢٠٠٤يوليـــه /متـــوز(
  ).انظر الفصل الثاين( من العهد ٤٠ الطرف التزاماهتا مبوجب املادة ، أن تعلن عدم امتثال الدولة)٢٠٠٨أكتوبر /األول تشرين(

دون ) ٢٠٠٣أكتـوبر  /تـشرين األول (نظرت اللجنة يف حالـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف غينيـا االسـتوائية يف دورهتـا التاسـعة والـسبعني                  )ب(  
ويف هنايـة الـدورة احلاديـة    . امية مؤقتة إىل الدولة الطـرف  وأُرسلت مالحظات خت  . وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها        

وقـررت اللجنـة أيـضاً، يف دورهتـا الرابعـة والتـسعني            . ، قـررت اللجنـة جعـل هـذه املالحظـات هنائيـة وعلنيـة              )٢٠٠٤يوليه  /متوز(والثمانني  
  ).انظر الفصل الثاين( من العهد ٤٠ة املاد ، أن تعلن عدم امتثال الدولة الطرف التزاماهتا مبوجب)٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول(

) ٢٠٠٦مـارس   /آذار(نظرت اللجنة يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف سانت فنسنت وجـزر غرينـادين يف دورهتـا الـسادسة والثمـانني                        )ج(  
 مـع طلـب بتقـدمي      وأُرسـلت مالحظـات ختاميـة مؤقتـة إىل الدولـة الطـرف،            . دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن حبضور وفد منها         

ويف . ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ١٢ووجهـت إىل الدولـة الطـرف رسـالة تذكرييـة يف      . ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١تقريرها الدوري الثاين حبلـول      
ويف هنايـة الـدورة الثانيـة    . ، تعّهدت سانت فنـسنت وجـزر غرينـادين بتقـدمي تقريرهـا يف غـضون شـهر          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٥رسالة مؤرخة   

  ).انظر الفصل الثاين(، قررت اللجنة جعل هذه املالحظات اخلتامية املؤقتة هنائية وعلنية )٢٠٠٨مارس /ارآذ(والتسعني 
دون وجود تقريـر مـن الدولـة الطـرف         ) ٢٠٠٧يوليه  /متوز(نظرت اللجنة يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غرينادا يف دورهتا التسعني               )د(  

وأُرسلت مالحظـات ختاميـة مؤقتـة إىل الدولـة          . اد إىل الردود اخلطية اليت وردت من الدولة الطرف        ودون حضور وفد منها ولكن باالستن     
ويف هنايــة الــدورة الــسادسة والتــسعني . ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣١الطــرف وطُلــب منــها تقــدمي تقريرهــا األويل يف موعــد أقــصاه  

  ).٩٥انظر الفصل الرابع، الفقرة (مية املؤقتة هنائية وعلنية ، قررت اللجنة جعل هذه املالحظات اخلتا)٢٠٠٩يوليه /متوز(
 فيمـا يتعلـق   ٤٠على الرغم من أن الصني نفسها ليست طرفاً يف العهد، فقد قبلت احلكومة الصينية االلتزامـات املنـصوص عليهـا يف املـادة            )هـ(  

  .منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة اليت كانت تابعة لإلدارة الربتغاليةمبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة اليت كانت تابعة لإلدارة الربيطانية و
  

  تقريراً أوليـاً مل تقـدم  ٣٠ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بصورة خاصة إىل أن هناك          - ٨٠
، وهــي ) الـيت تـأخر تقـدميها واملدرجــة يف القائمـة الـواردة أعـاله      ٢١ منـها التقـارير األوليـة الـــ   (

وهـي متكـني اللجنـة مـن رصـد       قد التصديق على العهـد علـة وجـوده أال   مسألة من شأهنا أن تف    
وتقـوم اللجنـة    . أداء الدول األطراف اللتزاماهتـا مبوجـب العهـد، علـى أسـاس التقـارير الدوريـة                
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على فترات منتظمة بتوجيه رسائل تذكريية إىل مجيـع الـدول األطـراف الـيت تـأخرت كـثرياً يف                    
 .تقدمي تقاريرها

 مـن هـذا التقريـر، يـسمح       ٦٦  و ٦٣  و ٦٠ق بالظروف املبينـة يف الفقـرات        وفيما يتعل   - ٨١
النظــام الــداخلي املعــدل للجنــة بــالنظر يف كيفيــة قيــام الــدول األطــراف الــيت مل تقــدم تقاريرهــا  

  . من العهد أو اليت طلبت تأجيل النظر يف تقاريرها بالوفاء بالتزاماهتا٤٠مبوجب املادة 
  
  الفصل الرابع

 مــن ٤٠التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة النظــر يف     
العهد ويف حاالت البلدان عند غياب تقارير عنها مما يترتب عليه اعتماد            

  مالحظات ختامية علنية 
ترد يف الفرع ألف أدناه املالحظات اخلتامية الـيت اعتمـدهتا اللجنـة فيمـا يتعلـق بتقـارير                - ٨٢

 فيهـــا أثنـــاء دوراهتـــا الرابعـــة والتـــسعني واخلامـــسة والتـــسعني الـــدول األطـــراف الـــيت مت النظـــر
ــة علــى أســاس كــل بلــد علــى حــدة       والــسادسة والتــسعني، وُتعــرض هــذه املالحظــات اخلتامي

وحتـث اللجنـة تلـك الـدول األطـراف          . وبالترتيب الـذي اتبعتـه اللجنـة عنـد نظرهـا يف التقـارير             
، متــشياً مــع التزاماهتــا مبوجــب العهــد، علــى اعتمــاد تــدابري تــصحيحية، عنــد اإلشــارة إىل ذلــك 

ويتعلق الفرع باء باملالحظات اخلتامية املعتمـدة بـشأن احلالـة يف بلـد مـا                . وعلى تنفيذ توصياهتا  
 ٧٠ مـن املـادة      ٣عند غياب تقرير عنه، واليت أصبحت مالحظات ختاميـة علنيـة وفقـاً للفقـرة                

  .من النظام الداخلي
  

ــى     -ألف    ــة عل ــرة      املالحظــات اخلتامي ــاء الفت ــت أثن ــيت ُبحث ــدول األطــراف ال ــارير ال تق
  املشمولة بالتقرير

  الدامنرك  - ٨٣
نظرت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف التقريـر الـدوري اخلـامس املقـدم مـن               )١(  

ــدامنرك  ــستيها (CCPR/C/DNK/5)الـ ، 2571)  و(CCPR/C/SR.2570 ٢٥٧١  و٢٥٧٠ يف جلـ
، واعتمدت املالحظـات اخلتاميـة التاليـة        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٤  و ١٣املعقودتني يف   

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨، املعقودة يف (CCPR/C/SR.2591) ٢٥٩١يف جلستها 
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  مقدمة  - ألف   
ترحــب اللجنــة بتقــدمي الــدامنرك تقريرهــا الــدوري اخلــامس الــذي يتــضمن           )٢(  

رب عنـها يف املالحظـات اخلتاميـة      معلومات مفـصلة عـن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة الـشواغل املعـ              
ــة   ــسابقة للجن ــيت     (CCPR/CO/70/DNK)ال ــسائل ال ــى قائمــة امل ــة عل ــردود اخلطي ، إضــافة إىل ال
  .(CCPR/C/DNK/Q/5/Add.1)طرحتها اللجنة 

ــن           )٣(   ــذي ضــم خــرباء م ــة الطــرف ال ــد الدول ــع وف ــاحلوار م ــة ب وترحــب اللجن
  .الوزارات املختصة املسؤولة عن تنفيذ العهد

  
  اجلوانب اإلجيابية  - ء با  

ترحب اللجنة مبـا اختـذ مـن تـدابري واسـعة النطـاق، علـى املـستويني التـشريعي                   )٤(  
واإلداري وعلــى مــستوى الــسياسات، منــذ النظــر يف التقريــر الــدوري الرابــع وذلــك لتحــسني   

  :عملية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وتشمل تلك التدابري ما يلي
اواة يف املعاملة اإلثنية، وخطة العمـل املعـدة لتعزيـز املـساواة             اعتماد قانون املس    )أ(  

  يف املعاملة والتنوع ومكافحة العنصرية؛
إدراج مادة خمصصة للتعذيب يف القانون اجلنائي تـنص، يف مجلـة أمـور، علـى                  )ب(  

  أن املسؤولية اجلنائية عن أفعال التعذيب مل تعد ختضع لسقوط الدعاوى بالتقادم؛
 عدد من التدابري التشريعية والسياساتية ترمـي إىل القـضاء علـى العنـف               اعتماد  )ج(  

، ملكافحـة العنـف     ٢٠٠٥/٢٠٠٨ضد املرأة، مبا يف ذلك بدء خطة عمل رباعية، تغطي الفتـرة             
مــايو /املــرتيل الــذي ميارســه الرجــل ضــد املــرأة واألطفــال، وإصــدار توجيهــات منقحــة يف أيــار  

  نف املرتيل ومالحقة املسؤولني عنه قضائياً؛ تتعلق بالتحقيق يف قضايا الع٢٠٠٨
اإلصالح البعيد املدى للنظـام القـضائي الـذي يرمـي إىل ترشـيد نظـام احملـاكم                    )د(  

  وخفض املدة الزمنية لتجهيز القضايا اجلنائية واملدنية؛
 خيــتص بتلقــي ٢٠٠٨مــايو /إنــشاء جملــس معــين باملــساواة يف املعاملــة يف أيــار   )ه(  

حاالت مزعومة للتمييز على أسـاس اجلـنس أو العنـصر أو اللـون أو الـدين                 شكاوى فردية ضد    
أو املعتقـــد أو اإلعاقـــة أو الـــرأي الـــسياسي أو العمـــر أو التوجـــه اجلنـــسي أو املنـــشأ القـــومي    

  .االجتماعي أو اإلثين أو
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
 علـى مجيـع التحفظـات الـيت      تأسف اللجنـة ألن الدولـة الطـرف تعتـزم اإلبقـاء             )٥(  

وتـرى، بوجـه خـاص، أنـه علـى إثـر اإلصـالح الـذي أُجـري                  . أبدهتا لدى التصديق على العهد    
والــذي أرســى حــق الفــرد يف  ) ٣٥٠، الفقــرة CCPR/C/DNK/5(مــؤخراً لنظــام هيئــة احمللفــني  

بالقـضايا  املطالبة بأن تراجع حمكمة من درجة أعلى اإلدانة واحلكم الصادرين حبقه فيمـا يتعلـق                
  .١٤ من املادة ٥اجلنائية األكثر خطورة، بات من املمكن تضييق نطاق التحفظ على الفقرة 

ينبغي للدولـة الطـرف أن تبقـي التحفظـات علـى العهـد قيـد االسـتعراض املـستمر                     
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تنظـر، بـصفة           . لترى ما إذا كان بوسعها سحبها كلياً أو جزئياً        

  يف ضوء إصالح نظـام هيئـة  ١٤ من املادة ٥طاق التحفظ على الفقرة خاصة، يف تضييق ن  
  .احمللفني األخري

وتالحظ اللجنة بقلق القرار الـذي اختذتـه الدولـة الطـرف بعـدم إدراج العهـد                   )٦(  
يف نظامها القانوين احمللي خبـالف توصـية اللجنـة املتعلقـة بـإدراج اتفاقيـات حقـوق اإلنـسان يف                  

  ).٢ملادة ا(القانون الدامنركي 
ــد يف         ــدم إدراج العهــ ــا بعــ ــر يف قرارهــ ــد النظــ ــرف أن تعيــ ــة الطــ ــي للدولــ ينبغــ
القــانوين احمللــي، لكفالــة إعمــال مجيــع احلقــوق الــيت حيميهــا العهــد إعمــاالً كــامالً      نظامهــا

  .القانون احمللي يف
ــسياسي،         )٧(   ــرار ال ــرأة يف مناصــب اختــاذ الق ــل امل ــق أن متثي ــة بقل وتالحــظ اللجن

لى املـستوى احمللـي، ال يـزال ضـعيفاً، علـى الـرغم مـن خمتلـف التـدابري الـيت اختـذهتا                        سيما ع  وال
الدولة الطرف لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني وزيـادة متثيـل املـرأة يف اهليئـات املُنتخبـة بـاالقتراع                   

وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا أيـضاً إزاء اخنفـاض مـستوى متثيـل املـرأة يف املناصـب الرفيعـة                        . العام
  ).٢٦  و٢٥  و٣  و٢املواد (ستوى واإلدارية، ويف جمالس إدارة الشركات اخلاصة امل

ينبغي للدولـة الطـرف أن تعـزز جهودهـا لزيـادة مـشاركة املـرأة يف مناصـب اختـاذ                       
القرار السياسي، ال سيما على املستوى احمللي، بطرق شىت مـن بينـها بـدء محـالت توعيـة،                   

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تـسعى إىل إجيـاد          . قتةوحيثما أمكن، اختاذ تدابري خاصة مؤ     
سبل كفيلة بزيادة دعم مشاركة املرأة يف املناصب الرفيعة املـستوى واإلداريـة ويف جمـالس                
ــشركاء يف القطــاع       ــاون واحلــوار مــع ال ــز التع ــق تعزي ــشركات اخلاصــة، عــن طري إدارة ال

  .اخلاص
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ــالقلق إزاء اســتمرار    )٨(   ــة تــشعر ب ــزال اللجن  العنــف ضــد املــرأة، وال ســيما   وال ت
العنــف املــرتيل، علــى الــرغم ممــا تبذلــه الدولــة الطــرف مــن جهــود للقــضاء علــى هــذه الظــاهرة  

  ).٢٦  و٧  و٣ املواد(
ينبغي للدولـة الطـرف أن تواصـل مـا تبذلـه مـن جهـود للقـضاء علـى العنـف ضـد                     

ميـة بـشأن الطـابع      املرأة، وال سيما العنف املـرتيل، بطـرق شـىت مـن بينـها بـدء محـالت إعال                  
اإلجرامي هلذه الظـاهرة، وختـصيص مـوارد ماليـة كافيـة ملنـع هـذا العنـف، وتقـدمي احلمايـة                    

  .إىل الضحايا والدعم املادي
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيـد باسـتخدام اجملـال اجلـوي للدولـة                  )٩(  

 بلـدان ثالثـة إىل بلـدان        الطرف ومطاراهتا يف ما يسمى الرحالت اجلوية لتسليم األشـخاص مـن           
وتالحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف أنـشأت فرقـة            . قد يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء املعاملة      

  ).١٤  و٩  و٧املواد (عمل حكومية إلجراء حتقيق يف هذه املسألة 
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إىل اللجنة التقرير الذي كُلفت بإعداده فرقة العمل   

ية بالتحقيق يف االدعاءات املتعلقة باملرور العابر يف إقليمها للرحالت اجلويـة            احلكومية املعن 
وينبغـي هلـا أيـضاً أن ُتنـشئ         . املخصصة لتسليم األشخاص حاملا يصبح هـذا التقريـر متاحـاً          

  .نظام تفتيش لضمان عدم استخدام جماهلا اجلوي ومطاراهتا هلذه األغراض
 الـضمانات الدبلوماسـية ال تعفـي الـدامنرك          وترحب اللجنـة بـإقرار الوفـد بـأن          )١٠(  

مــن التزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين وقــانون الالجــئني، 
ــذه الـــضمانات      ــاد علـــى هـ ــة الطـــرف قـــد ترغـــب يف االعتمـ ــها تالحـــظ بقلـــق أن الدولـ لكنـ

ن فيهـا ملعاملـة ختـالف املـادة         الدبلوماسية إلعادة الرعايا األجانب إىل بلدان ُيعتقد أهنم يتعرضـو         
  ).١٤ و ٩  و٧املواد ( من العهد ٧

ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تتـــوخى أقـــصى درجـــات احليطـــة يف اعتمادهـــا علـــى    
ــضمانات الدبلوماســية عنــد النظــر يف إعــادة الرعايــا األجانــب إىل بلــدان يعتقــد أهنــم          ال

ولـة الطـرف أيـضاً أن ترصـد         وينبغـي للد  .  من العهـد   ٧يتعرضون فيها ملعاملة ختالف املادة      
طريقة معاملة أولئـك األشـخاص بعـد عـودهتم، وأن تتخـذ التـدابري املناسـبة يف حـال عـدم                      

  .احترام الضمانات
ــة خــالل       )١١(   ــة قلقــة إزاء اســتخدام احلــبس االنفــرادي ملــدة طويل ــزال اللجن وال ت

 مـا ال هنايـة فيمـا    االحتجاز قبل احملاكمة، وبوجه خـاص، إزاء احتمـال متديـد هـذا اإلجـراء إىل           
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 من القانون اجلنـائي،     ١٣  و ١٢يتعلق باألشخاص املتهمني بارتكاب جرمية تندرج يف اجلزأين         
  ).١٠  و٩  و٧املواد ( عاماً ١٨مبن يف ذلك األشخاص دون سن 

ــاحلبس           ــق ب ــا يتعل ــاهتا فيم ــشريعاهتا وممارس ــستعرض ت ــة الطــرف أن ت ــي للدول ينبغ
حملاكمة، هبدف كفالة عدم اسـتخدام هـذا اإلجـراء إال يف            االنفرادي خالل االحتجاز قبل ا    

  .ظروف استثنائية وملدة زمنية حمدودة
وحتيط اللجنة علمـاً مبـا قدمـه الوفـد مـن إيـضاحات تفيـد بـأن املركـز اخلـاص                       )١٢(  

 مـن  ٤املـادة   (“كنيـسة معتمـدة يف الـدامنرك   ”الـذي ُمـنح للكنيـسة اإلجنيليـة اللوثريـة بوصـفها       
يـستند إىل عوامـل تارخييـة       ) ١٩٥٣يونيـه   / حزيـران  ٥وري الدامنركي الصادر يف     القانون الدست 

بيـد أن   . واجتماعية، إضافة إىل كـون األغلبيـة العظمـى مـن الـسكان تنتمـي إىل هـذه الكنيـسة                   
اللجنة تالحظ بقلق أن الدعم املايل املباشر الـذي تتلقـاه الكنيـسة اإلجنيليـة اللوثريـة مـن الدولـة                 

ة املكلفة هبا، مثل سـجل األحـوال املدنيـة وإدارة املقـابر، ميكـن أن يـشكل متييـزاً                    واملهام اإلداري 
  ).٢٦  و١٨  و٢املواد (ضد الفئات الدينية األخرى 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان املساواة يف التمتع باحلق يف حريـة                
 مـن  ١٨ كـامالً مـع املـادة    الدين أو املعتقد، وأن تضمن اتفـاق تـشريعاهتا وممارسـاهتا اتفاقـاً         

وينبغــي للدولــة الطــرف أن تنظــر، بوجــه خــاص، يف مراجعــة تــشريعاهتا وممارســاهتا . العهــد
اإلدارية فيمـا يتعلـق بالـدعم املـايل املباشـر املقـدم إىل الكنيـسة املعتمـدة، وأن تعهـد باملهـام                       

  .دولةاإلدارية املتعلقة بسجل األحوال املدنية وإدارة املقابر إىل سلطات ال
وتالحــظ اللجنــة بقلــق أن احملكمــة العليــا مل تعتــرف يف قرارهــا الــصادر يف          )١٣(  

 بقبيلـة ثـويل الغرينالنديـة كجماعـة مـستقلة حيـق هلـا املطالبـة                 ٢٠٠٣نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٨
 ٢املـواد   (حبقوقها التقليدية على الرغم مـن أن تـصور هـذه القبيلـة لنفـسها خيـالف هـذا القـرار                      

  ).٢٧  و٢٦ و
ــذايت          ــيني ال ــراد املعن ــاً خاصــاً لتعريــف األف ــويل اهتمام ــة الطــرف أن ت ينبغــي للدول

  .هبوياهتم عند حتديد وضعهم كأشخاص ينتمون إىل األقليات أو إىل الشعوب األصلية
وينبغي للدولـة الطـرف أن تـصدر وتنـشر، علـى نطـاق واسـع، نـص تقريرهـا                      )١٤(  

متـها رداً علـى قائمـة املـسائل الـيت طرحتـها اللجنـة،               الدوري اخلامس، والردود اخلطيـة الـيت قد       
وتقترح اللجنة أن ُيترجم التقرير واملالحظـات اخلتاميـة إىل اللغـات            . وهذه املالحظات اخلتامية  

  .اليت تنطق هبا األقليات يف الدامنرك، مبا يف ذلك لغة الفارو، فضالً عن اللغة الدامنركية
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ــة   ٧١ مــن املــادة ٥ووفقــاً للفقــرة   )١٥(   ــداخلي للجنــة، ينبغــي للدول  مــن النظــام ال
الطـرف أن تقــدم، يف غــضون ســنة واحــدة، معلومــات ذات صــلة عــن تنفيــذ توصــيات اللجنــة  

  .١١  و٨الواردة يف الفقرتني 
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا الــدوري الــسادس،     )١٦(  

، معلومـات حمّدثـة بـشأن مجيـع     ٢٠١٣أكتـوبر  / تـشرين األول ٣١الذي حيـل موعـد تقدميـه يف      
توصيات اللجنة والعهد بأكمله، مبا يف ذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ العهد يف جزر الفـارو                

كما تطلـب اللجنـة أن تـشارك يف عمليـة جتميـع التقريـر الـدوري الـسادس هيئـات                     . وغرينالند
  .اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف الدولة الطرف

  موناكو  - ٨٤
نظــرت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف التقريــر الــدوري الثــاين املقــدم مــن     )١(  

ــاكو  ــستيها (CCPR/C/MCO/2)مونــ ) 2573  و(CCPR/C/SR.2572 ٢٥٧٣  و٢٥٧٢ يف جلــ
، واعتمدت املالحظـات اخلتاميـة التاليـة        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٥  و ١٤املعقودتني يف   

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨، املعقودة يف (CCPR/C/SR.2591) ٢٥٩١يف جلستها 
  

  مقدمة  - ألف   
ترحـــب اللجنـــة بـــالتقرير الـــدوري الثـــاين ملونـــاكو، وترحـــب بوجـــه خـــاص   )٢(  

ــابق        ــت ســـ ــة يف وقـــ ــن اللجنـــ ــصادرة عـــ ــيات الـــ ــتجابةً للتوصـــ ــة اســـ ــات املقدمـــ باملعلومـــ
)(CCPR/CO/72/MCO .  ود اخلطية على قائمة األسـئلة  وتبدي اللجنة ارتياحها أيضاً بشأن الرد

، وبـشأن املعلومـات اإلضـافية الـيت قـدمت أثنـاء             )Add.1 و CCPR/C/MCO/Q/2(اليت طرحتـها    
وتالحظ اللجنة أن الوفد قد ضم ممـثلني عـن اإلدارات الوزاريـة الـيت تـضطلع              . النظر يف التقرير  

  .بدور أساسي يف تنفيذ العهد
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
، املعــدل مبوجــب القــانون   ١٩٦٢للجنــة بارتيــاح ألن دســتور عــام    تــشعر ا  )٣(  

، يرســي مبــدأ اســتقالل الــسلطة القــضائية كمــا يرســي دور  ٢٠٠٢ الــصادر عــام ١٢٤٩ رقــم
  . احملكمة العليا يف مراقبة مشروعية اإلجراءات اإلدارية

وتالحـــظ اللجنـــة مـــع االرتيـــاح أوجـــه التقـــدم احملـــرزة يف اجملـــال التـــشريعي     )٤(  
  :جه خاص اعتماد القوانني التاليةص املساواة بني الرجل واملرأة، وتالحظ بوخبصو
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ــم    )أ(   ــانون رق ــصادر يف ١٢٧٦الق ــسمرب / كــانون األول٢٢ ال ــذي ٢٠٠٣دي  ال
  يسمح للنساء احلاصالت على جنسية موناكو بنقل جنسيتهن إىل أبنائهن؛

ــم    )ب(   ــانون رق ــصادر يف ١٢٧٨الق ــسمرب / كــانون األول٢٩ ال ــذي ٢٠٠٣دي  ال
  :يعدل بعض أحكام القانون املدين ويرسي

  املساواة بني الرجل واملرأة داخل املرتل، وإخضاع اختيار مكان اإلقامة لالتفاق بني الزوجني؛
املساواة يف احلقوق بني األطفال الذين ولـدوا يف إطـار الـزواج واألطفـال الـذين ولـدوا خـارج                     

  .هذا اإلطار
ــا     )٥(    الــصادر ١٣٤٣ رقــم “العدالــة واحلريــة ”نون وترحــب اللجنــة باعتمــاد ق

 الــذي عــدل قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة وأدخــل املــادة   ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٦ يف
وتتناول هذه املادة حقوق األشخاص احملتجـزين رهـن التحقيـق، وتـنص علـى العديـد                 . ٤-٦٠

. حمــام خيتارونــهمــن الــضمانات الــيت تراعــي حقــوق اإلنــسان، ال ســيما احلــق يف التحــادث مــع 
  . وتشعر اللجنة بارتياح أيضاً إلنشاء مؤسسة قاضي احلريات

  
  مواطن القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

بينمــا حتــيط اللجنــة علمــاً بالــشروح الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف يف ردودهــا     )٦(  
ــشأن        ــرر اإلعــراب عــن قلقهــا ب ــة علــى قائمــة األســئلة، تك  وجــود إعالنــات تفــسريية   اخلطي

  .حتفظات صدرت عند التصديق على العهدو
توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعيــد النظــر يف إعالناهتــا التفــسريية وحتفظاهتــا     

بقصد خفض عـددها، نظـراً لتقادمهـا وانعـدام جـدواها نتيجـة التطـورات الـيت حـدثت يف                     
 ٢٥  و١٩ و) ٥الفقـــرة  (١٤  و١٣ال ســـيما تلـــك املتعلقـــة بـــاملواد   الدولـــة الطـــرف،

  . من العهد ))ج(الفقرة الفرعية (
وبالرغم من أن الربوتوكـول االختيـاري امللحـق بالعهـد قيـد النظـر يف الوقـت                 )٧(  

يف تلقــي احلاضــر، فــإن اللجنــة تالحــظ أن الدولــة الطــرف مل تعتــرف بعــد باختــصاص اللجنــة   
  .ولة الطرف للدودراسة البالغات الفردية املتعلقة بأحكام العهد واخلاضعة للوالية القضائية

  . االختياري امللحق بالعهد تشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل الربوتوكول  
وبـالرغم مــن إحاطـة اللجنــة علمـاً بإنــشاء وحـدة حلقــوق اإلنـسان واحلريــات        )٨(  

، فإهنـا تالحـظ أن طبيعـة هـذه اخلليـة            ٢٠٠٥األساسية داخل إدارة العالقات اخلارجية يف عـام         
  ).٢املادة ( طبيعة املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان ال تتوافق مع
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وفقـاً  توصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تنـشئ مؤسـسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان،                
ــسان         ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــة لتعزي ــز املؤســسات الوطني ــة مبرك ــادئ املتعلق ــادئ ”(للمب مب

قيقــاً هلــذه الغايــة، ينبغــي وحت. ٤٨/١٣٤الــواردة يف مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة ) “بــاريس
  .للدولة الطرف عقد مشاورات مع اجملتمع املدين

ــة الطــرف مل تعتمــد بعــد تــشريعاً حمــدداً بــشأن       )٩(   وتأســف اللجنــة لكــون الدول
وفضالً عن ذلك، حتـيط اللجنـة علمـاً بـاإلجراء اجلـاري بـشأن         . العنف املرتيل املوجه ضد املرأة    

  ).٣املادة (جه العنف املرتيل  أومشروع القانون املتعلق مبكافحة
تشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد تـشريع حمـدد يـسمح مبكافحـة أوجـه                   

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف محـالت          . العنف املرتيل على حنو فعال    
ة هلن من حقوق، وأن تقـدم املـساعدة املاديـ    التوعية اليت تضطلع هبا، وأن تعرف النساء مبا       

وفــضالً عــن ذلــك، ينبغــي تــوفري تــدريب خــاص للــشرطة بــشأن         . والنفــسية للــضحايا 
  . املوضوع هذا

ــل           )١٠(   ــاء احلم ــق بإهن ــانون املتعل ــشروع الق ــاً مب ــة علم ــة اللجن ــن إحاط ــالرغم م وب
 من قانون العقوبات، ومـن مث عـدم جتـرمي إهنـاء             ٢٤٨بالوسائل الطبية والرامي إىل تعديل املادة       

 الطبية عندما ميثل هذا احلمل، من بني ما ميثل، خطراً على حياة املرأة أو علـى                 احلمل بالوسائل 
صـحتها اجلــسدية، فــإن اللجنـة تالحــظ مــع القلـق أن اإلجهــاض ال يــزال غـري قــانوين يف مجيــع     

  ).٦  و٣املادتان (الظروف وفقاً لتشريعات الدولة الطرف 
. إلجهـاض متطابقـة مـع العهـد    ينبغي للدولة الطـرف أن جتعـل تـشريعاهتا املتعلقـة با        

وينبغي هلا اختاذ تدابري ملساعدة النساء على جتنب احلمل غري املرغوب فيه حبيث ال يلجأن               
إىل اإلجهاض غري القانوين أو يقمن به يف ظروف غري مأمونة العواقـب قـد تعـرض حيـاهتن                   

  .طر أو يذهنب إىل اخلارج إلجرائهللخ
األمـن املتـصلة مبكافحـة اإلرهـاب، فـإن القلـق            وبينما تتفهم اللجنـة متطلبـات         )١١(  

يساورها بشأن اتساع عدم دقة تعريف األعمـال اإلرهابيـة الـوارد يف البـاب الثالـث مـن اجلـزء            
وبوجـه خـاص،   . الثالث مـن قـانون العقوبـات، املخـصص للجـرائم واجلـنح ضـد الـصاحل العـام                 

ــف اإلر       ــف تعريـ ــذي يكتنـ ــوح الـ ــدم الوضـ ــشأن عـ ــق بـ ــة القلـ ــساور اللجنـ ــسمى  يـ ــاب املـ هـ
  .“البيئي باإلرهاب”

ينبغي للدولة الطرف أن حترص على أن تكـون التـدابري املتخـذة يف إطـار مكافحـة                 
وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضع وتعتمد تعريفاً        . اإلرهاب متطابقة مع أحكام العهد    
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ل عن  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تزودها مبعلومات أمش        . أدق لألعمال اإلرهابية  
  . وعن نطاقه“باإلرهاب البيئي”تعريف اإلرهاب املسمى 

وبينما حتيط اللجنة علماً بتأكيدات الدولة الطرف بشأن إلغـاء عقوبـة اإلبعـاد       )١٢(  
عند تعديل قانون العقوبات الذي جيري النظر فيه، فإهنا تظل قلقة بـشأن إبقـاء العمـل بأحكـام                   

حكـــام اجلنائيـــة الـــيت تكـــرس عقوبـــة اإلبعـــاد  تـــشريعية متقادمـــة ومتناقـــضة مـــع العهـــد، كاأل 
  ). ١٢ املادة(

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي األحكام التشريعية املتقادمـة واملتناقـضة مـع العهـد،                 
 مـن   ٤كاألحكام اجلنائية اليت تكرس عقوبة اإلبعاد واليت تتناقض تناقـضاً تامـاً مـع الفقـرة                 

  .من العهد ١٢املادة 
مـاً مبـشروع القـانون املتعلـق مببـدأ حريـة إنـشاء الكيانـات                وأحاطت اللجنة عل    )١٣(  

بيد أن اللجنة تعـرب عـن قلقهـا مـن الـسلطة املتروكـة لـإلدارة        . االعتبارية مبجرد اإلعالن عنها   
 ١٨املادتـان   (لتقرير مسألة الطابع الطائفي فيما يتعلق بالكيانات االعتبارية اليت جيري إنشاؤها            

  ). ٢٢ و
ة الطرف بـأن حتـدد علـى حنـو أدق الـشروط املطلوبـة إلنـشاء                 توصي اللجنة الدول    

  .“هدف ذو طابع طائفي”الكيانات االعتبارية وأن توضح بدقة معىن عبارة 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر تقريرهـا الـدوري الثـاين وردودهـا                 )١٤(  

ــسائل املطروحــة للبحــث باإلضــافة إىل هــذه املالحظــ      ــة علــى قائمــة امل ــيت  اخلطي ــة ال ات اخلتامي
اعتمــدهتا اللجنــة وأن توزعهــا علــى نطــاق واســع علــى مجيــع قطاعــات اجملتمــع، وال ســيما يف    

ــة والقــضائية   ــشريعية واإلداري ــسلطات الت ــة إىل   . أوســاط ال وباإلضــافة إىل ذلــك، تطلــب اللجن
نفيــذ الدولــة الطــرف أن تبلغهــا يف تقريرهــا الــدوري املقبــل بالتــدابري الــيت تكــون قــد اختــذهتا لت  

ــسان         ــة حلقــوق اإلن ــشاء منظمــات غــري حكومي ــى إن ــى أن حتــث عل ــشجعها عل التوصــيات وت
  . البلد يف

ــة   ٧١ مــن املــادة ٥ووفقــاً للفقــرة   )١٥(   ــداخلي للجنــة، ينبغــي للدول  مــن النظــام ال
ــواردة يف        ــدم يف غــضون ســنة واحــدة معلومــات عــن اســتجابتها للتوصــيات ال الطــرف أن تق

  .٩ الفقرة
 تارخيــاً لتقــدمي التقريــر ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين األول٢٨لجنــة يــوم وحتــدد ال  )١٦(  

وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا الــدوري املقبــل   . الــدوري الثالــث ملونــاكو 
وتطلـب  . معلومات حمدثة وحمددة بـشأن تنفيـذ مجيـع توصـياهتا وبـشأن تطبيـق العهـد يف جمملـه                
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ــدو    ــر ال ــتم إعــداد التقري ــضاً أن ي ــة أي ــة    اللجن ــشاور مــع اجملتمــع املــدين يف الدول ري الثالــث بالت
  .الطرف
  اليابان  - ٨٥

ــان       )١(   ــدوري اخلــامس للياب ــر ال ــسان يف التقري ــة حبقــوق اإلن ــة املعني نظــرت اللجن
)CCPR/C/JPN/5 ( ٢٥٧٦  و٢٥٧٥  و٢٥٧٤يف جلــــــساهتا) CCPR/C/SR.2574, 2575 
، واعتمـدت املالحظـات     ٢٠٠٨ر  أكتـوب / تـشرين األول   ١٦  و ١٥املعقودة يف يومي    ) 2576 و

) 2594  وCCPR/C/SR.2592, 2593 (٢٥٩٤  و٢٥٩٣  و٢٥٩٢اخلتاميـة التاليـة يف جلـساهتا    
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩  و٢٨املعقودة يف يومي 

  
  مقدمة  - ألف   

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري اخلـامس الـشامل املقـدم مـن الـدول األطـراف              )٢(  
لــى قائمــة القــضايا وكــذلك الــردود املفــصَّلة الــيت أجــاب هبــا الوفــد علــى   وباألجوبــة اخلطيــة ع

لكــن اللجنــة تالحــظ بأنــه مت تقــدمي التقريــر يف كــانون . األســئلة الــشفوية الــيت طرحتــها اللجنــة
وإذ تقـدر   . ٢٠٠٢أكتـوبر   /، مع أنه كان يتعني تقدميه يف تـشرين األول         ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ستوى ومشترك بني الوزارات وعدد كبري مـن املنظمـات غـري            اللجنة حضور وفد كبري رفيع امل     
  .احلكومية الوطنية اليت ُتبدي اهتماماً شديداً باحلوار الدائر

  
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

ترحب اللجنة باعتماد عدة تشريعات وتدابري مؤسسية هتـدف إىل تعزيـز متتـع                )٣(  
  :اً ما يليالرجل واملرأة حبقوقهما على قدم املساواة، وخصوص

  ؛١٩٩٩إقرار القانون األساسي جملتمع يقوم على املساواة بني اجلنسني عام   )أ(  
  تعيني وزير يف احلكومة معين باملساواة بني اجلنسني؛  )ب(  
 للخطـة األساسـية الثانيـة للمـساواة بـني           ٢٠٠٥اعتماد جملس الوزراء يف عـام         )ج(  

 يف املائـة علـى األقـل مـن     ٣٠غل املـرأة نـسبة   اجلنسني، الـيت حتـّدد اهلـدف املنـشود وهـو أن تـش        
  ؛٢٠٢٠املناصب القيادية يف مجيع قطاعات اجملتمع حبلول عام 

تأسيس مكتب املساواة بني اجلنسني الـذي يـرّوج اخلطـة األساسـية للمـساواة                 )د(  
بــني  بــني اجلنــسني وينــّسق الــسياسات األساســية الراميــة إىل إجيــاد جمتمــع يقــوم علــى التــساوي 

  .نياجلنس
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وحتــيط اللجنــة علمــاً بالتــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف حلمايــة ومــساعدة    )٤(  
ضــحايا العنــف واالســتغالل القــائمني علــى نــوع اجلــنس، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل والعنــف   

ــالعنف   ”اجلنــسي واالجتــار باألشــخاص، مــن قبيــل إنــشاء    ــدعم املتــصلني ب مركــز املــشورة وال
 املشورة للمـرأة، ومرافـق محايـة املـرأة، وزيـادة عـدد أوامـر احلمايـة                  ، ومكاتب تقدمي  “الزوجي

 املـنقّح، واعتمـاد     “قانون منع العنـف بـني الـزوجني ومحايـة ضـحاياه           ”وتوسيع نطاقها مبوجب    
، وتـشكيل جلنـة اتـصال       ٢٠٠٤خطة عمل بشأن تدابري ملكافحة االجتـار باألشـخاص، يف عـام             

  .فحة االجتارملكا) فرقة عمل(مشتركة بني الوزارات 
وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطـرف إىل نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة                 )٥(  

  .٢٠٠٧اجلنائية الدولية يف عام 
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
ُتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء عـدم تنفيـذ العديـد مـن التوصـيات الـيت تقـدمت            )٦(  

  .وري الرابع للدولة الطرفهبا يف أعقاب النظر يف التقرير الد
ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف هـذه املالحظـات                

  .اخلتامية ويف مالحظاهتا اخلتامية السابقة
وتشري اللجنة إىل عدم تـوفري أيـة معلومـات عـن قـرارات احملـاكم احملليـة، غـري                      )٧(  

جـود أي انتـهاك للعهـد، والـيت تستـشهد بـصورة             أحكام احملكمة العليا اليت خلصت إىل عدم و       
  ).٢املادة (مباشرة بأحكام العهد 

ــق العهــد وتفــسريه جــزءاً مــن          ــشكل تطبي ــة الطــرف أن ي ــضمن الدول ينبغــي أن ت
التــدريب املهــين الــذي يتلقــاه القــضاة واملــدعون العــامون واحملــامون، وأن تــضمن كــذلك   

  .لقضاء، مبا يف ذلك احملاكم األدىن درجةتعميم املعلومات عن العهد على مجيع مستويات ا
ــة الطـــرف علـــى       )٨(   ــدم تـــصديق الدولـ ــباب عـ ــد أسـ ــة إىل أن أحـ وتـــشري اللجنـ

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد هو القلـق مـن أن يـسفر هـذا التـصديق عـن بـروز                     
  .مشاكل تتعلق بالنظام القضائي فيها، مبا يف ذلك استقالل القضاء

ر الدولــة الطــرف يف التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري، مــع    ينبغــي أن تنظــ  
مراعــاة األحكــام القانونيــة املتــسقة الــصادرة عــن اللجنــة ومفادهــا أنــه ال يــشكل مرحلــة    
استئناف رابعة وأنـه يـستبعد، مـن ناحيـة املبـدأ، مراجعـة تقيـيم احلقـائق واألدلـة أو تطبيـق                       

  .وطنيةوتفسري القوانني احمللية من جانب احملاكم ال
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وتــشري اللجنــة مــع القلــق إىل أن الدولــة الطــرف مل تنــشئ حــىت اآلن مؤســسة   )٩(  
  ).٢املادة (وطنية مستقلة معنية حبقوق اإلنسان 

ينبغــي أن تنــشئ الدولــة الطــرف مؤســسة وطنيــة مــستقلة معنيــة حبقــوق اإلنــسان      
، )٤٨/١٣٤قــرار اجلمعيــة العامــة (خــارج نطــاق احلكومــة، وذلــك عمــالً مببــادئ بــاريس 

تتمتع بوالية واسعة النطاق تشمل مجيع معايري حقوق اإلنسان الدولية الـيت قبلتـها الدولـة                
الطرف، وتكون مؤهلة للنظـر يف الـشكاوى املتـصلة بانتـهاك حقـوق اإلنـسان مـن جانـب                    
السلطات احلكومية واختاذ اإلجراءات الالزمة بـصددها، وختـصيص مـوارد ماليـة وبـشرية               

  .كافية هلذه املؤسسة
وتأخذ اللجنة علماً بتفسري الدولة الطرف الـذي يفيـد بأنـه ال ميكـن االسـتناد                   )١٠(  

 كأساس لفـرض قيـود تعـسفية علـى حقـوق اإلنـسان، فتعيـد تأكيـد قلقهـا                   “الصاحل العام ”إىل  
 من غموض وكونه دون حدود واضـحة وقـد يفـسح            “الصاحل العام ”إزاء ما يكتنف مصطلح     

  ).٢املادة (ك اليت تعّد مقبولة مبوجب العهد اجملال لفرض قيود تتجاوز تل
 وتـنص  “الـصاحل العـام  ”ينبغي أن تعتمـد الدولـة الطـرف تـشريعات تعـّرف مفهـوم           

بالتحديد على أن القيود املفروضة على احلقـوق الـيت يـضمنها العهـد علـى أسـاس مفهـوم                    
  . ال جيوز أن تتجاوز تلك املسموح هبا مبوجب العهد“الصاحل العام”

تكّرر اللجنـة اإلعـراب عـن قلقهـا إزاء األحكـام التمييزيـة الـيت متـّس املـرأة يف                       )١١(  
القانون املدين، من قبيل منع النساء من الزواج ثانية خالل فترة الـستة أشـهر الـيت تلـي الطـالق                

ــذكور واإلنـــاث     ــسبة للـ ــزواج بالنـ ــن الـ ــذلك اخـــتالف سـ ــواد (وكـ ) ٤(٢٣  و٣ و) ١(٢املـ
  ).٢٦ و

لدولة الطرف القانون املدين، هبدف إلغاء الفترة اليت حيظر خالهلـا           ينبغي أن تعّدل ا     
 على النساء الزواج مـرة أخـرى بعـد الطـالق والتوفيـق بـني الـسن الـدنيا للـزواج بالنـسبة            

  .للذكور واإلناث
تالحــظ اللجنــة مــع القلــق أنــه رغــم األرقــام احملــددة كهــدف لتمثيــل املــرأة يف   )١٢(  

 يف املائــة مــن املقاعــد يف الربملــان  ١٨,٢ء ال يــشغلن ســوى نــسبة املناصــب العامــة، فــإن النــسا 
 يف املائة من الوظائف احلكومية على مستوى مديري الـوزارات، وأن الـبعض مـن                ١,٧ونسبة  

 مـا زالـت   ٢٠٠٨األهداف اليت مت حتديدها يف برنـامج تعجيـل مـشاركة املـرأة يف اجملتمـع لعـام             
ئــة كهــدف حمــدد لتمثيــل املــرأة يف الوظــائف املوازيــة   يف املا٥متواضــعة جــداً، مــن قبيــل نــسبة 

  ).٢٦  و٢٥  و٣ و) ١( ٢املواد  (٢٠١٠لرتبة مديري الوزارات حبلول عام 



A/64/40 (Vol. I)
 

10-49018 36 
 

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إىل حتقيق التمثيـل العـادل للنـساء                 
مة، وذلك ضمن والرجال يف الربملان الوطين وعلى أعلى املستويات احلكومية واخلدمة العا

 ٢٠٠٥اإلطار الزمين احملدد يف اخلطة األساسية الثانية للمساواة بني اجلنسني املعتمدة عام 
بإقرار اختاذ تدابري خاصة من قبيل احلصص القانونية ومن خالل مراجعة األهداف املتعلقة             

  .بتمثيل املرأة
اء ال يـشغلن سـوى   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيـد بـأن النـس              )١٣(  

 يف  ٥١ يف املائة من املناصب اإلدارية يف الـشركات اخلاصـة وال يكـسنب سـوى مـا معدلـه                     ١٠
 يف املائــة مــن العــاملني غــري ٧٠املائــة مــن الرواتــب الــيت يتقاضــاها الرجــال، وأهنــن ميــثّلن نــسبة  

ة األجـر، وعـالوات     الرمسيني وبالتايل فإهنن ُيستثنني من املنافع املمنوحة مثل اإلجازات املدفوعـ          
محاية األمومة والعالوات العائلية، ويتعرضن للتحرش اجلنسي بسبب أوضـاعهن التعاقديـة غـري              
املستقرة، وغالباً ما جيربن علـى العمـل بوصـفهن عـامالت لـبعض الوقـت للحفـاظ علـى احليـاة                   

  ).٢٦  و٣ و) ١( ٢املواد (العائلية 
توظيـف النـساء كعـامالت بـصفة        ينبغي أن تتخذ الدولـة الطـرف تـدابري لتـشجيع              

مطالبـة مجيـع الـشركات      ) أ: (رمسية وسّد الثغـرة القائمـة بـني أجـور اجلنـسني، مبـا يف ذلـك                
مراجعــة أيــة معــايري ) ب(باختــاذ إجــراءات صــارمة لــضمان فــرص عمــل متــساوية للنــساء؛ 

تقضي بإزالة النظم املنطبقة علـى سـوق العمـل والـيت تنطـوي علـى سـاعات عمـل أطـول؛                 
مواصلة زيادة عـدد مرافـق رعايـة األطفـال، هبـدف متكـني املـرأة والرجـل مـن حتقيـق                       ) ج(

التخفيـف مـن الـشروط الـيت حتـول دون املعاملـة             ) د(التوازن بني العمـل واحليـاة العائليـة؛         
 املـنقّح؛   “قانون العمـل لـبعض الوقـت      ”املتساوية فيما خيص العاملني لبعض الوقت مبوجب        

توسيع نطاق أشكال التمييز غري املباشـر  ) و(يف أماكن العمل؛   جترمي التحرش اجلنسي    ) ه(
احملظــورة مبوجــب قــانون تكــافؤ الفــرص ومعاملــة الرجــال والنــساء، حبيــث يــشمل املعاملــة 
املختلفــة للعــاملني بــسبب وضــعهم كأربــاب أُســر أو كعــاملني لــبعض الوقــت أو مبوجــب    

  .اشراعتماد تدابري فعالة ملنع التمييز غري املب) ز(عقود؛ 
 مــن ١٧٧تالحــظ اللجنــة مــع القلــق أن تعريــف االغتــصاب الــوارد يف املــادة    )١٤(  

القانون اجلنائي ال يغطي سوى ممارسة اجلنس بني الرجـال والنـساء ويـشترط مقاومـة الـضحايا           
هلذا االعتداء، وأنه ال ميكن مالحقة مـرتكيب االغتـصاب واجلـرائم اجلنـسية األخـرى دون رفـع                   

ويـساور اللجنـة   .  سـنة ١٣ستثناء احلاالت اليت تقل فيها سن الضحية عـن  الضحية لشكوى، با 
القلق أيضاً إزاء التقارير الـيت تفيـد بـأن مـرتكيب العنـف اجلنـسي كـثرياً مـا يفلتـون مـن العقـاب                 
 الــذي يــستحقونه أو أنــه تفــرض علــيهم عقوبــات خفيفــة، وغالبــاً مــا يركّــز القــضاة علــى حنــو  
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سي املاضي للـضحية ويطلبـون منـها تقـدمي أدلـة علـى أهنـا قاومـت                  مّربر له على السلوك اجلن     ال
 املنقّح واملبادئ اإلرشادية اليت وضـعتها وكالـة   “قانون السجون”االعتداء، وبأن رصد وتنفيذ   

الـــشرطة الوطنيـــة لـــدعم الـــضحايا ليـــست فعالـــة، وأنـــه ال يوجـــد عـــدد كـــاٍف مـــن األطبـــاء  
ــدريب التخّصــصي يف جمــال ال   ــه ال يوجــد دعــم    واملمرضــات ذوي الت ــسي، كمــا أن عنــف اجلن

  ).٢٦  و٧  و٣املواد (للمنظمات غري احلكومية املوفرة هلذا التدريب 
 مــن ١٧٧ينبغــي أن توســع الدولــة الطــرف نطــاق تعريفهــا لالغتــصاب يف املــادة      

القانون اجلنائي وأن تـسهر علـى اعتبـار سـفاح احملـارم واالعتـداء اجلنـسي خـالف ممارسـة                     
وكذلك اغتصاب الذكور، جرائم جنائيـة خطـرية؛ وختلـيص الـضحايا مـن              اجلنس العادية،   

عبء سْوق األدلة على مقاومة االعتداء، وحماكمة مرتكيب االغتـصاب وغـريه مـن جـرائم        
كمــا ينبغــي أن تبــدأ بتــوفري عمليــة التــدريب اإللزامــي للقــضاة واملــدعني  . العنــف اجلنــسي

لـى حنـو يراعـي نـوع اجلـنس يف جمـال             العامني ورجال الشرطة واملسؤولني عـن الـسجون ع        
  .العنف اجلنسي

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ُيزعم من أنّ األحكام الصادرة حبـق مـرتكيب                 )١٥(  
العنف العائلي متساهلة وإزاء إلقاء القبض على منتـهكي أوامـر احلمايـة فقـط يف احلـاالت الـيت                    

كمــا يـساور اللجنــة  . ملوجهــة إلـيهم يتكـرر فيهــا هـذا العنــف أو عنـدما يتجــاهلون اإلنـذارات ا    
القلــق إزاء عــدم تــوفري املــساعدة الطويلــة األمــد لــضحايا العنــف املــرتيل، وإزاء التــأخر يف مــنح  
ــات         ــدمي طلب ــاً مــن تق ــنعهم عملي ــذي مي ــة الدائمــة ال ــائلي واألجانــب اإلقام ضــحايا العنــف الع

 ٧  و ٣املـواد   (تماعي  للحصول على عمل مستقر وثابت ومن االنتفاع من مزايا الضمان االج          
  )). ٣( ٢  و٢٦ و

ينبغي أن تراجع الدولة الطـرف سياسـتها يف جمـال إصـدار األحكـام علـى مـرتكيب                
العنف املرتيل، واعتقال ومالحقة منتهكي أوامر احلمايـة قـضائياً، وزيـادة مقـدار التعـويض                 

أوامـر احملـاكم    لضحايا العنف املرتيل وعالوات تربية األطفال لألمهـات العازبـات، وإنفـاذ             
املتعلقة بالتعويض وحضانة األطفال، وتدعيم برامج ومرافق التأهيل الطويل األمد، عالوة           
علــى تــوفري املــساعدة للــضحايا ذوي االحتياجــات اخلاصــة، مبــن فــيهم الــضحايا مــن غــري   

  .املواطنني
ــى       )١٦(   ــاً، إال كعقــاب عل ــسلّط، فعلي ــة اإلعــدام ال ت ــة إذ تالحــظ أن عقوب واللجن

ئم القتل العمد، فإهنـا تعيـد تأكيـد قلقهـا لكـون عـدد اجلـرائم الـيت يعاقـب عليهـا باإلعـدام                         جرا
كمـا تعـرب   . ُيَخفَّض بعد فيما ظل عدد حاالت اإلعدام يرتفـع بـاطراد يف األعـوام األخـرية             مل

عن قلقها من إبقاء السجناء الذين ينتظرون تنفيـذ عقوبـة اإلعـدام فـيهم يف احلـبس االنفـرادي،         
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اً ما يكون ذلك على مدى فتـرات طويلـة، ويـتم إعـدامهم دون إخطـار مـسبق قبـل يـوم                       وكثري
والبعض منـهم متقـدمون يف الـسن أو يعـدمون رغـم معانـاهتم مـن إعاقـات                   . تنفيذ هذه العقوبة  

ويــشكل عــدم اللجــوء إىل اســتخدام ســلطة مــنح العفــو أو ختفيــف العقوبــة أو تأجيــل    . عقليــة
يما يتعلق بإجراءات بالتماس الفرج سبباً من أسباب شـعور اللجنـة            تنفيذها، وانعدام الشفافية ف   

  ).١٠  و٧  و٦املواد (بالقلق 
بغض النظر عن استطالعات الرأي، ينبغي للدولة الطرف النظر على حنو إجيايب يف   

. إلغاء عقوبة اإلعدام وإطالع عامة الناس، حسب االقتضاء، على استصواب هذا اإللغـاء            
لك أن تقتصر عقوبـة اإلعـدام حـصراً علـى اجلـرائم البالغـة اخلطـورة،                 وينبغي يف غضون ذ   

وينبغـي أن تنظـر الدولـة الطـرف يف اتبـاع      .  من العهـد ٦ من املادة ٢وذلك عمالً بالفقرة   
هنج يتسم باملزيد من اإلنسانية فيمـا يتعلـق مبعاملـة الـسجناء الـذي ينتظـرون تنفيـذ عقوبـة                     

ويتعني .  يف السن أو الذين يعانون من إعاقات عقلية        اإلعدام وبإعدام األشخاص املتقدمني   
أن تضمن الدولة الطرف أيضاً إخطار هـؤالء الـسجناء وأسـرهم قبـل فتـرة معقولـة مبوعـد          
وتوقيــت تنفيــذ احلكــم، وذلــك بغــرض احلــّد مــن املعانــاة النفــسية النامجــة عــن عــدم تــوفر   

رة حقيقيـة ممارسـة سـلطة      ويـتعني أن تتـوفر بـصو      . الفرصة لالستعداد ملواجهة هـذا احلـدث      
  .العفو أو ختفيف العقوبة أو إرجاء تنفيذها إزاء أولئك احملكومني باإلعدام

وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق تزايــد عــدد املتــهمني الــذين تــتم إدانتــهم واحلكــم    )١٧(  
عليهم بعقوبة اإلعـدام دون أن ميارسـوا حقهـم يف االسـتئناف، وإزاء حـضور ورصـد القـائمني         

 اجتماعات احملكومني باإلعدام مع حماميهم املسؤولني عن طلـب إعـادة احملاكمـة              على السجون 
إىل أن تقّرر احملكمة إعادة احملاكمة، وأن طلبات إعـادة احملاكمـة أو العفـو ال تـؤدي إىل تأجيـل       

  ).١٤  و٦املادتان (تنفيذ حكم اإلعدام 
جرائم اليت يعاقب   ينبغي أن تشرع الدولة الطرف يف اتباع نظام مراجعة إلزامي لل            

عليها باإلعدام لضمان توفر أثر التأجيل الذي تتسم به طلبـات إعـادة احملاكمـة أو إصـدار              
وميكن فرض حـدود علـى عـدد طلبـات العفـو هبـدف منـع إسـاءة                  . العفو عن هذه اجلرائم   

استعمال التأجيل وينبغي أن تضمن أيضاً السرية التامة جلميـع االجتماعـات بـني املـساجني             
  . ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام وحماميهم فيما يتعلق بإعادة احملاكمةالذين

ــاً بــني       )١٨(   وتعيــد اللجنــة اإلعــراب عــن قلقهــا مــن أنــه رغــم تطبيــق الفــصل رمسي
وظــائف الــشرطة فيمــا يتعلــق بــالتحقيق واالعتقــال مبوجــب القــانون اخلــاص مبرافــق االعتقــال    

 الـذي يـسمح   (Daiyo Kangoku)حتجـاز البـديل   ومعاملة املـساجني واملوقـوفني، وهـو نظـام اال    
 يومـاً لتـسهيل عمليـات       ٢٣بإبقاء املوقوفني يف مرافق االعتقال التابعة للشرطة لفتـرة تـصل إىل             
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التـصال باحملـامني   التحقيق، وذلك دون أية إمكانية لإلفراج عنهم بكفالة ويف ظل ضـيق سـبل ا        
ا يزيـد مـن خطـر االسـتجواب املطـول            ساعة األوىل بعـد اعتقـاهلم، ممـ        ٧٢ وخصوصاً خالل الـ  

 ١٠  و ٩  و ٧املـواد   (واستخدام طرق االستجواب التعـسفية هبـدف احلـصول علـى االعتـراف              
  ).١٤ و

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف نظام االحتجاز البديل أو تكفل االلتزام التام جبميـع     
ن حـق االتـصال   وينبغي أن تكفـل ضـما     .  من العهد  ١٤الضمانات الوارد ذكرها يف املادة      

مبحام يف جو من السّرية جلميع املشتبه هبم، مبا يف ذلك أثناء عملية االستجواب واحلصول 
على املساعدة القانونية منذ حلظة توقيفهم وبغض النظر عن جرميتهم املفترضة، واالطـالع            
على مجيـع سـجالت الـشرطة ذات الـصلة بقـضيتهم، عـالوة علـى احلـصول علـى العـالج                      

ــيب ــا. الطـ ــل      كمـ ــة قبـ ــراج بكفالـ ــام لإلفـ ــع نظـ ــرف يف وضـ ــة الطـ ــدأ الدولـ ــي أن تبـ  ينبغـ
  .االهتام توجيه

تالحظ اللجنـة مـع القلـق عـدم كفايـة القيـود املتعلقـة بطـول فتـرة اسـتجواب                       )١٩(  
املشتبه هبم واملتـضمنة يف النظـام الـداخلي للـشرطة، واسـتبعاد احملـامني مـن عمليـة االسـتجواب                     

هم حيّد من وظيفة االسـتجواب يف إقنـاع املـشتبه هبـم باإلفـصاح               بناء على االفتراض أن حضور    
عــن احلقيقــة، واســتخدام طــرق الترصــد اإللكتــروين مــن وقــت آلخــر وبــصورة انتقائيــة أثنــاء     

وتعيـد اللجنــة  . االسـتجواب، وهـي طــرق غالبـاً مــا تقتـصر علــى تـسجيل اعتــراف املـشتبه هبــم      
 حد كـبري باالسـتناد إىل االعترافـات يف املقـام            اإلعراب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل اإلدانة إىل       

وممــا يزيــد مــن هــذا القلــق تلــك اإلدانــات مــن هــذا القبيــل الــيت تنطــوي علــى احلكــم      . األول
  ).١٤  و٩  و٧املواد (باإلعدام 
ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعات تفرض حدوداً زمنية صارمة الستجواب             

المتثـال هلـذه احلـدود، وتكفـل اسـتخدام تـسجيالت            املشتبه هبم وعقوبات يف حالـة عـدم ا        
الفيــديو املنتظمــة علــى مــدى فتــرة االســتجواب بأكملــها، وتــضمن حــق مجيــع املــشتبه هبــم 
حبضور حمام أثناء عملية االستجواب هبدف منع تزوير االعترافات وضمان حقوق املـشتبه             

ضاً بـأن دور الـشرطة   وينبغي أن تقر هذه التـشريعات أيـ  .  من العهد١٤هبم مبوجب املادة  
أثناء التحقيقات اجلنائية هو مجع األدلة الالزمة للمحاكمة وليس كشف احلقائق، وضمان            
عدم اعتبار التزام املشتبه هبم بالصمت دليالً يدينهم، وتشجيع احملاكم على االعتماد على             

ــيت        ــاء االســتجوابات ال ــتم أثن ــيت ت ــات ال ــدالً مــن االعتراف ــة ب ــة احلديث ــة العلمي ــوم األدل    تق
  .هبا الشرطة
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وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا ألنّ جلــان زيــارة املؤســسات اإلصــالحية، وجلــان     )٢٠(  
ــانون عــام     ــارة مرافــق االحتجــاز الــيت تأســست مبوجــب ق  بــشأن مرافــق االحتجــاز  ٢٠٠٦زي

اإلصـــالحية ومعاملـــة الـــسجناء واحملتجـــزين، وفريـــق مراجعـــة وحتـــري شـــكاوى الـــسجناء يف  
 الـذي يراجـع الـشكاوى الـيت رفـضتها وزارة العـدل وجلـان احملافظـات                  املؤسسات اإلصالحية، 

املعنية بالسالمة العامة اليت تضطلع مبسؤولية مراجعة الشكاوى، وااللتماسـات املقدمـة إلجـراء              
املراجعــة والتقــارير الــيت يقــدمها احملتجــزون عــن قــضاياهم، تفتقــر كلّهــا لالســتقاللية واملــوارد    

. ن اآلليـات اخلارجيـة ملراقبـة الـسجون أو أمـاكن االحتجـاز فّعالـة         والسلطة الالزمـة لكـي تكـو      
وتالحظ اللجنة يف هذا اإلطار عدم صدور أية أحكام إدانة أو عقوبات تأديبية ضد املـسؤولني                

 ٢٠٠٥عــن االحتجــاز بــسبب جــرمييت االعتــداء أو املعاملــة القاســية خــالل الفتــرة بــني عــامي   
  ).١٠  و٧املادتان  (٢٠٠٧ و

  :أن تضمن الدولة الطرف ما يليغي ينب  
تزويــد جلــان زيــارة مرافــق االحتجــاز بالتــسهيالت الكافيــة وإفــساح ســبل   )أ(  

إطالعها التام على مجيع املعلومات ذات الصلة بأداء واليتها على حنو فعـال، وعـدم تعـيني                 
  أعضائها من قبل إدارة املؤسسات العقابية ومرافق االحتجاز التابعة للشرطة؛ 

وفري العدد الكايف من املوظفني لفريق مراجعـة وحتـري الـشكاوى املقدمـة             ت  )ب(  
  من السجناء يف املؤسسات العقابية وإلزام وزارة العدل بتطبيق آرائه؛ 

ــن جلــان          )ج(   ــسجناء م ــيت يقــدمها ال ــشكاوى ال ــصاص مراجعــة ال ــل اخت حتوي
وينبغـي أن تـدرج   . ينياحملافظات املعنية بالسالمة العامة إىل هيئة مستقلة تضم خرباء خارج 

الدولة الطرف يف تقريرها املقبل بيانات إحصائية عن عدد وطبيعة الـشكاوى الـواردة مـن         
السجناء واحملتجزين، واألحكام أو التـدابري التأديبيـة املفروضـة علـى مـرتكيب االنتـهاكات                

  .وعن أية تعويضات تقدم للضحايا
ــة عــن قلقهــا إزاء وضــع املــساجني      )٢١(   ــذين ينتظــرون اإلعــدام يف  تعــرب اللجن ال

غرف مفردة ليالً هناراً، وذلك على ما ُيزعم لضمان استقرارهم العقلـي والعـاطفي، وألنـه يـتم                
وتعـرب  . وضع احملكومني بالسجن املؤبد يف احلبس االنفرادي لفترات طويلة من الـزمن أحيانـاً           

جناء يف زنزانـات احلمايـة دون       اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بأنه قد حيـشر الـس             
 ساعة قابلة للتجديد غـري احملـدود، وأن فئـة معينـة          ٧٢أية فحوص طبية لفترات تصل أصالً إىل        

 وحتـرم مـن أيـة فرصـة لالنتـصاف مـن هـذا التـدبري                 “جمّمعـات إيـواء   ”من املـساجني توضـع يف       
  ).١٠  و٧املادتان (
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يت يـودع مبوجبـها احملكـوم    ينبغي أن ختفف الدولـة الطـرف مـن صـرامة القاعـدة الـ           
عليهم باإلعدام يف احلبس االنفرادي، وضمان أن يظل استخدام احلبس االنفرادي تـدبرياً             
اســتثنائياً ولفتــرة حمــدودة، وإرســاء حــدود زمنيــة قــصوى لــذلك واشــتراط إجــراء فحــص  

، واإلقـالع عـن عمليـة    “زنزانـات احلمايـة  ”جسدي ونفـسي مـسبق ألي سـجني يوضـع يف       
 دون معــايري معّرفــة بوضــوح أو إفــساح اجملــال “جممعــات اإليــواء”معيــنني يف عــزل ســجناء 

  .لالنتصاف
تالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف مل تقبل بعد حتّمل مـسؤوليتها عـن                 )٢٢(  

 الذي يعود إىل احلرب العاملية الثانية وعدم مالحقـة املـسؤولني عـن ذلـك،                “نساء املتعة ”نظام  
دمة لضحايا هذا النظام متوهلا التربعات اخلاصة وليس األموال العامة وهـي            وأن التعويضات املق  

غــري كافيــة، وأن حفنــة مــن كتــب التــاريخ املدرســية فحــسب تتــضمن إشــارات إىل موضــوع    
، وأن بعــض الــسياسيني ووســائل اإلعــالم يواصــلون تــشويه مسعــة الــضحايا        “نــساء املتعــة ”
  ).٨  و٧املادتان (ينكرون حصول هذه األحداث  أو

ينبغي أن تعترف الدولة الطرف مبـسؤوليتها القانونيـة وأن تقـدِّم اعتـذاراً ال حتفـظ                   
 بطريقــة تعــد مقبولــة بالنــسبة لغالبيــة ضــحاياه وتــسمح هلــن   “نــساء املتعــة”فيــه عــن نظــام  

باستعادة كرامتهن، وأن تالحق أمام القضاء مرتكيب هذه األعمال الذين ما زالوا على قيد 
خذ تدابري قضائية وإدارية فورية وفعالة للتعويض املالئم جلميع النساء الاليت احلياة، وأن تت  

ال يزلن علـى قيـد احليـاة، كمـسألة حـق، وتثقيـف الطـالب واجلمهـور عمومـاً بـشأن هـذا                        
ــضحايا أو إنكــار حــصول هــذه        ــشويه مسعــة ال ــة لت ــة حماول ــة أي املوضــوع، ودحــض ومعاقب

  .األحداث
إزاء نقـــص البيانـــات اإلحـــصائية بـــشأن العـــدد  وتعـــرب اللجنـــة عـــن قلقهـــا   )٢٣(  

ــديري( ــروراً عــرب أراضــيها،       ) التق ــة الطــرف وم ــتم االجتــار هبــم إىل الدول ــذين ي لألشــخاص ال
واخنفاض عدد األحكام بالسجن على مرتكيب اجلرائم املتصلة باالجتـار، وتنـاقص عـدد ضـحايا                

خلاصــة، وانعــدام الــدعم الــشامل  االجتــار الــذين تــوفر هلــم احلمايــة يف أمــاكن اإليــواء العامــة وا  
للضحايا، مبا يف ذلـك خـدمات الترمجـة الفوريـة والرعايـة الطبيـة، واملـشورة، والـدعم القـانوين               
للمطالبني بأجور أو تعويضات مل تدفع هلم، والدعم الطويل األمد لعملية التأهيل، وعـدم مـنح                

ئم وعـدم اإلذن بـه جلميـع ضـحايا          بالبقاء إال للفترة الالزمـة إلدانـة مـرتكيب اجلـرا           اإلذن اخلاص 
  ).٨املادة (االجتار باألشخاص 

ــد ضــحايا االجتــار باألشــخاص        ــة الطــرف جهودهــا لتحدي ينبغــي أن تكثــف الدول
وضمان مجع البيانات على حنو منتظم بشأن تـدفق االجتـار باألشـخاص واألشـخاص الـذين            
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 اجلــرائم املتــصلة يعــربون أراضــيها، ومراجعــة سياســتها يف إصــدار األحكــام علــى مــرتكيب 
باالجتــار، وتــوفري الــدعم للمــآوى اخلاصــة الــيت تــؤمن احلمايــة للــضحايا، وتقــدمي املــساعدة 
للضحايا بضمان تـوفر خـدمات الترمجـة الفوريـة، والرعايـة الطبيـة، واملـشورة، واملـساعدة                

ة القانونية للمطالبني بـأجور وتعويـضات مل تـدفع هلـم، وتـوفري الـدعم الطويـل األمـد لعمليـ           
  .التأهيل واستقرار الوضع القانوين جلميع ضحايا االجتار باألشخاص

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن اسـتثناء غـري املـواطنني           )٢٤(  
الــذين يــأتون إىل الدولــة الطــرف يف إطــار بــرامج التــدريب الــصناعي والفــين مــن احلمايــة الــيت   

 ن االجتماعي، وألنه كثرياً ما يتم اسـتغالهلم يف أداء أعمـال           يكفلها قانون العمل احمللي والضما    
ال تتطلب أية مهارات دون التمتع بإجازة مدفوعة األجر، ومـنحهم خمصـصات للتـدريب أقـل                 
من احلد األدىن لألجـور، وإرغـامهم علـى العمـل لـساعات إضـافية دون أي تعـويض وسـحب                   

  ).٢٦  و٨ملادتان ا(جوازاهتم من جانب أصحاب العمل يف أغلب األحيان 
ينبغي أن توسع الدولة الطرف نطاق محاية التشريعات احمللية املتعلقة مبعايري العمل              

الـــدنيا، مبـــا يف ذلـــك احلـــد األدىن القـــانوين لألجـــور، والـــضمان االجتمـــاعي للمتـــدربني   
الصناعيني والفنيني األجانب، وفرض عقوبات مناسبة على أرباب العمـل الـذين يـستغلون     

بني، والنظر يف االستعاضة عن الـربامج احلاليـة مبخطـط جديـد يـوفر احلمايـة الكافيـة                   املتدر
حلقوق املتدربني واملتدربني الداخليني ويركّز على بناء القدرات بـدالً مـن توظيـف العمـال        

  .بأجور متدنية
وتالحظ اللجنة مع القلق أن قانون مراقبة اهلجرة واالعتـراف بـالالجئني لعـام                )٢٥(  
 حيظر صراحة عودة ملتمـسي اللجـوء إىل بلـد يوجـد فيـه خطـر التعـرض للتعـذيب،                      ال ٢٠٠٦

وأن معــدل االعتــراف مبلتمــسي اللجــوء مــا زال متــدنياً نــسبة إىل أعــداد الطلبــات املقدمــة هلــذا 
الغــرض، وألن مثــة تــأخرياً كــبرياً يف أغلــب األحيــان يف عمليــة االعتــراف بــالالجئني ال يــسمح  

ــا  ــة    خالهلــا ملقــدمي الطلب ــدر ضــئيل مــن املــساعدة االجتماعي . ت بالعمــل وال يتلقــون ســوى ق
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا أيــضاً إزاء إمكانيــة تقــدمي اعتــراض إىل وزارة العــدل ضــد أي قــرار  
سليب يتعلق باللجوء ال يشكل مراجعة مستقلة ألن مستشاري فحص الالجئني الـذين يقـدمون         

ال يـتم تعيينـهم بـصورة مـستقلة وال يتمتعـون بـسلطة       املشورة إىل الوزارة عنـد إجـراء املراجعـة      
وأخرياً فإن اللجنة قلقة بسبب التقارير اليت تفيـد بوجـود حـاالت إبعـاد       . إصدار قرارات ملزمة  

لطاليب اللجوء قبل أن يتمكنوا من تقدمي اعتراض على القرار السليب بشأن طلبـهم وقـف تنفيـذ       
  ).١٣  و٧املادتان (أمر اإلبعاد 
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 تنظر الدولة الطرف يف تعديل قانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني ينبغي أن  
هبدف فرض حظر صريح على إعادة ملتمسي اللجوء إىل بلدان يوجد فيها خطر التعّرض              
للتعــذيب أو غــريه مــن ضــروب ســوء املعاملــة، وضــمان حــصول ملتمــسي اللجــوء علــى    

 عـالوة علـى املـساعدة االجتماعيـة     املشورة واملساعدة القانونية، وخدمات مترجم فـوري،    
. الكافية اليت متّوهلا الدولة أو السماح هلم بالعمل خالل كامـل فتـرة اإلجـراءات القانونيـة                

وينبغـي أن تنـشئ الدولـة أيـضاً آليـة اسـتئناف وتظلـم مـستقلة كليـاً، مبـا يف ذلـك بالنـسبة             
ضـمان عـدم إبعـاد طـاليب        ملقدمي الطلبات الذين تعتربهم وزارة العدل إرهابيني حمتملني، و        

اللجوء الذين ترفض طلباهتم فور انتهاء اإلجراءات اإلدارية وقبـل أن يتمكنـوا مـن تقـدمي                 
  .طلب االنتصاف ضد قرار سليب يتعلق باللجوء

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود غري املعقولة املفروضة علـى حريـة التعـبري         )٢٦(  
العامـة، مبـا يف ذلـك الطـواف علـى كـل بيـت السـتطالع         واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون   

اآلراء، عالوة على القيود املفروضة على عدد ونوع املواد املكتوبة اليت يسمح بتوزيعها خـالل              
وممـا يقلـق    . احلمالت اليت تسبق االنتخابات، وذلك مبوجب قانون االنتخاب للمناصب العامة         

ــاء ال    ــد بإلق ــيت تفي ــارير ال ــضاً التق ــة أي ــرمسيني    اللجن قــبض علــى الناشــطني سياســياً واملــوظفني ال
وإدانتهم مبوجب قوانني التجـاوزات أو قـانون اخلدمـة املدنيـة الوطنيـة لقيـامهم بتوزيـع مناشـري                    

  ).٢٥  و١٩املادتان (تتضمن انتقادات للحكومة ووضعها يف صناديق الربيد اخلاصة 
روضـة علـى حريـة التعـبري        ينبغي أن تلغـي الدولـة الطـرف القيـود غـري املعقولـة املف                

واحلــق يف املــشاركة يف إدارة الــشؤون العامــة مــن تــشريعاهتا بغيــة منــع الــشرطة واملــدعني    
العامني واحملاكم من تقييد احلمالت االنتخابيـة أكثـر ممـا ينبغـي وغريهـا مـن األنـشطة الـيت                      

  . من العهد٢٥  و١٩حتميها املادتان 
السن اليت يسمح فيهـا بالعالقـات اجلنـسية    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدين     )٢٧(  

  ).٢٤املادة (وحتديده بثالث عشرة سنة للفتيان والفتيات 
ينبغي أن ترفع الدولة الطـرف حـّد سـن إقامـة العالقـات اجلنـسية بالنـسبة للفتيـان                      

 ســنة، هبــدف محايــة النمــاء الطبيعــي لألطفــال ومنــع االعتــداء   ١٣والفتيــات، وهــو حاليــاً 
  .عليهم

تعيــد اللجنــة اإلعــراب عــن قلقهــا إزاء التمييــز الــذي ميــارس ضــد األطفــال    و  )٢٨(  
ــسجيل         ــرياث وت ــوق امل ــسية وحق ــساب اجلن ــق باكت ــا يتعل ــزواج فيم ــودين خــارج إطــار ال املول

  ).٢٦  و٢٤ و) ١(٢املواد ( الوالدات
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ينبغي أن تلغي الدولة الطرف أية أحكام تعترب متييزاً ضد األطفال املولودين خارج   
من ) ٤( ٩٠٠ من قانون اجلنسية، واملادة ٣الزواج من تشريعاهتا، مبا يف ذلك املادة إطار 

، مــن قــانون تــسجيل األســرة، الــيت  ١، الفقــرة الفرعيــة )١( ٤٩القــانون املــدين، واملــادة 
  . أم ال“شرعياً”تقضي بوجوب اإلشارة يف بيانات تسجيل املواليد إىل ما إذا كان الطفل 

 القلــق إزاء التمييــز ضــد املثليــات واملثلــيني جنــسياً ومــشتهي   ويــساور اللجنــة  )٢٩(  
اجلنسني وحاملي صـفات اجلـنس اآلخـر يف جمـاالت العمالـة واإلسـكان والـضمان االجتمـاعي                   
والرعايــة الــصحية والتعلــيم واجملــاالت األخــرى الــيت ينظمهــا القــانون، كمــا يتــضح مــن املــادة    

ق إال علـى األزواج املتـزوجني وغـري املتـزوجني           من قانون اإلسكان العام الذي ال ينطب      ) ١(٢٣
مــن شــخص مــن اجلــنس املغــاير ومينــع عمليــاً غــري املتــزوجني مــن أشــخاص نفــس اجلــنس مــن    
استئجار السكن، ويستبعد الـشركاء مـن نفـس اجلـنس مـن محايـة قـانون منـع العنـف الزوجـي                       

  ).٢٦ و) ١( ٢املادتان (ومحاية ضحاياه 
 يف تعـديل قوانينـها هبـدف إدراج امليـول اجلنـسية يف              ينبغي أن تنظر الدولة الطرف      

أســباب التمييــز احملظــورة، وكفالــة مــنح املنــافع املقدمــة لــألزواج مــن جنــسني خمــتلفني          
املتزوجني الذين يعيشون مع بعضهم الـبعض ومنحهـا علـى قـدم املـساواة إىل األزواج                  غري

، متشياً مع تفسري اللجنـة  من نفس اجلنس غري املتزوجني الذين يعيشون مع بعضهم البعض 
  .)١٦(من العهد ٢٦للمادة 

وتالحظ اللجنة مـع القلـق أنـه نتيجـة انعـدام املفعـول الرجعـي إللغـاء شـروط                      )٣٠(  
ــانون التقاعــد الــوطين لعــام    ــدفع   ١٩٨٢اجلنــسية مــن ق  مــشفوعاً بالــشرط الــذي يقتــضي أن ي

 ٢٠ عامــاً بــني ســين ٢٥ن األفــراد ذوو الــصلة اشــتراكاهتم يف خمطــط التقاعــد لفتــرة ال تقــل عــ 
 عاماً، فإن عدداً كبرياً من غـري املـواطنني، وال سـّيما الكوريـون الـذين فقـدوا جنـسيتهم                     ٦٠ و

، قد استبعدوا عملياً من التأهـل لتلقـي معـاش تقاعـدي مبوجـب خمطـط                 ١٩٥٢اليابانية يف عام    
قني مــن غــري والحظــت اللجنــة مــع القلــق أيــضاً أن ذلــك ينطبــق علــى املعــو   . التقاعــد الــوطين

، وذلك بسبب أحد األحكام الـذي يقـضي بعـدم تأهـل     ١٩٦٢املواطنني الذين ولدوا قبل عام    
 عاماً وقت إلغاء شرط اجلنسية مـن قـانون التقاعـد          ٢٠غري املواطنني الذين كان سنهم يتجاوز       

  ).٢٦واملادة ) ١( ٢املادة (الوطين لتلقي دفعات التقاعد املخصصة للمعوقني 

__________ 
ــضية    )١٦(   ــغ ضــد أســتراليا  انظــر ق ـــم  يون ــبالغ رق ــضيـة ٩٠١/١٩٩٩، ال ــا “ســني”، وق ــبالغ  ضـــد كولومبي ، ال

 .١٣٦١/٢٠٠٥ رقم
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ع الدولة الطرف ترتيبات انتقالية لصاحل غـري املـواطنني الـذين تـأثروا              ينبغي أن تض    
بشرط السن املنصوص عليه يف قـانون التقاعـد الـوطين، هبـدف ضـمان عـدم اسـتبعاد غـري                     

  .املواطنني بشكل متييزي من خمطط التقاعد الوطين
م باللغـة  وتعرب اللجنة عن قلقها من أن املعونات املقدمة إىل املدارس اليت تعل          )٣١(  

الكوريــة أدىن بكــثري مــن تلــك املقدمــة للمــدارس االعتياديــة، ممــا جيعــل األوىل تعتمــد اعتمــاداً    
شديداً على التربعات اخلاصة، اليت ال تعفى وال ختصم من الضرائب املفروضـة علـى مثـل هـذه             

ومـن  التربعات، على عكس التربعات املقدمـة للمـدارس اليابانيـة اخلاصـة أو املـدارس الدوليـة،                  
أن الشهادات اليت حيصل عليها طالب املدارس الكوريـة ال تؤهلـهم تلقائيـاً لـدخول اجلامعـات                  

  ).٢٧  و٢٦املادتان (
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف التمويل الكايف للمدارس اليت تستخدم فيها اللغـة               

لى املتربعني الكورية بزيادة اإلعانات احلكومية هلا وتطبيق نفس امليزات املالية اليت تطبق ع  
ــشهادات       ــراف ب ــة، واالعت ــربعني للمــدارس الكوري ــى املت اآلخــرين للمــدارس اخلاصــة عل

  .املدارس الكورية بوصفها مؤهالت كافية لاللتحاق باجلامعات بصورة مباشرة
وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق أن الدولــة الطــرف مل تعتــرف رمسيــاً بــشعيب آينــو    )٣٢(  

(Ainu) أوكيناوا  / وروكيو(Ryukyu/Okinawa)            بوصفهما شـعبني أصـليني هلمـا حقـوق خاصـة 
  ).٢٧املادة (وحق يف احلماية 

أوكيناوا كشعبني أصليني /ينبغي أن تعترف الدولة الطرف صراحةً باألينو وروكيو  
ــة إرثهمــا الثقــايف وطريقــة عيــشهما       ــدابري خاصــة حلماي ــة، وأن تعتمــد ت يف تــشريعاهتا احمللي

وينبغي . لنهوض هبما واالعتراف حبقوقهما يف امتالك األرضالتقليدية، واحلفاظ عليهما وا
أيضاً أن توفر فرصاً كافية ألطفال هذين الشعبني لتلقي التعليم بلغتهم أو تعلم هـذه اللغـة              

ــو     ــو وروكي ــة اآلين ــيم ثقاف ــدرج تعل ــهم، وأن ت ــاهج  /وعــن ثقافت ــاوا وتارخيهمــا يف املن أوكين
  .الدراسية العادية

 موعــداً لتقــدمي التقريــر ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٩م وحتــدد اللجنــة يــو  )٣٣(  
وتطلــب إىل الدولــة الطــرف القيــام بنــشر التقريــر الــدوري اخلــامس . الــدوري الــسادس لليابــان

واملالحظات اخلتامية احلالية وتعميمهمـا علـى نطـاق واسـع باللغـة اليابانيـة، وبلغـات األقليـات                   
بـــصورة عامـــة، وعلـــى الـــسلطات القـــضائية احملليـــة، إىل أقـــصى حـــد ممكـــن، علـــى اجلمهـــور 

كما تطلب إتاحة التقرير الدوري الـسادس للمجتمـع املـدين واملنظمـات             . والتشريعية واإلدارية 
  .غري احلكومية العاملة يف الدولة الطرف
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، من النظـام الـداخلي للجنـة، ينبغـي أن تقـدم             ٧١ من املادة    ٥وعمالً بالفقرة     )٣٤(  
حدة معلومـات عـن متابعـة توصـيات اللجنـة الـواردة يف الفقـرات                الدولة الطرف خالل سنة وا    

ــاله٢١  و١٩  و١٨  و١٧ ــا     .  أعـ ــضمِّن تقريرهـ ــرف أن ُتـ ــة الطـ ــة إىل الدولـ ــب اللجنـ وتطلـ
  .الدوري القادم معلومات عن توصيات اللجنة املتبقية وتنفيذ العهد ككل

  نيكاراغوا  - ٨٦
  يف(CCPR/C/NIC/3)اراغوا نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري الثالــث لنيكــ   )١(  

ــستيها  ــودتني يف SR.2578)  و(CCPR/C/SR.2577 ٢٥٧٨  و٢٥٧٧جلــ ــشرين ١٧، املعقــ  تــ
 ٢٥٩٤ واعتمــــــدت املالحظــــــات اخلتاميــــــة التاليــــــة يف جلــــــستها  ٢٠٠٨أكتــــــوبر /األول

(CCPR/C/SR.2594) ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩ املعقودة يف.  
  

  مقدمة  - ألف   
قرير الدوري الثالـث لنيكـاراغوا مالِحظـةً أن تقـدمي التقريـر      ترحب اللجنة بالت    )٢(  

ويتــضمن التقريــر معلومــات مفــّصلة بــشأن التــشريعات الــيت    .  ســنة١٥قــد تــأخر ألكثــر مــن  
وتعرب اللجنـة   . اعتمدهتا الدولة الطرف مؤخراً، فضالً عن خططها التشريعية اليت ستنفَّذ قريباً          

لدولـة الطـرف علـى قائمـة املـسائل وللـردود الـشفوية              عن شكرها للردود اخلطية الـيت قدمتـها ا        
كما ُتهّنئ اللجنة الدولة الطرف على تقدميها وثيقة أساسية على حنو يتوافـق             . اليت قدمها الوفد  

مــع املبــادئ التوجيهيــة املنــسَّقة بــشأن تقــدمي التقــارير إىل املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان    
(HRI/CORE/NIC/2008).  

  
  نب اإلجيابيةاجلوا  - باء   

 الـصادر   ١٢٢ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطـرف، مبوجـب املرسـوم رقـم               )٣(  
ــول١١يف  ــبتمرب / أيل ــدويل اخلــاص      ٢٠٠٨س ــد ال ــاين للعه ــاري الث ــى الربوتوكــول االختي ، عل

  .باحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
 قـانون تنظـيم   ٢٠٠٤مـدت يف عـام   وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعت    )٤(  

 قـانون   ٢٠٠٨يونيـه   /السلطة القضائية واللوائح التنظيمية امللحقة به، وأهنا اعتمدت يف حزيران         
  .املهنة القضائية واللوائح التنظيمية امللحقة به

ــرف يف آب     )٥(   ــة الطـ ــصديق الدولـ ــة بتـ ــشيد اللجنـ ــسطس /وتـ ــى ٢٠٠٨أغـ  علـ
ــة مناهــض   ــاري التفاقي ــة    الربوتوكــول االختي ــة أو العقوب ة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل

  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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كما تشيد اللجنة بقيام الدولة الطرف بإنشاء نظام امليسِّرين القـضائيني، وهـو            )٦(  
وهـو  . النظام الذي أحلّت على إنشائه حمكمة العدل العليا بالتنسيق مع منظمة الدول األمريكية            

  .ملواطنني، وخباصة النساء، الوصول إىل القضاءيسهِّل على ا
ــذي يهــدف إىل        )٧(   ــة ال ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــة باعتمــاد ق كمــا ترحــب اللجن
  .إقامة العدل حتسني

 لعـام   ٢١٢وتالحظ اللجنة باهتمام قيام الدولة الطرف، مبوجب القانون رقم            )٨(  
 اإلنـسان، وهـو مبثابـة جلنـة         ، بإنشاء مكتب حمـامي الدولـة املـسؤول عـن محايـة حقـوق              ١٩٩٦
كمـا ترحـب اللجنـة      . للجمعية الوطنية معنية بتعزيز ومحاية وصون الضمانات الدسـتورية         تابعة

باستحداث مناصب حماميي الدولة املعنـيني بـشؤون األطفـال واملـراهقني، والنـساء، والـشعوب                
ني مـن حريتـهم،     األصلية واجملتمعـات اإلثنيـة، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، واألشـخاص احملـروم             

  .واملشاركة املدنية
  

  مواطن القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
ــى االتِّجــار         )٩(   ــات حمــدَّدة عل ــا إزاء عــدم وجــود عقوب ــة عــن قلقه تعــرب اللجن

بالنــساء واألطفــال واســتغالهلم اجلنــسي، وإزاء تعــرُّض النــساء واألطفــال لالتِّجــار واالســتغالل 
  ).٢٤  و٨  و٣د املوا(اجلنسي يف الدولة الطرف 

. ينبغي للدولة الطـرف أن تـضاعف جهودهـا ملكافحـة االتِّجـار بالنـساء واألطفـال              
  :وينبغي هلا بصفة خاصة

  أن ُتجرِّم صراحةً االتِّجار بالنساء واألطفال واستغالهلم اجلنسي؛  )أ(  
أن تكفل إنـزال عقوبـات تتناسـب مـع خطـورة اجلـرائم علـى أي شـخص                     )ب(  

  طفال ملثل هذه األغراض؛يستغل النساء واأل
أن تواصــل بــذل جهودهــا لتوعيــة اجلمهــور عمومــاً بالطــابع اإلجرامــي          )ج(  

  لالستغالل اجلنسي للنساء واألطفال؛
  أن تنظِّم دورات تدريبية للسلطات املختصة؛  )د(  
  .أن حتمي ضحايا االستغالل اجلنسي وتساعدهم  )ه(  
ــة الطــرف      )١٠(   ــام الدول ــة بقي ــا ترحــب اللجن ــباط١٤ يف وبينم ــر / ش  ٢٠٠٨فرباي

 بـشأن تكـافؤ احلقـوق والفـرص، وهـو القـانون الـذي حيـدِّد هـدف                   ٦٤٨باعتماد القانون رقم    
حتقيــق املــساواة بــني الرجــال والنــساء يف التمتُّــع بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، يف مجلــة حقــوق   
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ملدنيـة ال تـزال   أخرى، فإهنـا ُتعـرب عـن أسـفها ألن نـسبة النـساء العـامالت يف جهـاز اخلدمـة ا                    
  ).٢٦  و٢٥  و٣املواد (متدنية 

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى لبلوغ املستويات املستهَدفة احملددة يف هذا الصدد              
يف قانون تكافؤ احلقوق والفرص، وأن تتخذ بصفة خاصـة إجـراءات لـضمان تقلُّـد املزيـد                  

  .من النساء ملناصب على أعلى مستويات جهاز اخلدمة املدنية
وتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء التمييـز الـذي تواجهـه املـرأة يف مكـان العمـل،            )١١(  

 ٣املادتــان (يف ذلــك مــن حيــث احلــصول علــى فــرص العمــل ومــن حيــث فــوارق األجــور   مبــا
  ).٢٦ و

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة التمييز الذي تواجهه           
 وأن تكفل، يف مجلة أمور أخرى، إمكانية حصول النساء املرأة يف املسائل املتعلقة بالعمالة،

  .على فرص العمل على قدم املساواة وعلى أجرٍ متساوٍ عن العمل ذي القيمة املتساوية
وبينما تالحظ اللجنة إقرار إجراء تشغيلي موّحد ملعاجلة قضايا إسـاءة املعاملـة          )١٢(  

 إزاء ما شـهدته الـسنوات األخـرية مـن تزايـد         يف املرتل واالعتداءات اجلنسية، فإهنا تشعر بالقلق      
ــرتيل         ــف املـ ــة العنـ ــصفة خاصـ ــساين، وبـ ــف اجلنـ ــن العنـ ــئة عـ ــساء الناشـ ــل النـ ــوادث قتـ يف حـ

كمــا تـشعر اللجنــة بـالقلق ألن املعتــدين ُيفلتـون مــن العقـاب علــى مـا يبــدو      . اجلنـسي  والعنـف 
  ).٧  و٣املادتان (

ة لوضـع حـد ألعمـال قتـل         حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اختـاذ خطـوات فوريـ              
  :كما حتثها بصفة خاصة على القيام مبا يلي .النساء

  إجراء حتقيقات يف هذه احلوادث ومعاقبة املعتدين؛  )أ(  
  متكني ضحايا العنف اجلنساين من الوصول إىل القضاء على حنو فعال؛  )ب(  
يش توفري محاية الشرطة للضحايا، وإنشاء مراكز إيواء ميكن للـضحايا العـ             )ج(  

  فيها بكرامة؛
ــستويني        )د(   ــى امل ــساء، عل ــشاركة املباشــرة للن ــام امل ــز الفــرص أم ــوفري وتعزي ت

الوطين واحمللي، يف عملية صنع القرارات بشأن املسائل الـيت تتـصل بـصفة خاصـة بـالعنف         
  ضد النساء، وضمان مشاركة النساء ومتثيلهن يف اجملتمع املدين؛
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ين والتحــذير منــه، بوســائل منــها مــثالً  اختــاذ خطــوات ملنــع العنــف اجلنــسا   )ه(  
تدريب أفراد الشرطة وال سيما أفراد وحدات الشرطة املعنيني بشؤون النساء، وذلـك يف              

  .جمال حقوق املرأة والعنف اجلنساين
وسوف يكون مـن دواعـي امتنـان اللجنـة أن تتلقـى معلومـات مفـصلة يف التقريـر                      

  .يف مكافحة العنف اجلنساينالدوري التايل فيما يتعلق بالتقدم احملَرز 
وتالحظ اللجنة بقلق احلظر العام املفروض على اإلجهـاض، حـىت يف حـاالت         )١٣(  

كمـا تـشعر اللجنـة بقلـق ألن         . االغتصاب وسفاح احملارم وحاالت احلمل اليت هتـدِّد حيـاة األم          
لظـروف،   القانون الذي جييز اإلجهاض العالجي يف مثل هـذه ا     ٢٠٠٦الربملان قد ألغى يف عام      

وألنه قد حدثت، منذ بدء تطبيق احلظر، حاالت خمتلفة وموثّقة كانت فيها وفاة املـرأة احلامـل                 
ناشئة عن عدم التدخل الطيب يف الوقت املناسب من أجل إنقـاذ حياهتـا، وهـو مـا كـان حيـدث                      

كمـا تالحـظ اللجنـة بقلـق أن الدولـة           . مبوجب التشريع الذي كـان سـارياً قبـل تنقـيح القـانون            
ــةً أن بإمكــان املــوظفني الطبــيني اتِّبــاع اإلجــراءات التــشغيلية املوحــدة     ال طــرف مل توضِّــح كتاب

للتعامل مع مضاعفات الوالدة دون خـوف مـن التعـرُّض لتحقيقـات أو مالحقـات جنائيـة مـن                   
  ).٧  و٦املادتان (ِقَبل الدولة الطرف 

وافقـة مـع أحكـام      ينبغي للدولة الطـرف أن جتعـل تـشريعاهتا املتعلقـة باإلجهـاض مت               
كمــا ينبغــي هلــا أن تتخــذ خطــوات ملــساعدة النــساء يف جتنُّــب حــاالت احلمــل غــري . العهــد

املرغــوب فيهــا حبيــث ال حيــتجَن إىل اللجــوء إىل عمليــات إجهــاض غــري مــشروعة أو غــري    
. مأمونة قـد تعـرِّض حيـاهتن للخطـر، أو الـسعي إىل إجـراء عمليـات اإلجهـاض يف اخلـارج                    

ــي للدولـــ  ــا ينبغـ ــم     كمـ ــياق أدائهـ ــيني يف سـ ــوظفني الطبـ ــة املـ ــب معاقبـ ــرف أن تتجنـ ة الطـ
  .املهنية لواجباهتم
وتالحظ اللجنة بقلق أن احملتجـزين ال يزالـون يعـانون مـن سـوء املعاملـة علـى                  )١٤(  

يد قوات إنفاذ القانون والنظـام، وخباصـة يف الـسجون وكـذلك عنـد إلقـاء القـبض علـيهم مـن                 
فون علــى هــذا النحــو يفلتــون مــن العقــاب يف معظــم احلــاالت   ِقَبــل الــشرطة، وألن َمــن يتــصر 

  ).١٠  و٧املادتان (
ينبغي للدولـة الطـرف أن تتخـذ خطـوات فوريـة وفعالـة لوضـع حـد هلـذه                      )أ(  

التجاوزات، وأن تظل متيقِّظة وأن حتقِّق يف هذه األفعال وُتقاضي وُتعاقب، عند االقتضاء، 
ؤولني عــن إســاءة معاملــة احملتجــزين، وأن تقــدِّم  أفــراد قــوات إنفــاذ القــانون والنظــام املــس 

  تعويضات للضحايا؛
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ينبغي للدولة الطرف أن ُتكثِّف التدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان لـصاحل                )ب(  
  .قوات إنفاذ القانون والنظام لكي ميتنعوا عن هذه املمارسات

 نوعــاًوتــشعر اللجنــة بــالقلق ألن العقــاب البــدين لألطفــال يف املــدارس لــيس مم  )١٥(  
مبوجـب القـانون، وتعـرب عـن أسـفها لعـدم تقــدمي أيـة معلومـات حمـددة حـول هـذا املوضــوع            

  ).٢٤  و٧املادتان (
ينبغــي أن حيظــر التــشريع الــوطين يف الدولــة الطــرف كــل أشــكال العقــاب البــدين    

  .لألطفال، يف املدارس ويف غريها من املؤسسات اخلاصة باألطفال
زاء االعتقـاالت غـري املـشروعة الـيت ُيـزَعم حـدوثها يف              وتشعر اللجنة بـالقلق إ      )١٦(  

  ).٩  و٧  و٦املواد (الدولة الطرف، خصوصاً فيما يتعلق باالحتجاجات العامة 
ينبغي للدولة الطرف أن حتمي حياة وسالمة مجيع األفـراد مـن االسـتخدام املفـرط                  

ــل الــشرطة  ــأن تنظــر يف إ  . للقــوة مــن ِقَب ــة الطــرف ب ــة الدول ــانون  وتوصــي اللجن صــالح ق
ــا       ــذي يــسمح للــشرطة باحتجــاز األشــخاص دون أمــر قــضائي، مم ــة ال اإلجــراءات اجلنائي

  .أحكام الدستور يتعارض مع
وحتيط اللجنة علماً باإلجراءات اليت تتخذها الدولة الطرف لتحـسني أوضـاع              )١٧(  

ائدة يف  االحتجاز، ولكنها تشعر بالقلق إزاء مستويات االكتظاظ العاليـة وسـوء األوضـاع الـس              
مراكــز االحتجــاز، وخباصــة إزاء عــدم تــوفُّر متطلبــات الــصحة العامــة والنظافــة، ونقــص ميــاه    
الشرب، وعدم كفاية امليزانيـة الغذائيـة، وعـدم تـوفُّر الرعايـة الطبيـة، ونقـص املـوظفني، وعـدم                     

  ).١٠املادة (الفصل يف مراكز االحتجاز بني األشخاص املتهمني واجملرمني املدانني 
ي للدولـــة الطـــرف أن تـــضاعف جهودهـــا مـــن أجـــل حتـــسني أوضـــاع مجيـــع ينبغـــ  

األشخاص احملرومني مـن حريتـهم، وأن متتثـل جلميـع متطلبـات القواعـد النموذجيـة الـدنيا                
ــة مــشكلة     . ملعاملــة الــسجناء ــة الطــرف أيــضاً أن ُتعــاجل علــى ســبيل األولوي وينبغــي للدول

أن ُتزوِّد اللجنة بأرقام تبيِّن التقدم احملَرز       وينبغي هلا   . االكتظاظ املفرط يف مراكز االحتجاز    
منذ املوافقة على هذه التوصية، وخباصة أثر اخلطوات احملدَّدة لتحسني أوضـاع األشـخاص     

  .احملرومني من حريتهم
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود أحكام قانونية قـد تـسمح يف الواقـع بـسجن                  )١٨(  

  ).١١املادة (ي شخص ما بسبب عدم وفائه بالتزام تعاقد
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام تشريعاهتا لسجن شخص ما بـسبب               

  .عدم وفائه بالتزام تعاقدي
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وتالحــظ اللجنــة بقلــق وجــود عــدد متزايــد مــن التقــارير الــيت تتــضمن مــزاعم   )١٩(  
 بشأن حدوث اضطهاد منهجي وهتديدات بالقتل ملدافعني عن حقـوق اإلنـسان مـن ِقَبـل أفـراد                 

كمـا تالحـظ اللجنـة بقلـق التحقيقـات          . وجمموعات سياسية وهيئات مرتبطة بـسلطات الدولـة       
اجلنائية اليت أُجريت مع مدافعني عن احلقوق التناسلية، مبا يف ذلك التهم اجلنائيـة املوّجهـة ضـد              
تسع نساء من املدافعني عن حقوق املـرأة كانـت هلـن عالقـة بوقـف محـل فتـاة قاصـر تعّرضـت                        

 وهو ما حدث يف وقت كان فيه اإلجهاض العالجي إجراًء مـسموحاً بـه مبوجـب        لالغتصاب،
ــالقلق إزاء القيــود املفروضــة حبكــم األمــر الواقــع علــى ممارســة      . القــانون ــة ب كمــا تــشعر اللجن

  ).٢٢  و١٩املادتان (منظمات حقوق اإلنسان حلقها يف حرية التجمُّع 
 الــضرورية لوضــع حــد   توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ اإلجــراءات        

ــل، وخباصــة ضــد       ــدات بالقت ــهجي والتهدي ــة يف االضــطهاد املن ــة املتمثِّل للحــوادث املزعوم
ــسؤولني عــن تلــك        ــة امل ــذكورين أعــاله، وأن تكفــل معاقب ــرأة امل ــدافعني عــن حقــوق امل امل

وينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل ملنظمـات املـدافعني عـن          . األحداث على النحو الواجب   
  .ن احلق يف حرية التعبري والتجمُّع يف سياق اضطالعها بأنشطتهاحقوق اإلنسا

وبينما تالحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف قـد امتثلـت جزئيـاً للحكـم الـصادر                 )٢٠(  
، فإهنـا تأسـف ألن      (YATAMA)عن حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان يف قـضية ياتامـا              

وري لتطبيــق ســبيل انتــصاف قــانوين بــسيط الدولــة الطــرف مل ُتجــرِ اإلصــالح التــشريعي الــضر
يكفــل أن يكــون يف مقــدور مجاعــات الــسكان األصــليني واجلماعــات اإلثنيــة يف املنــاطق الــيت    
ــار الواجــب      تتمتــع باســتقالل ذايت املــشاركة علــى حنــو فعــال يف االنتخابــات مــع إيــالء االعتب

  ).٢٧  و٢٥املادتان (لعاداهتا وتقاليدها وأعرافها 
 الطرف أن تسعى إىل بلوغ األهداف احملددة يف احلكـم الـصادر عـن               ينبغي للدولة   

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وأن تقوم، بصفة خاصة، باختاذ خطوات إلجراء            
اإلصالحات الضرورية يف قانون االنتخابات على النحو الذي أوصت به احملكمـة وتطبيـق              

  . الصادرة عن اجمللس األعلى لالنتخاباتسبيل انتصاف قانوين بسيط للطعن يف القرارات
ــصري يف أوســاط اجلمهــور        )٢١(   ــز عن ــا إزاء وجــود حتيُّ ــة عــن قلقه وتعــرب اللجن

عموماً ضد الشعوب األصلية، وخباصة يف أقاليم سـاحل األطلـسي الـيت تتمتـع باسـتقالل ذايت،                  
ر اخلطـرية الـيت   وإزاء املشاكل العديدة الـيت متـس الـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك أوجـه القـصو         

تشوب اخلدمات الصحية والتعليمية، وإزاء قلّة أو انعدام فروع املؤسسات الـصحية والتعليميـة              
يف املناطق اليت تعيش فيها هذه الشعوب، وعدم وجود عملية تشاور لضمان موافقـة الـشعوب                

كمـا  . ضـيها األصلية موافقة ُمسبقة ومستنرية على اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة الـيت توجـد يف أرا                
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تالحظ اللجنة أنه بعد انقضاء أكثر من ست سنوات على احلكم الـصادر عـن حمكمـة البلـدان                   
، ال تزال هذه اجلماعة تفتقر إىل سـند امللكيـة   Awas Tingniاألمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية 
ه  فريــسة للنـشاط غــري املــشروع الــذي تقــوم بــ Awas Tingniبينمـا ال يــزال إقلــيم أواس تيــنغين  

  ).٢٧  و٢٦املادتان (أطراف خارجية من املستوِطنني وقاطعي األخشاب 
  :ينبغي للدولة الطرف  
أن تكفل على حنو فعال حق الشعوب األصـلية يف احلـصول علـى التعلـيم                  )أ(  

  الذي يناسب احتياجاهتا احملدَّدة؛
أن تكفــل وصــول مجيــع الــشعوب األصــلية، وخباصــة تلــك الــيت تعــيش يف   )ب(  
  احل األطلسي اليت تتمتع باستقالل ذايت، إىل اخلدمات الصحية املالئمة؛أقاليم س
أن ُتجري مشاورات مع الشعوب األصلية قبل منح التـراخيص ألغـراض              )ج(  

االستغالل االقتصادي لألراضي اليت تعيش فيها هذه الـشعوب، وأن تكفـل أالّ ميـس هـذا                 
  ا يف العهد؛االستغالل يف أي ظرف من الظروف احلقوق املعتَرف هب

أن تواصــل وُتنجــز عمليــة ترســيم وتعــيني حــدود أراضــي اجلماعــات الــيت   )د(  
ــع وتراقــب       ــة هــذه األراضــي، وأن متن ــنغين ومــنح ســندات ملكي ــيم أواس تي تعــيش يف إقل
النشاط غري املشروع الـذي تقـوم بـه أطـراف خارجيـة يف هـذه األراضـي، وأن ُتحقِّـق مـع                

  .ماملسؤولني عن هذا النشاط وتعاقبه
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تنـشر تقريرهـا الـدوري الثالـث وهـذه                     )٢٢(  

املالحظــات اخلتاميــة، وأن تتيحهــا علــى نطــاق واســع للجمهــور عمومــاً وللــسلطات القــضائية  
وينبغــي توزيــع نــسخ مطبوعــة منــها علــى اجلامعــات واملكتبــات العامــة   . والتــشريعية واإلداريــة

كما تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن         . ك من األماكن ذات الصلة    ومكتبة الربملان وغري ذل   
تتــيح التقريــر الــدوري الثالــث وهــذه املالحظــات اخلتاميــة للمجتمــع املــدين وللمنظمــات غــري    

وســوف يكــون مــن املناســب توزيــع مــوجز للتقريــر واملالحظــات  . احلكوميــة العاملــة يف البلــد
  .لغاهتااخلتامية على جمتمعات الشعوب األصلية وب

ــة   ٧١ مــن املــادة ٥ووفقــاً للفقــرة   )٢٣(   ــداخلي للجنــة، ينبغــي للدول  مــن النظــام ال
الطــرف أن تقــدم يف غــضون ســنة واحــدة معلومــات عــن احلالــة الراهنــة وعــن تنفيــذ توصــيات 

  . أعاله١٩  و١٧  و١٣  و١٢اللجنة الواردة يف الفقرات 
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ريرهـا الـدوري التـايل الـذي      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم يف تق            )٢٤(  
، معلومـات عـن التوصـيات املتبقيـة         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩حيني موعد تقدميه حبلول     

  .وعن مدى االمتثال ألحكام العهد ككل
  إسبانيا  - ٨٧

نظرت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف التقريـر الـدوري اخلـامس املقـدم مـن               )١(  
) 2581  و(CCPR/C/SR.2580 ٢٥٨١  و٢٥٨٠تيها  يف جلـــــــس(CCPR/C/ESP/5)إســـــــبانيا 
واعتمدت املالحظـات اخلتاميـة التاليـة       . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢١  و ٢٠يف   املعقودتني

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠، املعقودة يف (CCPR/C/SR.2595) ٢٥٩٥يف جلستها 
  

  مقدمة  - ألف   
ريرهـــا الـــدوري اخلـــامس، ترحـــب اللجنـــة مـــع االرتيـــاح بتقـــدمي إســـبانيا تق   )٢(  

.  عامـاً  ١٢وبالفرصة املتاحة هلا بالتايل الستئناف احلوار مع الدولة الطرف بعد مرور أكثر من              
وتنوه جبودة الردود اليت قدمها وفد على درجة عالية من الكفاءة، وتتوجه بالـشكر إىل الدولـة                  

  وCCPR/C/ESP/Q/5(الطرف على ردودها اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل الـيت وضـعتها اللجنـة          
(Add.1 لعــدم إحالــة تلــك الــردود قبــل وقــت كــاٍف للــتمكن مــن ترمجتــها إىل  ، لكنــها تأســف

  .لغات العمل األخرى للجنة
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
 “قانون الـذاكرة التارخييـة    ” ٥٢/٢٠٠٧ة مع االرتياح بالقانون     ترحب اللجن   )٣(  

”Ley de la memoria histórica“ على تعويض ضحايا احلكم الدكتاتوري الذي ينص.  
ــني          )٤(   ــساواة ب ــز امل ــة الطــرف لتعزي ــذهلا الدول ــيت تب ــاجلهود ال ــة ب وترحــب اللجن

 بــشأن ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٢ املــؤرخ ٣/٢٠٠٧اجلنــسني، وبوجــه خــاص اعتمــاد القــانون   
ركات املــساواة الفعالــة بــني املــرأة والرجــل يف جمــاالت الــصحة والتعلــيم واخلدمــة املدنيــة والــش 

  .اخلاصة
وترحب اللجنة مع االرتياح باخلطة الراميـة إىل حتـسني ظـروف االحتجـاز يف                 )٥(  

، ٢٠٠٥ديــسمرب / املعتمــدة يف كــانون األول “خطــة املواءمــة وإنــشاء الــسجون   ”الــسجون 
ــذها  ــدة إىل    . وتالحــظ باهتمــام بــدء تنفي ــة الطــرف علــى اللجــوء بــصورة متزاي وتــشجع الدول

  .احللول البديلة للسجن
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وحتــيط اللجنــة علمــاً مــع االرتيــاح باخلطــة االســتراتيجية للمواطنــة واإلدمــاج     )٦(  
  . الرامية إىل إدماج املهاجرين٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة 

وترحب اللجنة بأحكام القـضاء الثابتـة للـهيئات القـضائية الوطنيـة الـيت تتعلـق               )٧(  
  .بتطبيق أحكام العهد يف قراراهتا

  
   والتوصياتمواطن القلق الرئيسية  - جيم   

تالحظ اللجنة مع القلق االفتقار إىل معلومات عن التدابري العملية اليت اختـذهتا      )٨(  
ــاري امللحــق بالعهــد      ــة مبوجــب الربوتوكــول االختي ــة الطــرف ملتابعــة مالحظــات اللجن . الدول

  .)١٤  و٢املادتان (
 ملتابعـة  ينبغي للدولة الطرف تقدمي معلومات مفـصلة عـن التـدابري العمليـة املتخـذة             

  .مالحظات اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد
وحتــيط اللجنــة علمــاً بــالقرار الــذي صــدر مــؤخراً عــن احملكمــة الوطنيــة العليــا   )٩(  

)l’Audiencia Nacional(   والذي يقضي ببحث مسألة املفقودين، لكنها تعرب عـن قلقهـا إزاء 
وتـذكّر بـأن اجلـرائم الـيت ترتكـب ضـد            . ١٩٧٧ عـام    استمرار سريان قانون العفـو الـصادر يف       

) ١٩٩٢(٢٠اإلنسانية ال تسقط بالتقادم، وتوجه نظـر الدولـة الطـرف إىل تعليقهـا العـام رقـم                   
 الذي يفيد أن قوانني العفـو فيمـا خيـص االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان                   ٧املتعلق باملادة   

 الذي يتناول طبيعة االلتزام القانوين العـام        )٢٠٠٤(٣١تتعارض مع العهد، وتعليقها العام رقم       
وتالحظ اللجنة مـع االرتيـاح تأكيـد الدولـة الطـرف           . املفروض على الدول األطراف يف العهد     
 يــنص علــى كــشف (Ley de la Memoria Histórica)أن القــانون املتعلــق بالــذاكرة التارخييــة 

قـة بالعقبـات الـيت تعتـرض األسـر عنـد            مصري املفقودين، لكنـها تـشري بقلـق إىل املعلومـات املتعل           
قيامها خبطوات قانونية وإدارية للحصول على تصريح باسـتخدام رفـات املفقـودين مـن القبـور                 

  .والتعرف على جثثهم
  : ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي  
  ؛ ١٩٧٧أن تنظر يف إلغاء قانون العفو الصادر يف عام   )أ(  
 الـضرورية لكفالـة اعتـراف اهليئـات القـضائية           أن تتخذ التدابري التـشريعية      )ب(  

  الوطنية بعدم سقوط اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية بالتقادم؛ 
أن تنظر يف إنشاء جلنة تضم خرباء مستقلني ُتعىن بتقصي احلقائق التارخييـة        )ج(  

  النتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت خالل احلرب األهلية واحلكم الدكتاتوري؛ 



A/64/40 (Vol. I) 
 

55 10-49018 
 

 تتيح لألسر التعرف على جثث الضحايا واستخراج رفـاهتم، ومـنحهم            أن  )د(  
  .تعويضات عند االقتضاء

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن نطـاق تعـاريف اإلرهـاب يف القـانون احمللـي،                   )١٠(  
 من قانون العقوبات اإلسباين، قد يكـون واسـعاً للغايـة، ممـا     ٥٨٠  و٥٧٢كما ترد يف املادتني  
  .كات للعديد من احلقوق املكرسة يف العهدقد يفضي إىل انتها

أن ينبغــي للدولــة الطــرف أن تعــّرف اإلرهــاب بطريقــة تقييديــة، وأن تعمــل علــى     
وينبغـي هلـا بـصفة خاصـة أن     . تكون تدابري مكافحـة اإلرهـاب مطابقـة للعهـد مطابقـةً تامـة          

ــادتني   ــات حلــصر جمــال تطبيقهمــا    ٥٨٠  و٥٧٢تنظــر يف تعــديل امل ــانون العقوب يف  مــن ق
  .اجلرائم اليت تعترب بال جدال جرائم إرهابية تستحق التعامل معها بصفتها هذه

 املتعلــق حبمايــة ١٥/١٩٩٩وحتــيط اللجنــة علمــاً باعتمــاد القــانون األساســي     )١١(  
البيانات الشخصية، لكنها تعرب عن قلقها ألن هذه البيانات ال تتمتع باحلماية الكافيـة بـالنظر         

  ).١٧  و٢املادتان (كن أن تضر مبكافحة اإلرهاب إىل التجاوزات اليت مي
ينبغي للدولـة الطـرف أن حتمـي البيانـات الشخـصية وتكفـل احلـق يف اخلـصوصية                     

  .كفالة تامة مبا يتفق مع العهد
وتالحظ اللجنة التدابري املتخذة من الدولة الطرف ملكافحة العنف ضـد املـرأة               )١٢(  

صة يف هــذا اجملــال، لكنــها تــشري بقلــق إىل اســتمرار وعزمهــا علــى زيــادة عــدد احملــاكم املتخصــ
وتعـرب  . العنف األسري يف إسبانيا، على الرغم مـن اجلهـود اهلامـة الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف             

اللجنة أيـضاً عـن أسـفها لعـدم وجـود تـدابري فعالـة لتـشجيع املـرأة علـى اإلبـالغ عـن الوقـائع،                           
  ).٧  و٣املادتان ( النيابة العامة إضافة إىل عدم توفر املساعدة الكافية من جانب

ينبغي للدولة الطرف أن تعّزز اجلهود اليت تبذهلا ملنع ومكافحة العنف ضد املـرأة،                
وبوجه خاص العنف األسري، وأن تقوم يف هذا الصدد جبمع إحصاءات كافية لفهم أبعاد           

نيابة العامة، أن وينبغي للسلطات العامة أيضاً، مبا يف ذلك ال. هذه الظاهرة على حنو أفضل
  .تقدم كل ما يلزم من املساعدة إىل الضحايا

ــذيب، وإىل أن        )١٣(   ــالغ عــن حــاالت التع ــق إىل اســتمرار اإلب ــة بقل ــشري اللجن وت
الدولة الطرف مل تقـم، فيمـا يبـدو، بإعـداد اسـتراتيجية شـاملة أو باختـاذ تـدابري كافيـة لـضمان                        

لدى الدولة الطـرف بعـد آليـة فعالـة ملنـع التعـذيب              وال يتوفر   . القضاء هنائياً على هذه املمارسة    
ــشأن          ــذا ال ــدوليني يف ه ــات واخلــرباء ال ــها خمتلــف اهليئ ــيت قدمت ــن التوصــيات ال ــرغم م ــى ال عل

  ).٧ املادة(
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ينبغــي للدولــة الطــرف أن ُتعّجــل عمليــة اعتمــاد آليــة وطنيــة ملنــع التعــذيب وفقــاً      
ريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة      للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب وغـ       

القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، مـع مراعـاة توصـيات خمتلـف اهليئـات واخلـرباء الـدوليني              
إضافة إىل رأي منظمات اجملتمع املدين ومجيع املنظمات غـري احلكوميـة الـيت تعمـل يف جمـال                   

  .مكافحة التعذيب
، الـذي يـنص علـى حـق     ١٣/٢٠٠٣وحتيط اللجنـة علمـاً بالقـانون األساسـي         )١٤(  

السجني يف إجراء فحص طيب ثاٍن وعلى إمكانية احلـصول علـى قـرار قـضائي يـأذن بالتـسجيل                    
بالفيديو أثناء بعض االستجوابات، لكنـها ال تـزال قلقـة إزاء اسـتمرار نظـام احلـبس االنفـرادي                    

)incomunicación ( ــا خيـــص جـــرائم اإلرهـــاب حـــىت  واللـــصوصية الـــذي ميكـــن أن ميتـــد  فيمـ
وال تـشاطر  . يوماً، وإزاء عدم متتع األشخاص املعنيني بـاحلق يف تعـيني حمـام مـن اختيـارهم            ١٣

اللجنة الدولة الطرف رأيها فيما يتعلق بضرورة اسـتمرار نظـام احلـبس االنفـرادي الـذي تـربره                   
وتــرى اللجنــة أن هــذا النظــام ميكــن أن يفــضي إىل إســاءة املعاملــة وهــي  . “مبــصلحة العدالــة”
ف لالستمرار به على الرغم من التوصيات اليت قدمتها عدة هيئات وخرباء دولـيني إللغائـه                تأس

  ).١٤  و٩  و٧املواد (
توصي اللجنة مـن جديـد باختـاذ التـدابري الالزمـة، مبـا يف ذلـك التـدابري التـشريعية                       

يـار  إللغاء نظام احلبس االنفرادي هنائيـاً، وضـمان مـنح مجيـع احملتجـزين احلـق يف حريـة اخت                
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن     . حمام واستشارته بسرية تامة وحضوره أثناء االستجوابات      

توفر بصورة منهجية تـسجيل االسـتجوابات بالـصوت والـصورة يف مجيـع مراكـز الـشرطة         
  .وأماكن االحتجاز

 ١٣/٢٠٠٣وتالحظ اللجنـة الـضمانات الـيت يـنص عليهـا القـانون األساسـي                  )١٥(  
(Ley Orgánica de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional) 

، لكنــها )القــانون األساســي اخلــاص بقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة يف جمــال الــسجن االحتيــاطي (
تــزال قلقــة ألن فتــرة احلــبس االحتيــاطي حتــدد باالســتناد إىل مــدة العقوبــة املــستحقة وميكــن   ال

  . من العهد٩ من املادة ٣وات، وهو ما يتعارض جبالء مع الفقرة متديدها حىت أربع سن
ينبغي للدولة الطرف أن حتد من طول مدة احلبس االحتيـاطي بطريقـة تتوافـق مـع                   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف من جديد بأن تعدل عـن حتديـد            .  من العهد  ٩أحكام املادة   
  .عقوبة املستحقةاملدة القصوى للحبس االحتياطي باالستناد إىل مدة ال

وإذ تــضع اللجنــة يف اعتبارهــا مــا تبذلــه الدولــة مــن جهــود ترمــي إىل ضــمان     )١٦(  
 الـذي  (Real Decreto) ٢٣٩٣/٢٠٠٤حقوق األجانب، مبا يف ذلـك أحكـام املرسـوم امللكـي     
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ينص على منح مساعدة قانونية إىل األجانب، فإهنا ال تـزال قلقـة إزاء املعلومـات الـيت تفيـد أن                     
ة القضائية املتعلقة بطلبات اللجوء تقتصر على إجراء شـكلي فقـط، وأن بعـض القـرارات                الرقاب

  ).١٣املادة (املتخذة يف جمال احتجاز األجانب وطردهم تعترب تعسفية 
ــرار يف جمــال احتجــاز          ــة اختــاذ الق ــال عملي ــضمن امتث ــة الطــرف أن ت ينبغــي للدول

 عليــه يف القــانون، وإتاحــة إمكانيــة  األجانــب وطــردهم امتثــاالً كــامالً لإلجــراء املنــصوص 
وينبغي للدولـة الطـرف أيـضاً       . االحتكام دوماً إىل األسباب اإلنسانية يف إجراءات اللجوء       

  .أن حترص على أن يكون قانون اللجوء اجلديد مطابقاً بالكامل للعهد
ــا،       )١٧(   ــة علمــاً بتطــور أحكــام القــضاء اخلاصــة باحملكمــة العلي وبينمــا حتــيط اللجن

صالح الذي جتريـه الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بـإجراءات الطعـن بـالنقض، فإهنـا تالحـظ                      وباإل
بقلق أن التدابري املؤقتة واجلزئية السارية يف الوقت الراهن وتلك املخطط هلا يف إطار اإلصـالح                

  )).٥(  و١٤  و٢املواد ( من العهد ١٤ من املادة ٥ال تكفي لضمان االمتثال للفقرة 
 الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة والفعالة لـضمان حـق كـل شـخص               ينبغي للدولة   

مدان جبرمية يف اللجوء إىل هيئة قضائية أعلى للنظر يف قرار إدانته ويف العقـاب احملكـوم بـه          
ــه ــانون األساســي     . علي ــضمن الق ــى أن ي ــا أن حتــرص عل ــي هل ــل ١٩/٢٠٠٣وينبغ  بالكام

  .يةإمكانية التقاضي على درجتني يف القضايا اجلنائ
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارهـا اإليـضاحات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف، فإهنـا                    )١٨(  

 الـيت جتيـز للقاضـي، يف    “secreto de sumario”تعرب عن قلقها ألن قاعدة سـرية اإلجـراءات   
إطار التحقيـق اجلنـائي، منـع الـدفاع كليـاً أو جزئيـاً مـن احلـصول علـى املعلومـات الناجتـة عـن                          

  ).١٤ادة امل(التحقيق 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف إلغاء قاعدة سرية اإلجراءات مبا يكفـل االمتثـال               

ألحكــام القــضاء الــيت كررهتــا اللجنــة، والــيت مفادهــا أن مبــدأ تكــافؤ الفــرص بــني الــدفاع  
واالدعاء يعين أن حيظى الطرفان باملدة والتسهيالت الضرورية إلعـداد دفوعهمـا ممـا يعـين                

  .املستندات الالزمة هلذا الغرضحصوهلما على 
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات الـيت تفيـد أن املالحقـة القـضائية أمـام احملكمـة                   )١٩(  

 بتهمـة االرتبـاط جبماعـات إرهابيـة أو التعـاون معهـا،       “l’Audiencia Nacional”الوطنية العليا 
  .ميكن أن يقّيد دون مربر حرية التعبري وتكوين اجلمعيات
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للدولة الطرف أن تتأكد من أن أية قيود تفرض على حرية التعـبري وتكـوين               ينبغي    
 مـن  ٣اجلمعيات إمنا هي قيـود ضـرورية ومتناسـبة وهلـا مـا يربرهـا مبـا يتماشـى مـع الفقـرة                  

  . من العهد٢٢ واملادة ١٩املادة 
وبينما حتيط اللجنـة علمـاً بالتـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف للقـضاء علـى                      )٢٠(  

 املتعلــق مبكافحــة العنــف ١٩/٢٠٠٧رتعــات العنــصرية وكــره األجانــب، وال ســيما القــانون  ال
والعنـصرية وكــره األجانــب والتعــصب يف ميــدان الرياضــة، فإهنــا تعــرب عــن قلقهــا إزاء أفعــال  
العنف اليت ترتكب ضد األفراد املنتمني إىل األقليات، وال سيما الغجر الروما واملهـاجرون مـن                

  ).٢٠املادة (وأمريكا الالتينية مشال أفريقيا 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن تطبيــق تــشريعاهتا املتعلقــة مبكافحــة احلــض علــى    

وينبغـي هلـا أيـضاً أن تنظـر يف توسـيع            . الكراهية العنـصرية والتمييـز العنـصري تطبيقـاً تامـاً          
  .نطاق والية املرصد اإلسباين للعنصرية وكره األجانب حبيث يصبح أكثر فعالية

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن حالة األطفـال غـري                 )٢١(  
ــدأ      ــذين يفــدون إىل األراضــي اإلســبانية ويعــادون إىل أوطــاهنم بــدون مراعــاة مب املــصحوبني ال

ويـزعم أن أولئـك األطفـال يتعرضـون لـسوء املعاملـة يف مراكـز اإليـواء               . املصلحة العليا للطفـل   
 بـدون أن  “Guardia Civil”انـاً يف مرافـق الـشرطة ومراكـز الـدرك املـدين       وأهنم حيتجزون أحي

  .تتاح هلم إمكانية االستعانة مبحام ودون مثوهلم على وجه السرعة أمام قاض
ينبغي للدولـة الطـرف أن تـضمن احتـرام حقـوق األطفـال غـري املـصحوبني الـذين                      

  : يام مبا يليوينبغي هلا بصفة خاصة الق. يفدون إىل األراضي اإلسبانية
كفالــة متتــع كــل طفــل غــري مــصحوب باملــساعدة القانونيــة اجملانيــة خــالل     )أ(  

  اإلجراءات اإلدارية وإجراءات الطرد بوجه عام؛ 
  مراعاة مبدأ مصلحة الطفل العليا يف هذه اإلجراءات؛   )ب(  
  .إنشاء آلية ملراقبة مراكز اإليواء لضمان عدم تعرض القّصر لالعتداء  )ج(  
ــدوري         )٢٢(   ــا ال ــصَّ تقريره ــى أوســع نطــاق ن ــروِّج عل ــة الطــرف أن ت ــى الدول عل

اخلامس وردودها اخلطية على قائمة املسائل اليت وضـعتها اللجنـة إىل جانـب هـذه املالحظـات                  
  .اخلتامية

 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، ينبغــي أن تقــدم ٧١ مــن املــادة ٥وطبقــاً للفقــرة   )٢٣(  
ملعلومات ذات الصلة عن تنفيـذ توصـيات اللجنـة الـواردة يف             الدولة الطرف، يف غضون سنة، ا     

  . أعاله١٦  و١٥  و١٣الفقرات 
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ــاريخ    )٢٤(   ــة ت ــاً لتقــدمي  ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١وحتــدد اللجن  موعــداً هنائي
وهي تطلب إىل الدولة الطرف أن تـضمِّن تقريرهـا الـدوري          . التقرير الدوري السادس إلسبانيا   

وتطلب اللجنـة   . ية حمدثة بشأن مجيع توصيات اللجنة وبشأن العهد ككل        املقبل معلومات عمل  
أيــضاً إىل الدولــة الطــرف إشــراك اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف الدولــة    

  .الطرف يف عملية وضع التقرير الدوري السادس
  رواندا  - ٨٨

ــدو      )١(   ــر ال ــسان يف التقري ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــدا  نظــرت اللجن ــث لروان ري الثال
)CCPR/C/RWA/3 ( ١٩  و١٨ الــيت عقــدت يــومي  ٢٦٠٤  و٢٦٠٣  و٢٦٠٢يف جلــساهتا 

ــارس /آذار ــة  ). 2604  و2603  وCCPR/C/SR.2602 (٢٠٠٩م واعتمــدت املالحظــات اخلتامي
  .٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ املنعقدة يف ،)CCPR/C/SR.2618 (٢٦١٨التالية يف جلستها 

  
  املقدمة  - ألف   

ب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته رواندا، وتـشعر باالرتيـاح            ترح  )٢(  
إذ أتيحت هلا الفرصة الستئناف احلوار من خالل هذا التقرير مع الدولة الطرف، وتعـرب عـن             

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل         . أسفها لتأخر تقدميه طوال ما يزيد على مخـسة عـشر عامـاً            
كمـا تعـرب عـن امتناهنـا للمعلومـات الـيت            . هتا اللجنـة لتقـدمي التقـارير      التقيد باملواعيد اليت حدد   

قدمتها الدولة الطرف بشأن تشريعاهتا، مبا يف ذلك املعلومات املـذكورة ضـمن الـردود اخلطيـة                  
  ).Add.1  وCCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1(على قائمة املسائل 

التعمري بعد اإلبـادة    وتشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف ما زالت جتتاز مرحلة             )٣(  
ورغــم .  واألحـداث املأســاوية الــيت صـاحبت ذلــك  ١٩٩٤اجلماعيـة الــيت تعرضـت هلــا يف عــام   

أحرز من تقدم، فإن اللجنة تعرب عـن قلقهـا إزاء عـدم اسـتقرار الوضـع احلـايل فيمـا خيـص                     ما
  .املصاحلة داخل اجملتمع الرواندي

  
  اجلوانب االجيابية  - باء   

هــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف مــن أجــل تعزيــز املــصاحلة تالحــظ اللجنــة اجل  )٤(  
  .٢٠٠٣ديد يف عام داخل اجملتمع وإرساء دولة القانون يف رواندا، وخباصة اعتماد دستور ج

ــة الطــرف وتــصديقها علــى       )٥(   ــة اإلعــدام يف الدول ــة بإلغــاء عقوب وترحــب اللجن
 .ىل إلغاء عقوبة اإلعدامالربوتوكول االختياري الثاين املتعلق بالعهد والذي يرمي إ
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ــادة        )٦(   ــق امل ــشأن تطبي ــدم احملــرز ب ــة بالتق ــد، خاصــة   ٣وترحــب اللجن ــن العه  م
وحتـث اللجنـة الدولـة    . يتعلق بتمثيل املـرأة يف الربملـان، ومراعـاة احملكمـة العليـا هلـذه املـادة         فيما

ــة ويف         ــاة العامـ ــرأة يف احليـ ــشاركة املـ ــز مـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــود مـ ــضاعفة اجلهـ ــى مـ ــرف علـ  الطـ
  .اخلاص القطاع

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

تأســف اللجنــة ألن تقريــر الدولــة الطــرف والــردود اخلطيــة الــيت قدمتــها علــى   )٧(  
قائمة املسائل اليت ينبغي معاجلتها واليت كانت قد وجهـت إليهـا ال حتـوي املعلومـات الوقائعيـة                   

 مدى احترام احلقوق املنصوص عليها يف العهـد         املفصلة وال اإلحصائيات اليت تتيح للجنة تقييم      
  .وترى اللجنة أن هذه البيانات أساسية ملتابعة تطبيق العهد. يف الدولة الطرف

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات أكثــر مشــوالً، مبــا يف ذلــك عــن طريــق      
ت الـيت   اإلحصائيات ذات الصلة حول تنفيذ القوانني واألحكام اإلدارية يف خمتلـف اجملـاال            

  .يغطيها العهد
ترحــب اللجنــة مبــا جــاء يف تقريــر الدولــة الطــرف حــول تغليــب العهــد علــى     )٨(  

بيـد أن اللجنـة تـشري إىل أن العهـد     . القانون الوطين وإمكانية االحتجاج به أمام احملاكم الوطنية 
مل ينــشر بــصورة كافيــة تــسهل عمليــة االحتجــاج بــه علــى حنــو منــتظم أمــام حمــاكم وســلطات  

  ).٢املادة (دولة ال
ينبغي للدولة الطرف أن تتخـذ التـدابري الالزمـة للتعريـف بالعهـد بـني مجيـع أفـراد                      

وينبغـي للدولـة الطـرف أن تـدرج يف          . الشعب، وخباصة القضاة واملخولني بتطبيق القـانون      
 .تقريرها املقبل أمثلة مفصلة عن تطبيق العهد يف احملاكم الوطنية

إىل أن دســتور روانــدا يــنص علــى املــساواة بــني الرجــل   وبينمــا تــشري اللجنــة   )٩(  
واملــرأة، فإهنــا تعــرب عــن قلقهــا إزاء التمييــز ضــد املــرأة يف جمــاالت عديــدة خاصــة يف القــانون  

  ).٢٦ واملادة ٣املادة (املدين وقانون األسرة الذي يعترب الزوج رئيس املؤسسة الزوجية 
ة يف إطـار مـشاريع مراجعـة القـانون          ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمـ         

  .املدين وقانون األسرة، من أجل حذف األحكام اليت حتط من مكانة املرأة
تشري اللجنة إىل أن عدد الفتيات اللوايت حيصلن علـى التعلـيم الثـانوي والعـايل            )١٠(  

املـرأة  أقل من عدد البنني، ويرجع ذلك علـى األخـص إىل املواقـف التقليديـة الـسائدة إزاء دور              
  ).٢٦  و٣املادتان (يف اجملتمع 
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ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف من جهودها لضمان تكافؤ فرص احلصول علـى       
كما ينبغي هلا . التعليم بالنسبة للبنات والبنني على مجيع مستويات التعليم مبختلف أشكاله

  .أن تتخذ التدابري الالزمة لتوعية األسر هبذه املسألة
نة بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل ارتكاب أعمـال عنـف داخـل      وتشعر اللج   )١١(  

األسر يف البلد وإزاء عدم كفاية التدابري اليت تتخذها الـسلطات العامـة يف هـذا الـشأن، خاصـة                    
  ).٧  و٣املادتان (فيما يتعلق باملقاضاة اجلنائية وبالتكفل بضحايا العنف 

ة وملعاقبـة أعمـال العنـف، خاصـة مـن           ينبغي للدولة الطرف أن تتبع سياسـة ملقاضـا          
كمـا ينبغـي للدولـة      . خالل إصدار توجيهات واضـحة يف هـذا الـشأن إىل هيئـات الـشرطة              

الطــرف أن تتــزود بــاألدوات القانونيــة املناســبة وأن تكثــف مــن جهودهــا لتوعيــة هيئــات    
  .الشرطة والشعب بصفة عامة من أجل مكافحة هذه الظاهرة

ــالقلق    )١٢(   ــة ب إزاء التقــارير الــيت أشــارت إىل وجــود حــاالت اختفــاء   تــشعر اللجن
قسري وحاالت إعدام تعسفية أو بدون حماكمـة عادلـة يف روانـدا وإزاء اإلفـالت مـن العقـاب                   

كمـا يـساور اللجنـة القلـق        . الذي يبدو أن السلطات املسؤولة عن هـذه االنتـهاكات تتمتـع بـه             
سيد أوغـسطني سـيزا، الـرئيس الـسابق         إزاء غياب معلومات من الدولة الطرف بشأن اختفاء ال        

ــثالً حلــزب احلركــة           ــان مم ــسابق يف الربمل ــضو ال ــا، الع ــارد هيتيمان ــسيد ليون ــنقض وال ــة ال حملكم
  ).٩  و٧  و٦املواد (الدميقراطية اجلمهورية، إذ مل تقدم الدولة الطرف أية معلومات بشأهنما 

يقــات يف مجيــع ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن قيــام ســلطة مــستقلة بــإجراء حتق    
االدعاءات املتعلقة مبثل هذه االنتهاكات ومقاضـاة ومعاقبـة املـسؤولني عـن هـذه األعمـال                 

وينبغي أن يتاح للضحايا أو ألسـرهم وسـيلة انتـصاف فعالـة وأن يقـدم                . بالشكل املناسب 
  . من العهد٢هلم التعويض املناسب، وفقاً للمادة 

لعديــدة لألشــخاص الــذين تعرضــوا    ال تــزال اللجنــة قلقــة بــشأن احلــاالت ا      )١٣(  
 وبعـد ذلـك، خـالل العمليـات الـيت شـنها            ١٩٩٤ يف عام    - ومن بينهم نساء وأطفال      - للقتل

اجليش الوطين الرواندي، وكذلك بشأن العدد احملـدود مـن احلـاالت الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم             
  ).٦املادة (الرواندية وعاقبت املتورطني فيها 

تخذ تدابري تضمن قيام سـلطة مـستقلة بـإجراء حتقيقـات          ينبغي للدولة الطرف أن ت      
  .يف هذه األعمال ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عنها طبقاً للقوانني السارية
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ــة اإلعــدام يف عــام      )١٤(   ــة بإلغــاء عقوب ، تالحــظ بقلــق ٢٠٠٧بينمــا ترِحــب اللجن
 مـا يعـد خمالفـاً       االستعاضة عن هـذه العقوبـة بالـسجن املؤبـد املقتـرن بـاحلبس االنفـرادي، وهـو                 

  . من العهد٧جاء يف املادة  ملا
ــرادي وأن تـــضمن متتـــع       ــة احلـــبس االنفـ ــة الطـــرف أن تلغـــي عقوبـ ينبغـــي للدولـ

األشخاص احملكوم عليهم بالسجن املؤبد بالضمانات الـيت حتـق هلـم مبوجـب قواعـد األمـم                  
 .املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

اء التقــارير الــواردة عــن األوضــاع املؤســفة يف بعــض   تــشعر اللجنــة بــالقلق إز   )١٥(  
. السجون، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي وتـوفري الرعايـة الـصحية واحلـصول علـى الغـذاء        

كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة الفصل بني احملتجزين األحداث واحملتجزين البـالغني،              
  ).١٠املادة (الذين يقضون فعالً مدة عقوبتهم وبني السجناء الذين ينتظرون احملاكمة وهؤالء 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات عاجلة وفعالـة ملعاجلـة اكتظـاظ الـسجون                 
 ١٠يف مراكز االحتجاز ولضمان ظـروف احتجـاز حتفـظ كرامـة احملتجـزين، وفقـاً للمـادة          

اكمة وهؤالء وينبغي وضع نظام يضمن الفصل بني السجناء الذين ينتظرون احمل. من العهد
وينبغي علـى   . الذين يقضون فعالً مدة عقوبتهم وبني احملتجزين األحداث وسائر احملتجزين         

األخص للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمـة كـي ُتحتـرم مجيـع قواعـد األمـم املتحـدة                    
  .النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

بــأن ســلطات كيغــايل كــثرياً  تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء املعلومــات الــيت تفيــد     )١٦(  
حتتجــز أفـراداً بــدعوى التـشرد ينتمــون إىل فئـات ضــعيفة مثـل أطفــال الـشوارع واملتــسولني       مـا 

وجيـري احتجـاز هـؤالء األشـخاص دون هتمـة ويف ظـروف ماديـة                . والعاملني يف جتـارة اجلـنس     
  ).٩املادة (سيئة 

تجــاز أي فــرد ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ التــدابري الالزمــة لتــضمن عــدم اح   
بشكل تعسفي، خاصة ألسباب تتعلق أساساً بالفقر، وشطب جرميـة التـشرد مـن التـشريع                

  .اجلنائي
حتــيط اللجنــة علمــاً باملــشاكل اخلطــرية الــيت تواجههــا الدولــة الطــرف، لكنــها    )١٧(  

تبدي قلقها مـن أن نظـام إقامـة العدالـة يف حمـاكم الغاكاكـا يف روانـدا ال يعمـل وفقـاً للقواعـد                     
ألساســية بــشأن احلــق يف حماكمــة نزيهــة، خاصــة فيمــا يتعلــق برتاهــة القــضاة ومحايــة حقــوق     ا

وال تزال مسألة افتقار القضاة للتدريب القـانوين واملعلومـات الـواردة بـشأن الفـساد،                . املتهمني
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يــضاف إىل ذلــك، ممارســة حقــوق الــدفاع واحتــرام مبــدأ تكــافؤ وســائل . مــدعاة لقلــق اللجنــة
  ).١٤املادة ( عاماً ٣٠يما يتعلق بالعقوبات اليت قد تصل إىل السجن ملدة الدفاع، خاصة ف

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التـزام مجيـع احملـاكم واحملـاكم املتخصـصة يف البلـد                    
 مـن التعليـق العـام للجنـة         ٢٤ من العهد ويف الفقرة      ١٤باملبادئ املنصوص عليها يف املادة      

ساواة أمـام احملـاكم واحملـاكم املتخصـصة ويف حماكمـة      ، بشأن احلق يف امل )٢٠٠٧(٣٢رقم  
وينص هذا التعليق على أن احملاكم القائمة على القانون العـريف ال ميكـن أن تـصدر                 . عادلة

أن تقتـصر الـدعاوى الـيت       : أحكاماً ملزمة تعترف هبا الدولة، مـا مل تتـوافر الـشروط التاليـة             
ية بسيطة وأن تـستويف الـشروط األساسـية         تنظر فيها هذه احملاكم على مسائل مدنية وجنائ       

. للمحاكمــة العادلــة وغــري ذلــك مــن الــضمانات األخــرى ذات الــصلة الــواردة يف العهــد  
وينبغــي أن تعتمــد حمــاكم الدولــة هــذه األحكــام يف ضــوء الــضمانات املنــصوص عليهــا يف   

جـراءات  العهد وأن يكون مبقدور األطراف املعنية االعتراض عليها عند االقتـضاء وفقـاً إل       
وال تتعـارض هـذه املبـادئ مـع التـزام الدولـة العـام               .  مـن العهـد    ١٤تستويف شروط املـادة     

 .حبماية احلقوق اليت يكفلها العهد ألي شخص يتضرر من احملاكم العرفية

ــساعدة        )١٨(   ــدمون امل ــذين يق ــة عــدد احملــامني ال ــالقلق إزاء حمدودي ــة ب ــشعر اللجن ت
  ).١٤املادة (تجزين واملصنفني كمعوزين القانونية يف البلد لألشخاص احمل

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري تـضمن تـوفري املـساعدة القانونيـة اجملانيـة ملـن                
مـن  ) د(تتوفر لديهم املوارد الكافية لدفع أتعاب التمثيل القانوين، وفقاً للفقرة الفرعيـة              ال

  . من العهد١٤ من املادة ٣الفقرة 
الحــظ أن القــانون اجلنــائي ال جيــرم العالقــات اجلنــسية بــني  رغــم أن اللجنــة ت  )١٩(  

املثليني البالغني واليت يقيموهنا مبوافقتهم، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء مـشاريع القـوانني الراميـة                    
  ).٢٦  و١٧املادتان (إىل تعديل هذا الوضع 

قـاً  ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن يتوافـق أي إصـالح يف القـانون اجلنـائي تواف                  
  . من العهد٢٦  و١٧تاماً مع املادتني 

أحاطت اللجنة علمـاً بتفـسريات الدولـة الطـرف بـشأن دور الـصحافة خـالل                   )٢٠(  
، لكنها تشعر بالقلق من أن يتعـرض صـحفيون ممـن انتقـدوا احلكومـة للتهديـد               ١٩٩٤أحداث  

 بــث”أو ألعمــال عــدوان مــن جانــب ســلطات الدولــة الطــرف وأن يتــهم بعــضهم مبــا يــسمى  
وقد تكون بعض وكاالت األنباء قد تعرضت للتهديد بفقدان تراخيصها، ألهنا تعـّين             . “الفرقة

  ).١٩املادة (بعض الصحفيني 
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ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن ممارســة حريــة التعــبري يف الــصحافة ويف وســائل      
ى وينبغي هلا التأكد من اتساق أي قيـود مفروضـة علـ           . اإلعالم وحرية التعبري لكل مواطن    

 مـن العهـد واالمتنـاع عــن    ١٩ مـن املــادة  ٣ممارسـة هـؤالء ألنـشطتهم مــع أحكـام الفقـرة      
كمــا يــتعني عليهــا أن جتــري . “بــث الفرقــة”معاقبــة األعمــال الــيت تنــدرج حتــت مــا يــسمى 

 .حتقيقات بشأن أعمال التهديد أو العنف املذكورة آنفاً وأن تعاقب مرتكبيها

العقبـات املفروضـة علـى تـسجيل املنظمـات غـري       تنظر اللجنـة بعـني القلـق إىل       )٢١(  
احلكوميــة املعنيــة بالــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان واألحــزاب الــسياسية املعارضــة وعلــى عملــها   

  ).٢٦  و٢٥  و٢٢  و١٩املواد (بصورة حرة 
ينبغي للدولـة الطـرف أن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة مـن أجـل متكـني املنظمـات                        

ويـتعني  . ة بالدفاع عـن حقـوق اإلنـسان مـن العمـل دون عـائق              الوطنية غري احلكومية املعني   
عليها أن تعامل مجيع األحـزاب الـسياسية املعارضـة علـى قـدم املـساواة وأن متنحهـا فرصـاً              

  . من العهد٢٦  و٢٥متساوية ملواصلة أنشطتها الشرعية، وفقاً ألحكام املادتني 
للجنــة تــشعر بــالقلق إزاء رغــم املعلومــات الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف، فــإن ا  )٢٢(  

عدم االعتراف بوجود أقليات وسكان أصليني داخل البلد وإزاء التقارير الـيت تـشري إىل وقـوع                 
  ). ٢٧املادة (أعضاء من مجاعة باتوا ضحايا للتهميش والتمييز 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لتوفري احلماية ألعضاء مجاعـة بـاتوا                
 مجيع اجملاالت ولضمان حـصوهلم علـى سـبل االنتـصاف القانونيـة الفعالـة يف                من التمييز يف  

  .هذا الصدد ومشاركتهم يف الشؤون العامة
ــيح التعريــف علــى نطــاق واســع بــنص تقريرهــا        )٢٣(   ــة الطــرف أن تت ينبغــي للدول

والـيت  الدوري الثالث وبنص الردود اخلطية اليت قدمتها على قائمة املسائل اليت ينبغـي معاجلتـها    
وضعتها اللجنة وكذلك هبذه املالحظات اخلتامية، مبا يف ذلك عن طريـق نـشر هـذه النـصوص                   

  .على موقع احلكومة على شبكة اإلنترنت وإيداع نسخ منها لدى مجيع املكتبات العامة
ــرة    )٢٤(   ــاً للفق ــادة  ٥وفق ــن امل ــة     ٧١ م ــي للدول ــة، ينبغ ــداخلي للجن ــن النظــام ال  م

 سنة واحدة، معلومات عـن اسـتجابتها للتوصـيات الـواردة أعـاله              الطرف أن تقدم، يف غضون    
  .١٧  و١٤  و١٣  و١٢يف الفقرات 

 تارخيـاً لتقـدمي التقريـر الـدوري         ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٠حددت اللجنة يوم      )٢٥(  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبـل معلومـات حمـددة            . الرابع لرواندا 

وتطلـب اللجنـة أيـضاً أن       . ن تنفيذ مجيع توصياهتا وبشأن تطبيق العهـد يف جمملـه          ومستوفاة بشأ 
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يــتم إعــداد التقريــر الــدوري الرابــع بالتــشاور مــع اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة يف   
 .الدولة الطرف

  أستراليا  - ٨٩
) CCPR/C/AUS/5(نظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر أســـتراليا الـــدوري اخلـــامس        )١(  

 ٢٤  و٢٣املعقــودة يف ) CCPR/C/SR.2609-2611 (٢٦١١  و٢٦١٠  و٢٦٠٩هتا جلــسا يف
ــارس /آذار ــستها    ٢٠٠٩مــــ ــة يف جلــــ ــة التاليــــ ــات اخلتاميــــ ــدت املالحظــــ  ٢٦٢٤، واعتمــــ

)CCPR/C/SR.2624 ( ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢املعقودة يف.  
  

  مقدمة  - ألف   
ار ُنُهج جديـدة    ورغم تقدير اللجنة ملا أبدته الدولة الطرف من استعداد الختب           )٢(  

إلعداد تقاريرها الدورية، ومع اعترافها بأهنا ال تعتزم استخدام نفس النـهج يف املـستقبل، فهـي                 
 مـن   ٤٠ترى أن تقريـر أسـتراليا الـدوري اخلـامس ال يلـيب الـشروط املنـصوص عليهـا يف املـادة                       

عمــال احلقــوق العهـد فيمــا يتعلــق بتــوفري معلومــات كافيــة تفـي بــاملراد عــن التــدابري املعتمــدة إل  
  .املكرسة يف العهد وكذلك عن التقدم احملرز يف التمتع بتلك احلقوق

ــرف        )٣(   ــة الطـ ــد الدولـ ــع وفـ ــه مـ ــذي أجرتـ ــاء الـ ــاحلوار البنـ ــة بـ وترحـــب اللجنـ
وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها أيـضاً ألن           . وباإلجابات املوجزة على أسئلتها الـشفوية والكتابيـة       

قُــدِّمت قبــل املوعــد احملــدد هلــا  ) CCPR/C/AUS/Q/5(تها اإلجابــات الكتابيــة علــى قائمــة أســئل 
  .بوقت كاف أتاح بالتايل ترمجتها يف الوقت املناسب إىل لغات عمل اللجنة

وترحب اللجنة مبا قدمتـه اللجنـة األسـترالية حلقـوق اإلنـسان واملنظمـات غـري           )٤(  
  .احلكومية األسترالية من مسامهة يف أعماهلا

  
  ابيةاجلوانب اإلجي  - باء   

ترحــب اللجنــة باملــشاورات الوطنيــة اجلاريــة حاليــاً يف جمــال حقــوق اإلنــسان    )٥(  
ــشترك فيهــا       ــاً يف أســتراليا وهــي مــشاورات ت ــها قانون ــسان ومحايت ــراف حبقــوق اإلن ــة االعت بغي

  .جهات خمتلفة معنية حبقوق اإلنسان، تضم خرباء وأشخاصاً ينتمون إىل فئات ضعيفة
 ٢٠٠٨فربايــر / شــباط١٣ذار الــذي قدمـه الربملــان يف  وترحـب اللجنــة باالعتــ   )٦(  

  .للسكان األصليني ضحايا سياسات األجيال املسروقة
، للحــد مــن أعمــال ٢٠٠٨وترحــب اللجنــة بإنــشاء اجمللــس الــوطين، يف عــام    )٧(  

  .العنف اليت تتعرض هلا النساء وأطفاهلن
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

ن أحكــام العهــد مل تــدرج يف القــانون احمللــي وأن الدولــة       تالحــظ اللجنــة أ   )٨(  
الطــرف مل تعتمــد بعــد إطــاراً قانونيــاً شــامالً حلمايــة احلقــوق املنــصوص عليهــا يف العهــد علــى   

وعـالوة  . ٢٠٠٠املستوى االحتادي علـى الـرغم مـن التوصـيات الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام                     
قرارات القضائية إىل القانون الدويل حلقـوق       على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لقلة رجوع ال        

  ).٢املادة (اإلنسان، مبا يف ذلك العهد 
بـسن تـشريعات شـاملة ُتعمـل، حبكـم الواقـع،         ) أ: (ينبغي أن تقوم الدولـة الطـرف        

وبإنـشاء  ) ب(كل أحكام العهد بصورة موحـدة عـرب كـل الواليـات القـضائية يف االحتـاد؛                  
وبتـوفري سـبل    ) ج( القـانون احمللـي وأحكـام العهـد؛          آلية تضمن باسـتمرار تـساوق أحكـام       

وبتنظـيم بـرامج تدريبيـة    ) د(تظلم قضائية فعالة حلماية احلقوق املنصوص عليها يف العهـد؛       
  .، بشأن أحكام العهد وفقه اللجنةللسلك القضائي

واللجنة، إذ حتـيط علمـاً بإيـضاحات الدولـة الطـرف، تعـرب عـن أسـفها ألن                     )٩(  
 . تسحب أياً من التحفظات اليت قدمتها لدى التصديق على العهدالدولة الطرف مل

جيب على الدولة الطرف أن تبحث إمكانية سحب التحفظـات الـيت قدمتـها علـى                  
 ٦؛ وعلـى الفقـرة   ١٠ مـن املـادة   ٣ والفقـرة  ٢من الفقـرة   ) ب( و) أ(الفقرتني الفرعيتني   

  . من العهد٢٠؛ وعلى املادة ١٤من املادة 
 تسلّم بأن الدولة الطرف اختذت تدابري للحد مـن الرسـائل الـيت حيتمـل                وبينما  )١٠(  

تبادهلا يف املستقبل بشأن مسائل تطرح يف بعض آرائها، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا، مـرة أخـرى،                     
إزاء تفسري الدولة الطرف التقييدي اللتزاماهتا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري امللحـق بالعهـد                

 يف تأديـة تلـك االلتزامـات، وكـذلك إزاء عـدم حـصول الـضحايا         وإزاء إخفاق الدولة الطـرف    
وتذكِّر اللجنة، باإلضافة إىل ذلـك، بـأن الدولـة الطـرف اعترفـت، عنـدما انـضمت        . على اجلرب 

إىل الربوتوكول االختياري، باختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى مـن أفـراد خاضـعني للواليـة                
الـشكاوى، وأقـرَّت بـأن اإلخفـاق يف إعمـال آراء            القضائية للدولة الطرف ويف النظـر يف تلـك          

  ).٢املادة (اللجنة سوف جيعل التزامها بتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري موضع شك 
ينبغــي أن تعيــد الدولــة الطــرف النظــر يف موقفهــا إزاء اآلراء املعتمــدة مــن اللجنــة    

آلراء امتثاالً ألحكام   مبوجب الربوتوكول االختياري وتضع إجراءات مالئمة لتنفيذ تلك ا        
 من العهـد الـيت تـضمن احلـق للفـرد يف الرجـوع إىل سـبيل انتـصاف         ٢ من املادة  ٣الفقرة  

 .فعال ويف التعويض يف حال حصول انتهاك ألحكام العهد
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ومــع تــسليم اللجنــة بنيــة الدولــة الطــرف إعــادة النظــر يف قــانون اإلرهــاب يف    )١١(  
) ٢رقـم   (ها ألن بعض أحكام قـانون مكافحـة اإلرهـاب           املستقبل القريب، فإهنا تعرب عن قلق     

 وتدابري أخرى اعتمدهتا الدولة الطرف ملكافحة اإلرهـاب تتنـاىف، علـى             ٢٠٠٥الصادر يف عام    
وتعـرب اللجنـة عـن      . ما يبدو، واحلقوق املنـصوص عليهـا يف العهـد، مبـا فيهـا األحكـام اآلمـرة                 

وعكـس مـسؤولية عـبء      ) ب(رهايب؛  غموض تعريف الفعل اإل   ) أ: (قلقها بصورة خاصة إزاء   
 “الظـروف االسـتثنائية  ”وكـون  ) ج(اإلثبات خالفاً حلق الفرد يف أن ُيعترف له بقرينة الرباءة؛           

ــانون اجلــرائم؛        ــة يف جــرائم اإلرهــاب غــري حمــددة يف ق ــة الكفال ــدحض قرين ــسلطات ) د(ل وال
 ســلطات مل تــستخدم حــىت املوســعة املمنوحــة هليئــة االســتخبارات األمنيــة األســترالية، مبــا فيهــا 

اآلن، جتيز اعتقال األشخاص يف مكان سري ملدة قد تصل إىل سبعة أيام قابلة للتجديـد بـدون                  
  ).١٤  و٩  و٢املواد (السماح هلم باالتصال مبحام 

ينبغــي أن تــضمن الدولــة الطــرف تــساوق تــشريعاهتا وممارســاهتا املتــصلة مبكافحــة     
وينبغــي، علــى وجـه التحديــد، أن تعــاجل الغمــوض  . اإلرهـاب تــساوقاً تامــاً وأحكـام العهــد  

 بغية التأكد من قصر     ١٩٩٥الذي يكتنف تعريف الفعل اإلرهايب يف القانون اجلنائي لعام          
وعلـى الدولـة الطـرف بـصفة        . ةتطبيقه علـى اجلـرائم الـيت ال جـدال يف أهنـا جـرائم إرهابيـ                

  :خاصة
 عكـس مـسؤولية عـبء       أن تضمن احلق يف التمتـع بقرينـة الـرباءة بتفـادي             )أ(  

  اإلثبات؛ 
 ال يشكل عقبـة تعـوق تلقائيـاً    “الظروف االستثنائية”وأن تكفل أن مفهوم    )ب(  

  اإلفراج بكفالة؛ 
وأن تتوخى إلغاء األحكام اليت متنح هيئة االستخبارات األمنية األسـترالية             )ج(  

تجديـد بـدون   سلطة اعتقال األشخاص يف مكان سري ملدة قد تصل إىل سبعة أيام قابلـة لل         
  .السماح هلم باالتصال مبحام

وال يزال القلق يعتري اللجنة ألن حقوق الفرد يف املساواة وعدم التمييـز غـري                 )١٢(  
  ).٢٦  و٢املادتان (حممية بصفة شاملة مبوجب القانون االحتادي يف أستراليا 

ينبغــي أن تعتمــد الدولــة الطــرف تــشريعات احتاديــة تغطــي كــل أســباب وجمــاالت     
  .تمييز لتوفر محاية شاملة للحقوق يف املساواة وعدم التمييزال

واللجنة، إذ حتيط علماً بعملية التشاور اليت بدأهتا الدولـة الطـرف بغيـة إنـشاء                  )١٣(  
هيئة وطنية متثل السكان األصليني لتحل مكـان جلنـة الـسكان األصـليني وسـكان جـزر مـضيق                    
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قهــا املــستمر إزاء عــدم استــشارة الــسكان   ، تعــرب عــن قل٢٠٠٤تــورِس الــيت ُحلَّــت يف عــام  
  و٢املـواد  (األصليني مبا فيه الكفاية يف عملية اختاذ القرارات املتصلة مبسائل تـؤثر يف حقـوقهم          

  ).٢٧  و٢٦  و٢٥
ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها مـن أجـل استـشارة الـسكان األصـليني                  

 تـؤثر يف حقـوقهم وأن ُتنـشئ هيئـة           بصورة فعلية لدى اختاذ قرارات يف كـل اجملـاالت الـيت           
  . وأن تزوِّدها باملوارد الكافيةوطنية متثل السكان األصليني

وتالحظ اللجنة بقلق أن بعض التدابري اليت اعتمـدهتا الدولـة الطـرف يف إطـار                  )١٤(  
خطــة االســتجابة للطــوارئ يف اإلقلــيم الــشمايل، تلبيــةً الســتنتاجات تقريــر جملــس التحقيــق يف   

الــصادر يف عــام (فــال الــسكان األصــليني مــن االعتــداء اجلنــسي يف اإلقلــيم الــشمايل   محايــة أط
ــوان ٢٠٠٧ ــصغار مقدســون ” بعن ــة الطــرف مبوجــب   )“األطفــال ال ــاىف والتزامــات الدول ، تتن
وتعرب اللجنة عن قلقها اخلاص إزاء األثر السليب املترتب على تـدابري خطـة االسـتجابة                . العهد

ايل يف متتــع الــسكان األصــليني حبقــوقهم وإزاء كــون تلــك التــدابري   للطــوارئ يف اإلقلــيم الــشم 
ــام     ــصري لع ــز العن ــانون التميي ــل إعمــال ق ــشارة    ١٩٧٥تعطّ ــدون است ــد اعتمــدت ب  وكوهنــا ق

  ).٢٧  و٢٦  و٢٤  و٢املواد (السكان األصليني استشارة كافية 
يف اإلقليم  ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر يف تدابري خطة االستجابة للطوارئ              

الشمايل بالتشاور مباشرة مع السكان األصليني املعنيني بغية ضـمان تـساوق تلـك التـدابري        
  . وتساوقها وأحكام العهد أيضا١٩٩٥ًوأحكام قانون التمييز العنصري الصادر يف عام 

ــة الطــرف نفــذت بعــض       )١٥(   وبينمــا حتــيط اللجنــة علمــاً مــع االرتيــاح بــأن الدول
إعــادهتم إىل ” تقريــر جلنــة حقــوق اإلنــسان وتكــافؤ الفــرص املعنــون       التوصــيات الــواردة يف 

، فإهنــا تعــرب عــن أســفها ألن الدولــة الطــرف مل تقــدم اجلــرب، مبــا يــشمل التعــويض،    “بيــوهتم
 ).٢٧  و٢٦  و٢٤  و٢املواد (لضحايا سياسات األجيال املسروقة 

مي اجلرب املالئم، مبا ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف آلية وطنية شاملة لتتأكد من تقد  
  .فيه التعويض، لضحايا سياسات األجيال املسروقة

ــة باإلصــالحات األخــرية، فإهنــا تالحــظ مــع القلــق مــا       )١٦(   ورغــم ترحيــب اللجن
يترتب على الشكاوى املرفوعة يف إطار قانون سندات ملكيـة الـسكان األصـليني مـن تكـاليف                  

وتعـرب اللجنـة    . قواعد اإلثبات املطبقـة فيهـا     باهظة وما تتسم به من تعقيد كبري ومدى تشدد          
عن أسفها لعدم اختاذ الدولـة الطـرف تـدابري كافيـة لتنفيـذ التوصـيات الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف                       

  ).٢٧  و٢املادتان  (٢٠٠٠عام 



A/64/40 (Vol. I) 
 

69 10-49018 
 

ينبغي أن تواصـل الدولـة الطـرف جهودهـا لتحـسني إعمـال نظـام سـندات ملكيـة                    
  .األصليني وسكان جزر مضيق تورِس السكان األصليني بالتشاور مع السكان

وتالحظ اللجنة مع القلق بأنه ال تزال توجد نسبة مزعجـة مـن العنـف املـرتيل                 )١٧(  
يف أستراليا علـى الـرغم مـن اجلهـود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف مـؤخراً ملعاجلـة مـسألة العنـف                          

ــه املــرأة، مبــا يف ذلــك اتباعهــا هنــج عــدم التــسامح إزاء تعــرض       املــرأة للعنــف  الــذي تتعــرض ل
 بــشأن املواقــف اجملتمعيــة مــن هــذه ٢٠٠٩واعتزامهــا إجــراء دراســة استقــصائية وطنيــة يف عــام 

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا بــصورة خاصــة إزاء العــدد األكــرب مــن التقــارير الــيت تفيــد  . املــسألة
بتعـرض  بتعرض النساء املنتميات إىل السكان األصليني للعنف مقارنة بعـدد التقـارير الـيت تفيـد                 

  ).٢٦  و٧  و٣  و٢املواد (النساء غري املنتميات إىل السكان األصليني للعنف 
ينبغي أن تعزز الدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على العنف املمارس ضد               

وتـشجع اللجـة الدولـة الطـرف        . النساء، وال سيما املنتميات منهن إىل الـسكان األصـليني         
ها الوطنيــة للحــد مــن العنــف الــذي تتعــرض لــه النــساء  علــى أن تنفــذ بــسرعة خطــة عملــ 

 بــشأن العنــف ٢٠٠٨وأطفــاهلن، فــضالً عــن تنفيــذها للتوصــيات الــواردة يف تقريــر عــام   
  .األسري واملتشردين

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضـع األشـخاص املتـشردين، وخباصـة املنـتمني                 )١٨(  
ــستطيعو    ــذين ال ي ــسكان األصــليني، ال ــهم إىل ال ــوقهم   مــن بين ــع حبق ــسبب وضــعهم، التمت ن، ب

  ).٢٧  و٢٦  و٢املواد (املكرسة يف العهد متتعاً كامالً 
ينبغــي أن تعــزز الدولــة الطــرف اجلهــود الــيت تبــذهلا للتأكــد مــن أن األوضــاع            

ــوقهم        ــع حبق ــن التمت ــشردين م ــصادية واألوضــاع األخــرى ال حتــرم املت ــة واالقت االجتماعي
  .املكرسة يف العهد متتعاً كامالً

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تقــارير تفيــد بوجــود حــاالت مل تــضمن فيهــا   )١٩(  
  ).٧  و٦  و٢املواد (الدولة الطرف مراعاة مبدأ عدم اإلعادة ضماناً كامالً 

ينبغـي أن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري عاجلـة ومالئمــة، تــشمل تــدابري تــشريعية،     
باب حقيقيـة تـدعو إىل االعتقـاد بأنـه          لضمان عدم إعادة أي شخص إىل بلد توجد فيـه أسـ           

ســيكون معرضــاً خلطــر ســلبه حياتــه تعــسفاً أو خلطــر تعرضــه للتعــذيب أو غــري ذلــك مــن    
  .ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وتالحظ اللجنة بقلق السلطة اليت ما زال يتمتع هبا النائب العام بالـسماح، يف                )٢٠(  
ــري حمــ   ــدام،        ظــروف غ ــر اإلع ــا معرضــاً خلط ــة يكــون فيه ــسليم شــخص إىل دول ــة، بت ددة بدق
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تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حظر شامل لقيام الشرطة بتوفري املساعدة علـى الـصعيد        كما
الدويل للتحقيق يف جـرائم قـد تـسفر عـن فـرض عقوبـة اإلعـدام يف بلـد آخـر، انتـهاكاً اللتـزام                          

  .ختياري الثاينجب الربوتوكول االالدولة الطرف مبو
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مـا يلـزم مـن التـدابري التـشريعية والتـدابري األخـرى                    

لضمان عدم تسليم أي شخص لدولة قد يكون معرضاً فيها حلكم اإلعدام، وأالَّ تـساعد،               
ــة اإلعــدام علــى        ــق، علــى التحقيــق يف جــرائم قــد تفــضي إىل فــرض عقوب مــن هــذا املنطل

 وأن تلغـــي الـــسلطة الـــيت مـــا زال يتمتـــع هبـــا النائـــب العـــام يف  الـــشخص يف بلـــد آخـــر،
  .الصدد هذا

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا خبــصوص تقــارير تفيــد بلجــوء املــوظفني املكلفــني    )٢١(  
ــسكان األصــليني       ــات ال ــات، كفئ ــإفراط إزاء بعــض الفئ ــوة ب ــوانني إىل اســتخدام الق بإنفــاذ الق

 عـن الـشباب؛ وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها ألن              واألقليات العرقية واألشخاص املعـوقني، فـضالً      
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء . الــشرطة هــي الــيت حتقــق يف ادعــاءات ســوء تــصرف الــشرطة 

تقــارير تفيــد بلجــوء قــوات الــشرطة يف بعــض الواليــات واألقــاليم األســترالية إىل اســتخدام         
  ).٧  و٦املادتان (بإفراط ) التيزير(األجهزة الكهربائية املعطلة للعضالت 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري صـارمة لوضـع حـد جلميـع أشـكال اإلفـراط                    
  :وعليها بوجه خاص. نفاذ القواننييف استخدام القوة اليت يلجأ إليها املوظفون املكلفون بإ

أن تنــشئ آليــة للتحقيــق بــشكل مــستقل يف الــشكاوى املتــصلة بلجــوء         )أ(  
   إىل استخدام القوة بإفراط؛املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

  وأن تقيم دعاوى ضد من ُيدَّعى ارتكاهبم تلك األفعال؛   )ب(  
وأن تبــذل جهــوداً إضــافية لتــوفري التــدريب للمــوظفني املكلفــني بإنفــاذ         )ج(  

ــدأ التناســب لــدى       ــإفراط وكــذلك بــشأن مب القــوانني خبــصوص مــسألة اســتخدام القــوة ب
  استخدام القوة؛ 

 أن أجهزة شل احلركة، مبا فيها التيزيـر، ال تـستخدم إالَّ يف   وأن تتأكد من   )د(  
  احلاالت اليت، لوال ذلك، لكان من املربر فيها استخدام قوة أكرب أو قوة فتاكة؛ 

وأن تنسق أحكامها التشريعية وسياساهتا املتصلة باسـتخدام القـوة لتكـون              )ه(  
لقوة واألسلحة الناريـة مـن جانـب        مطابقة ملبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام ا       

  املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛
  . أن تقدم اجلرب املالئم للضحايا  )و(  
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وتالحظ اللجنة مع القلق بأن االجتار بالبشر وال سيما النساء ما زال مـستمراً               )٢٢(  
الطـــرف يف األراضـــي األســـترالية علـــى الـــرغم مـــن التـــدابري اإلجيابيـــة الـــيت اعتمـــدهتا الدولـــة   

  ).٨ املادة(
ينبغي أن تعـزز الدولـة الطـرف تـدابريها الراميـة إىل منـع االجتـار بالبـشر والقـضاء                     

عليه، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد استراتيجية شاملة، وأن توفر املـساعدة واحلمايـة علـى        
ــدم         ــشاركتهم أو ع ــهم بغــض النظــر عــن م ــة هويت ــضحايا املعروف ــع ال ــساواة جلمي ــدم امل ق

  .يف اإلجراءات اجلنائية املباشرة ضد مرتكيب تلك األفعالمشاركتهم 
وبينما تالحظ مع االرتياح التزام الدولة الطـرف بعـدم اللجـوء إىل االحتجـاز                 )٢٣(  

يف مراكــز احتجــاز الالجــئني إالَّ يف ظــروف حمــدودة وألقــصر مــدة ممكنــة، تعــرب عــن قلقهــا    
االت الـيت يـتم فيهـا دخـول البلـد بـصفة             املستمر إزاء ضرورة تطبيق هذا التدبري على مجيـع احلـ          

غري قانونية، ولدى االستبقاء يف منطقة املكوس، وكذلك لدى اختاذ قـرار غـري نظـامي يف حـق                   
. األشخاص الـذين يـأتون إىل أسـتراليا بـالقوارب ويلقـى القـبض علـيهم يف جزيـرة كريـسماس                    

نظـر يف قـرارات االحتجـاز       وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود عملية متكن من إعادة ال           
  ).١٤  و٩املادتان (

  :ينبغي للدولة الطرف  
  أن تنظر يف إمكانية إلغاء العناصر املتبقية يف سياسة االحتجاز اإلجباري لالجئني؛   )أ(  
وأن تنفِّــذ توصـــيات جلنـــة حقـــوق اإلنــسان وتكـــافؤ الفـــرص املقدمـــة يف     )ب(  

  اجرين؛  بشأن احتجاز امله٢٠٠٨تقريرها املوضوع يف عام 
  وأن تنظر يف إمكانية إغالق مركز االحتجاز يف جزيرة كريسماس؛   )ج(  
  .وأن تسّن يف التشريع إطاراً شامالً للهجرة امتثاالً ألحكام العهد  )د(  
وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء النـواقص امللموسـة املوجـودة يف نظـام العدالـة                     )٢٤(  

 وإزاء إمكانيــة احتجــاز األطفــال واألحــداث يف  اجلنائيــة يف جمــال محايــة األطفــال واألحــداث، 
املرافق املخصصة للبالغني أو يف مرافق احتجاز املهاجرين الـيت يتعرضـون فيهـا لالعتـداء أحيانـاً                  

  ).٢٤  و١٤  و٩املواد (
ينبغــي أن تــضمن الدولــة الطــرف معاملــة األطفــال املخــالفني للقــانون، مبــن فــيهم      

ة وأحكـام العهـد وقواعـد األمـم املتحـدة بـشأن محايـة               األطفال احملتجزون، معاملـة متـساوق     
وعلــى الدولــة الطــرف أن تنفــذ توصــيات جلنــة حقــوق  . األحــداث اجملــردين مــن حريتــهم
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وينبغي أن يعاجل وضع األطفال احملتجـزين      . اإلنسان وتكافؤ الفرص املقدمة يف هذا الصدد      
  .لحسب اإلطار اجلديد الذي اقترحته الدولة الطرف حلماية األطفا

وتالحظ اللجنة مـع القلـق عـدم تـوفري اإلمكانيـات لوصـول الفئـات املهمـشة                    )٢٥(  
  ).١٤  و٢املادتان (والضعيفة، ومن بينها السكان األصليون واألجانب، إىل العدالة 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالـة لتـضمن املـساواة يف إمكانيـة الوصـول                   
زمـة ملـساعدة األشـخاص املهمـشني والـضعفاء، مبـن فـيهم              إىل العدالة بتـوفري اخلـدمات الال      

وجيب على الدولة الطرف أن توفر التمويل الكايف إلتاحـة          . السكان األصليون واألجانب  
املعونــة القــضائية، مبــا فيهــا خــدمات الترمجــة الفوريــة، للــسكان األصــليني وســكان مــضيق  

  . تورِس جزر
ابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة           وال تزال اللجنة، رغم اعترافها بالتد       )٢٦(  

رهاب اإلسالم، قلقة إزاء التقـارير الـيت تفيـد بازديـاد حـاالت التمييـز يف حـق األشـخاص مـن                        
ــة مــسلمة  ــة حــسب       . خلفي ــى الكراهي ــدم حظــر التحــريض عل ــة عــن أســفها لع وتعــرب اللجن

  ).٢٦  و٢٠املادتان ( من العهد ٢٠املنصوص عليه يف املادة 
نفـذ الدولـة الطـرف مـشروعها املتـصل حبريـة الـدين واملعتقـد يف القـرن                   ينبغي أن ت    

احلــادي والعــشرين مبــا يتمــشى متامــاً وأحكــام العهــد، وأن تعتمــد قــوانني علــى املــستوى      
 ٢٠االحتــادي بــشأن أفعــال التحــريض علــى الكراهيــة حــسب املنــصوص عليــه يف املــادة     

  .العهد من
فتقـر إىل إطـار وبرنـامج لتـرويج أحكـام           وتالحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف ت          )٢٧(  

  ).٢املادة (العهد والربوتوكول االختياري بني السكان 
ينبغي أن تنظر الدولـة الطـرف يف إمكانيـة اعتمـاد خطـة عمـل شـاملة للتثقيـف يف                       

جمال حقوق اإلنسان، تـشمل وضـع بـرامج لتـدريب املـوظفني العـامني واملعلمـني والقـضاة                   
. يف جمال احلقوق احملمية مبوجب العهد والربوتوكول االختيـاري        واحملامني وضباط الشرطة    

  .وينبغي أن تدرج تعليم حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم العام بكافة مستوياته
وينبغــي أن تنــشر الدولــة الطــرف علــى نطــاق واســع نــص تقريرهــا الــدوري      )٢٨(  

هتا اللجنــة، واملالحظــات اخلــامس، ومــا قدمتــه مــن ردود كتابيــة علــى قائمــة املــسائل الــيت أعــد
ــسلطات القــضائية والتــشريعية       ــة، وتعممهــا علــى عامــة اجلمهــور فــضالً عــن ال ــة الراهن اخلتامي

وينبغـي أن تـوزع نـسخاً       . واإلدارية واجملتمع املدين واملنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف البلـد             
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ربملانيـة ومجيـع اجلهـات      ورقية عن هذه الوثائق على اجلامعات واملكتبات العمومية واملكتبات ال         
  .املعنية األخرى

 مــن نظــام اللجنــة الــداخلي، ينبغــي أن تقــدم  ٧١ مــن املــادة ٥ووفقــاً للفقــرة   )٢٩(  
الدولــة الطــرف، يف غــضون ســنة واحــدة، معلومــات ذات صــلة عــن تنفيــذ توصــيات اللجنــة     

  .٢٣  و١٧  و١٤  و١١املدرجة يف الفقرات 
 أن تقــدم يف تقريرهــا الــدوري الــسادس،  وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف   )٣٠(  

، معلومــات حمّدثــة بــشأن كــل توصــيات ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١الــذي حيــل موعــد تقدميــه يف 
اللجنــة وبــشأن العهــد بأكملــه، مبــا يف ذلــك معلومــات مفــصلة عــن تنفيــذ العهــد يف أســتراليا،   

ري الـسادس اجملتمـع   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ُتـشرِك يف عمليـة إعـداد التقريـر الـدو                
  .املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف الدولة الطرف

  السويد  - ٩٠
ــدم مـــــن الـــــسويد      )١(   ــدوري الـــــسادس املقـــ ــر الـــ ــة يف التقريـــ نظـــــرت اللجنـــ

(CCPR/C/SWE/6) ٢٦١٣  و٢٦١٢ يف جلــــــــــــــــستيها CCPR/C/SR.2612)و  (SR.2613 ،
حظــات اخلتاميــة التاليــة يف جلــستها    ، واعتمــدت املال٢٠٠٩مــارس / آذار٢٥املعقــودتني يف 

٢٦٢٥ (CCPR/C/SR.2625) ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢ املعقودة يف.  
  

  مقدمة  - ألف   
ترحـــب اللجنـــة بتقـــدمي الـــسويد تقريرهـــا الـــدوري الـــسادس يف حينـــه وفقـــاً   )٢(  

للمبادئ التوجيهية، وبتضمني التقرير معلومات مفـصلة عـن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة الـشواغل                 
وتعرب اللجنة عـن  . (CCPR/CO/74/SWE)رب عنها يف املالحظات اخلتامية السابقة للجنة   املع

امتناهنــا للدولــة الطــرف للــردود اخلطيــة الــيت قدمتــها مــسبقاً علــى قائمــة األســئلة املكتوبــة الــيت   
، وللمعلومـات اإلضـافية الـيت قدمتـها أثنـاء النظـر             (CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1)طرحتها للجنة   

كما تالحظ اللجنة تشاور الدولة الطرف مع املنظمات غـري احلكوميـة أثنـاء إعـداد           . يف التقرير 
ــة باملعلومــات       ــدوري، واعتــراف الوفــد جبهــود هــذه املنظمــات يف إمــداد اللجن ــر ال هــذا التقري

  .اإلضافية ذات الصلة
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
ــة    )٣(   ــة بالتــدابري التــشريعية واإلداريــة والعملي  املتنوعــة الــيت اختــذت  ترحــب اللجن

لتحــسني تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها يف الدولــة الطــرف منــذ النظــر يف التقريــر الــدوري    
  :اخلامس، وبوجه خاص ما يلي

 مـن  ٤أداة احلكـم، الفقـرة    (٢٠٠٣إدراج حكم جديـد يف الدسـتور يف عـام           )أ(  
ــادة  ــصل األول ٢امل ــن الف ــة مب   ) م ــزام املؤســسات العام ــبني ضــرورة الت ــني   ، ي ــز ب كافحــة التميي

ــوي          ــاء اللغ ــين أو االنتم ــومي أو اإلث ــون أو األصــل الق ــى أســاس اجلــنس أو الل األشــخاص عل
الـــديين أو اإلعاقـــة الوظيفيـــة أو امليـــل اجلنـــسي أو العمـــر أو أي ظـــروف أخـــرى تـــؤثر يف    أو

  الشخص العادي؛
، ٢٠٠٩-٢٠٠٦وضــع خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان    )ب(  

 مـن املقـرر أن يقـدم تقريــره يف    ٢٠٠٦إضـافة إىل تـشكيل وفـد معـين حبقـوق اإلنـسان يف عـام        
  ؛٢٠١٠ عام

ــام       )ج(   ــسان يف عــــــ ــوق اإلنــــــ ــروين حلقــــــ ــع إلكتــــــ ــالق موقــــــ  ٢٠٠٢إطــــــ
(www.manskligarattigheter.se)      ،ــة الطــرف ــصلة للدول ــارير ذات ال ــع التق ــى مجي ــوي عل ، حيت

املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، واملالحظـات اخلتاميـة للجنـة بـشأن        فيها التقارير املقدمة إىل اللجنة       مبا
  هذه التقارير، باللغتني اإلنكليزية والسويدية؛

، وهـو يـنص   ٢٠٠٦ يف عـام  (2005:716)بدء سريان قانون األجانـب اجلديـد      )د(  
على حق الطعن يف القرارات أمـام هيئـات مـستقلة، ويـسمح بزيـادة جلـسات االسـتماع أثنـاء                     

طعون، ويتيح منح مركز الالجئ للنساء الفاّرات مـن العنـف اجلنـساين واألشـخاص              النظر يف ال  
  الفارين من االضطهاد بسبب ميلهم اجلنسي؛

 بــشأن اجلــرائم اجلنــسية، لتعزيــز محايــة ٢٠٠٥اعتمــاد تــشريع جديــد يف عــام   )ه(  
يف  للـشروع    ٢٠٠٨النساء واألطفال من اإليذاء اجلنسي، وصدور قرار عـن احلكومـة يف عـام               

  .تقييم سري تطبيق القانون اجلديد
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
 من إدمـاج ملكاتـب أمنـاء        ٢٠٠٩يناير  /الحظت اللجنة ما مت يف كانون الثاين        )٤(  

املظامل األربعة الـسابقني يف مكتـب أمـني مظـامل واحـد معـين باملـساواة، خيـتص بتلقـي ودراسـة                   
ادعـاءات التعـرض للتمييـز، مبـا يف ذلـك التمييـز القـائم علـى أسـاس                   الشكاوى الفردية املتعلقة ب   

ومـع ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن          . العمر أو هويـة حامـل صـفات اجلـنس اآلخـر أو التعـبري عنـها                
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قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بعد بإنشاء مؤسـسة وطنيـة مـستقلة ذات اختـصاص واسـع                   
 ٢؛ املــادة ٤٨/١٣٤قــرار اجلمعيــة العامــة   (يف جمــال حقــوق اإلنــسان وفقــاً ملبــادئ بــاريس      

  ).العهد من
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية ذات والية واسـعة يف جمـال حقـوق                  

  .اإلنسان، وأن تزودها باملوارد املالية والبشرية الكافية وفقاً ملبادئ باريس
 ذُكرت فيهـا    وبينما تالحظ اللجنة األمثلة اليت أوردهتا الدولة الطرف حلاالت          )٥(  

أحكـام العهــد مــن جانــب احملــاكم احملليــة، فإهنــا تكـرر مــا أعربــت عنــه مــن قلــق يف مالحظاهتــا   
 إزاء عدم وجود طريقـة واضـحة إلعمـال مجيـع معـايري             (CCPR/CO/74/SWE)اخلتامية السابقة   

د وتالحظ اللجنـة أنـه يف جمـاالت معينـة قـد ميـنح العهـ               . العهد يف القانون احمللي للدولة الطرف     
محاية إضافية تتجاوز ما متنحه االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية،              

  ). من العهد٢املادة (اليت أُدجمت مباشرة يف القانون احمللي السويدي 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مراعاة مجيع احلقوق اليت حيميهـا العهـد يف الواقـع               

  .قانون الدولة الطرفالعملي ومن حيث املبدأ يف 
  .وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ال تعتزم سحب أي من حتفظاهتا على العهد  )٦(  
  .ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف سحب حتفظاهتا  
وال تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار اخنفـاض النـسبة املئويـة للنـساء يف                    )٧(  

كمـا تعـرب اللجنـة      . ادميي ويف املراتـب العليـا للقـضاء       املناصب العليا، وال سيما يف اجملال األكـ       
عـن قلقهــا إزاء الفــوارق املبلــغ عنــها يف أجــور الرجــال والنــساء، وارتفــاع نــسبة النــساء الــاليت  

  ).٢٦  و٢٥  و٣  و٢املواد (جيدن إال فرص عمل لبعض الوقت  مل
عــة ينبغــي للدولــة الطــرف العمــل علــى حتــسني فــرص تــويل النــساء للوظــائف الرفي   

كما ينبغـي للدولـة     . واإلدارية بطرق منها، إن أمكن، اختاذ تدابري تستهدف النساء حتديداً         
الطرف أن تعزز جهودها مـن أجـل تـضييق فجـوة األجـور بـني الرجـال والنـساء، وتيـسري                      

  .عمل النساء لوقت كامل
وتالحظ اللجنـة جهـود الدولـة الطـرف الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف ضـد             )٨(  

 ملكافحـة العنـف     ٢٠١٠-٢٠٠٧، مبا يف ذلك من خالل اعتماد خطة عمل وطنية للفترة            املرأة
، “الـشرف ”الذي ميارسه الرجال ضد النساء، والعنف األسري الذي يسيء استخدام مفهـوم         

والعنـــف املمـــارس يف العالقـــات بـــني األفـــراد مـــن نفـــس اجلـــنس، وتعـــديل قـــانون اخلـــدمات 
إال أن اللجنـة    . مي الدعم للنساء واألطفال ضحايا العنـف      من أجل تقد  ) 2001:953(االجتماعية  
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كمـا تعـرب    . تعرب عن قلقها إزاء االنتشار الواسع للعنف ضد املرأة، وال سيما العنف املـرتيل             
عن قلقها إزاء عدم تقدمي الدولة الطرف مساعدة مالية ثابتة إىل دور إيواء ضـحايا العنـف الـيت         

 ٦  و٣املـواد  (عدم توافر هذه الـدور يف مجيـع البلـديات           تديرها منظمات غري حكومية، وإزاء      
  ).٢٦  و٧ و

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل القضاء على العنف ضد املـرأة،                
ــرة        ــال خلطــة العمــل للفت ــذ الفع ــة والتنفي ــشمل محــالت التوعي  ٢٠١٠-٢٠٠٧بطــرق ت

 املتعلقة بإعـادة تأهيـل الرجـال        وللمجموعة اخلاصة من التدابري الرامية إىل زيادة املبادرات       
كمـا ينبغـي    . املدانني بارتكاب أفعال العنف اجلنـسي وجـرائم عنـف يف العالقـات احلميمـة              

للدولــة الطــرف أن تــضمن تــوافر عــدد كــاف مــن دور اإليــواء للنــساء واألطفــال الــذين    
فـال  يتعرضون للعنف املرتيل، مبن فيهم ذوو االحتياجات اخلاصة، وال سـيما النـساء واألط             

  .ذوو اإلعاقة
وتــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف لقيامهــا باعتمــاد وتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة    )٩(  

 ملكافحة ممارسة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، إال أهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار                      
  ).٧  و٦ و ٣املواد (حدوث هذه املمارسة الضارة بالفتيات والنساء املقيمات يف الدولة الطرف 

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجـل منـع واستئـصال ممارسـة تـشويه         
األعضاء التناسلية لإلناث، وال سيما بتعزيز محالت توعية رجال الـشرطة والنيابـة وأفـراد               

  .األسرة الذين قد يشجعون هذه املمارسة، فضالً عن توعية الفتيات املعرضات للخطر
أن الدولة الطرف قد صّدقت على اتفاقية حقوق األشـخاص          وتالحظ اللجنة     )١٠(  

، واختـذت خطـوات لتوعيـة هـؤالء األشـخاص           ٢٠٠٨ديـسمرب   /ذوي اإلعاقة يف كانون األول    
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل تعرض األشـخاص ذوي اإلعاقـة     . حبقوقهم

ــواء لإليــذاء البــدين   ــة عــن قلقهــا إزاء   . املقــيمني يف مؤســسات ويف دور اإلي كمــا تعــرب اللجن
ــان مــن صــعوبات يف احلــصول علــى      مــا يواجهــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة يف كــثري مــن األحي

خدمات كافية ومساكن الئقة عن طريق البلديات، ومـا يعترضـهم مـن صـعوبات عنـد حماولـة                   
ل هـؤالء   وتعرب اللجنة عن أسفها الخنفاض معـدل تـشغي        . تغيري حمال إقامتهم إىل بلدية أخرى     

  ).٢٦  و٢املادتان (األشخاص يف السنوات األخرية 
ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على زيادة وعـي األشـخاص ذوي اإلعاقـة                )أ(  

  حبقوقهم، وزيادة اإلمكانيات املتاحة هلم اللتماس احلماية واالنتصاف من انتهاك حقوقهم؛
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 تــأثري براجمهــا ينبغــي للدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات حمّدثــة عــن مــدى  )ب(  
التوعوية، وسبل ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة يف الواقع العملي على اخلـدمات             
االجتماعيــة والــسلع، مبــا يف ذلــك علــى مــستوى البلــديات، وأن تقــدم أيــضاً يف تقريرهــا    

  الدوري التايل تفاصيل بشأن تنفيذ سياستها املتعلقة باإلعاقة؛
ــة الطـــرف أن تتخـــذ    )ج(   ــادة معـــدل تـــشغيل   ينبغـــي للدولـ ــة لزيـ ــدابري فعالـ تـ

  .األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم أصحاب القدرة احملدودة على العمل
وتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء عـدم إنـشاء الدولـة الطـرف أي نظـام لإلبـالغ                     )١١(  

 ٢املـواد  (لرصد عملية استخدام املعاجلـة بالـصدمات الكهربائيـة يف مؤسـسات الطـب النفـسي                
  ).٧  و٣ و

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تنــشئ نظامــاً مالئمــاً للرصــد واإلبــالغ فيمــا يتعلــق            
باســتخدام املعاجلــة بالــصدمات الكهربائيــة يف مؤســسات الطــب النفــسي ملنــع حــدوث         

  .جتاوزات أي
ــصلحة          )١٢(   ــس اهلجــرة وم ــة احلــدود وجمل ــاد شــرطة مراقب ــة اعتم وتالحــظ اللجن

 عمل مشتركة هتدف إىل محايـة ملتمـسي اللجـوء        اخلدمات االجتماعية يف الدولة الطرف خلطة     
إال أن اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء عـدم           . من األطفال غري املصحوبني مـن خمـاطر االجتـار بالبـشر           

توفر معلومات مفصلة عن مدى فعاليـة التـدابري املتخـذة مـن جانـب الوحـدات اخلاصـة جمللـس                     
  ).٢٤املادة (هم أولياء أمورهم اهلجرة ملنع اختفاء األطفال املسافرين الذين ال يرافق

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اختاذ تدابري فعالة ملنع اختفاء ملتمسي اللجوء من               
  .األطفال غري املصحوبني بأولياء أمورهم

وبينما تالحظ اللجنة صدور تشريع جديد حيترم احلق يف إبالغ أفـراد األسـرة      )١٣(  
وإصــدار منــشور إعالمــي بلغــات خمتلفــة عــن ) 2008:67القــانون رقــم (عــن أي حالــة احتجــاز 

احلقــوق األساســية لألشــخاص احملتجــزين، فإهنــا تعــرب عــن قلقهــا إزاء افتقــار احملتجــزين مــن     
املشتبه فيهم جنائياً إىل أي حق مضمون يف عرضهم على طبيب، وإزاء ترك أمـر املوافقـة علـى                 

 ٦املـواد   (ول عن التحقيقات    طلب العرض على طبيب للسلطة التقديرية لضابط الشرطة املسؤ        
  ).١٠  و٩  و٧ و

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري فعالــة تكفــل عمليــاً متتــع مجيــع األشــخاص   
احملتجــزين بالــضمانات القانونيــة األساســية، وال ســيما احلــق يف عرضــهم علــى طبيــب،         

 .وكذلك القيام على وجه السرعة بإبالغ أحـد األقـارب أو طـرف ثالـث عـن احتجـازهم                  
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كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة املنشور اإلعالمي املتعلق بالضمانات األساسـية             
  .يف مجيع األماكن اليت ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد حاالت االنتحـار املبلـغ عنـها يف الـسجون                 )١٤(  
  ).١٠  و٧  و٦املواد (

التدريب املناسب للمـسؤولني عـن الـسجون بـشأن          ينبغي للدولة الطرف أن تقدم        
سبل منع االنتحار، وأن تضمن مراعاة القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء واملبادئ            

  .األساسية ملعاملة السجناء
ــة خاصــة     )١٥(   ــة وجــود هيئ تتــألف مــن رئــيس الــشرطة الوطنيــة،   (وتالحــظ اللجن

. للتعامــل مــع الــشكاوى املقدمــة ضــد الــشرطة) نوممثلــي نقابــات الــشرطة، وأعــضاء يف الربملــا
أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء افتقـار هـذه اهليئـة للـسلطة الالزمـة إلجـراء حتقيقـات فعالـة                       إال

  ).١٠  و٩  و٧  و٢املواد (وموضوعية يف الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة 
  .ينبغي للدولة الطرف النظر يف إنشاء جملس مدين للشكاوى  
ــدابري         )١٦(   ــة الطــرف عــن الت ــها الدول ــيت قدمت ــات ال ــاً باملعلوم ــة علم وحتــيط اللجن

، وترحـب بالتـسوية الـيت مت التوصـل          الزيـري ضـد الـسويد     املتخذة لتنفيذ قرار اللجنـة يف قـضية         
وتالحـظ اللجنـة مـع ذلـك أن الدولـة           . ٢٠٠٨إليها بني وزيـر العـدل والـسيد الزيـري يف عـام              

خدام الـــضمانات الدبلوماســـية مـــستقبالً للـــسماح بإرســـال الطــرف مل تـــستبعد احتمـــال اســـت 
  . من العهد٧أشخاص إىل أماكن قد يتعرضون فيها ملعاملة تتعارض مع املادة 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن عــدم تعــرض أي أفــراد، مبــن فــيهم األشــخاص      
ــة القاســـ    ــة أو العقوبـ ــر التعـــذيب أو املعاملـ ــاب، خلطـ ــال إرهـ ــاهبم أعمـ ية املـــشتبه يف ارتكـ

كما ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعتـرف بأنـه كلمـا كانـت ممارسـة                  . الالإنسانية أو املهينة   أو
التعــذيب أو املعاملــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة ذات طــابع منــهجي، قلّــت إمكانيــة  
ــت          ــا كان ــية، مهم ــضمانات الدبلوماس ــق ال ــن طري ــة ع ــذه املعامل ــاطر حــدوث ه ــب خم جتن

وينبغي للدولة الطـرف أن تتـوخى أقـصى العنايـة يف            . تفق عليها صارمة  إجراءات املتابعة امل  
اســتخدام هــذه الــضمانات، وأن تتخــذ إجــراءات واضــحة وشــفافة تــسمح مبراجعــة قــرار  
اإلبعاد من خالل آليات قضائية مناسبة قبل تنفيذه، وأن تتخذ أيضاً السبل الفعالـة لرصـد               

  .مصري األفراد املتأثرين
ة حدوث تغريات إجيابية يف سياسات جملس اهلجرة تقلـل عـدد            وتالحظ اللجن   )١٧(  

وتعــرب . احلــاالت الــيت يتعــرض فيهــا ملتمــسو اللجــوء إىل االحتجــاز قبــل البــت يف أوضــاعهم
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كمـا تالحـظ اللجنـة أن       . اللجنة عن قلقها إزاء احتجاز بعض ملتمسي اللجوء لفتـرات طويلـة           
ى أنفسهم أو هتديـداً لآلخـرين قـد ُوضـعوا     ملتمسي اللجوء الذين يقال إهنم يشكلون خطراً عل 

. يف ســجون االحتجــاز املؤقــت الــيت حيتجــز هبــا أيــضاً املــشتبه فــيهم جنائيــاً واجملرمــون املــدانون  
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طرد بعـض ملتمـسي اللجـوء قبـل التـسوية النهائيـة ملطالبـاهتم            كما

بعـض  ملعلومات السرية تستخدم يف     وتالحظ اللجنة كذلك أن ا    . باحلصول على مركز الالجئ   
  ).١٤  و١٣املادتان (األحيان يف قرارات الطرد اليت ال يتاح ملقدم الطلب الوصول إليها 

ــروف       ــوء إال يف ظـ ــاز ملتمـــسي اللجـ ــة الطـــرف أال تـــسمح باحتجـ ينبغـــي للدولـ
ــن فتــرة احتجــازهم، وأن تتجنــب وضــعهم يف ســجون االحتجــاز         ــتثنائية، وأن حتــد م اس

 ينبغي للدولـة الطـرف أن تنظـر يف تـوفري أمـاكن بديلـة يوضـع فيهـا ملتمـسو                      كما. املؤقت
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة     . اللجوء، وأن تضمن عدم طردهم قبل البت يف طلباهتم        

الطرف أن تضمن حق ملتمسي اللجوء يف الوصول إىل معلومات كافية للرد على احلجج              
  .واألدلة املستخدمة يف قضيتهم

ــف       وبين  )١٨(   ــع العنـ ــستهدف منـ ــد تـ ــة قـ ــات األمنيـ ــة أن املتطلبـ ــتفهم اللجنـ ــا تـ مـ
واإلرهاب، فإهنا حتيط علماً بأن قانون االستخبارات اخلاص باعتراض اإلشارات يف العمليـات             

مينح السلطة التنفيذية صـالحيات واسـعة فيمـا يتعلـق مبراقبـة      ) 2008:717القانون رقم (الدفاعية  
  ).١٧ة املاد(االتصاالت اإللكترونية 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املناسـبة لـضمان أال تنطـوي عمليـات                  
مجـع وختـزين واسـتخدام البيانـات الشخـصية علـى أيـة جتـاوزات، وأال تـستخدم ألغـراض           

وهلـذه  .  مـن العهـد    ١٧تتناىف مع العهد، وأن تكون متوافقة مع االلتزامات مبوجـب املـادة             
لطرف أن تضمن إخضاع عمليات مجع ومعاجلة املعلومات للمراجعة الغاية، ينبغي للدولة ا

  .واإلشراف من جانب هيئة مستقلة تتوافر فيها ضمانات الرتاهة والفعالية الالزمة
منتــدى التــاريخ ”وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء مــا ورد مــن معلومــات مــن   )١٩(  
ــصائية  “احلــي ــد إجــراء دراســة استق ــام  )١٧( بع ــاداة    تن٢٠٠٤ أجريــت يف ع ــت مظــاهر مع اول

السامية، ورهاب اإلسالم، ورهاب املثليني، وعـدم التـسامح بـني شـباب املـدارس عمومـاً فيمـا           
يتعلق بـاملواقف واإليـذاء واجلـرائم املبلـغ عنـها ذاتيـاً وبـث الدعايـة املتطرفـة، حيـث تفيـد هـذه                         

كال مثــل  الــذي قــد يتجلــى يف أشــ-عــدم التــسامح إزاء مجاعــات األقليــات ”املعلومــات بــأن 
 ميثـــل مـــشكلة اجتماعيـــة -التمييــز، والتحـــرش، واإلهانـــات، والتهديـــدات، والعنـــف البـــدين  

__________ 
 .http://www.levandehistoria.se/files/INTOLERANCEENG_0.pdfانظر   )١٧(  
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ــة الطــرف “خطــرية ــة الطــرف يف مكافحــة    .  يف الدول ــة، إذ تقــدر جهــود الدول كمــا أن اللجن
 لإلبـالغ عـن جـرائم       ٢٠٠٧جرائم الكراهية، بطرق مشلت إنشاء خـط هـاتفي مباشـر يف عـام               

اب عن قلقها إزاء تزايد اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية واملبلـغ عنـها يف              الكراهية، تكرر اإلعر  
ــاض عــدد احملاكمــات باملقارنــة مــع عــدد حــوادث خطابــات          الــسنوات األخــرية، وإزاء اخنف

  ).٢٦  و٢٠املادتان (الكراهية املبلغ عنها 
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل منع خطابات الكراهية املخالفـة               
 مــن العهــد ومكافحتــها ومقاضــاة أصــحاهبا، وضــمان التنفيــذ الفعــال ألحكــام  ٢٠للمــادة 

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن     . القانون اجلنائي وتوجيهات السياسة العامة ذات الصلة      
منتـدى  ”تعزز جهودها من أجل التـصدي هلـذه املـشكلة بـني الـشباب، وال سـيما يف إطـار                     

 الطرف كـذلك أن تقـيِّم مـدى فعاليـة اخلـط اهلـاتفي املباشـر        وينبغي للدولة . “التاريخ احلي 
 .املخصص لإلبالغ عن جرائم الكراهية

ــة الطــرف قــد أســندت إىل الربملــان الــصامي      )٢٠(   ــة أن الدول وبينمــا تالحــظ اللجن
بعــض املــسؤوليات عــن تربيــة قطعــان الرنَّــة، فإهنــا تــشعر بــالقلق إزاء النطــاق احملــدود ملــشاركة  

امي يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالقضايا اليت متـس أراضـي الـسكان الـصاميني                الربملان الص 
وبينمـا تالحـظ اللجنــة أيـضاً عـزم الدولـة الطـرف علـى تقــدمي        . األصـليني وأنـشطتهم التقليديـة   

توصيات بـشأن حـق الـسكان الـصاميني يف األراضـي واملـوارد مـن خـالل مـشروع قـانون مـن                  
، فإهنا تالحظ التقدم احملدود احملرز حـىت اآلن         ٢٠١٠مارس  /ملان يف آذار  املقرر أن يقدم إىل الرب    

يف احترام حقوق السكان الـصاميني، وكـذلك االختـصاصات املقيـدة للجنـة احلـدود، وغريهـا                  
  ).٢٧  و٢٥  و١املواد (من هيئات التحقيق اليت ُعهد إليها بدراسة حقوق السكان الصاميني 

يد من اخلطوات من أجل إشراك الـسكان الـصاميني        ينبغي للدولة الطرف اختاذ مز      
كما ينبغي للدولـة الطـرف   . يف القرارات املتعلقة بالبيئة الطبيعية وسبل املعيشة الالزمة هلم        

أن تــضمن تــسوية مطالبــاهتم املتعلقــة باألراضــي واملــوارد علــى حنــو عــادل وســريع، بــسن    
  .تشريعات مناسبة بالتشاور مع جمتمعات الصاميني

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز القائم حبكـم األمـر الواقـع ضـد الـسكان         )٢١(  
الصاميني يف املنازعات القضائية، إذ إن عـبء إثبـات ملكيـة األراضـي قـد أُلقـي بالكامـل علـى               

كما تالحظ اللجنة أنه على الـرغم مـن إمكانيـة    . كاهل أصحاب املطالبات من هؤالء السكان 
ــراف يف املنازعــات املدنيــة، فــإن ذلــك        تقــدمي املــساعدة القانونيــ   ة إىل األفــراد الــذين هــم أط

يسري على قرى الصاميني اليت هي الكيانات الوحيدة املخولة سـلطة التقاضـي يف الرتاعـات         ال
  ).٢٧  و٢٦  و١٤  و٢  و١املواد (على األراضي فيما يتعلق حبقوق الصاميني يف األراضي والرعي 
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ــدم      ــة الطــرف أن تق ــي للدول ــصاميني يف     ينبغ ــرى ال ــة إىل ق ــة كافي ــساعدة قانوني  م
املنازعات القضائية املتعلقة بـاحلقوق يف األراضـي ويف الرعـي، وأن تـسن تـشريعات تـنص                  
علــى أعبــاء مرنــة لإلثبــات يف القــضايا املتعلقــة حبقــوق الــصاميني يف األراضــي ويف الرعــي، 

ع اللجنـة الدولـة     كمـا تـشج   . سيما عندما متتلك أطراف أخـرى معلومـات ذات صـلة           وال
  .الطرف على النظر يف سبل أخرى لتسوية الرتاعات على األراضي، مثل الوساطة

وينبغــي للدولــة الطــرف أن تنــشر علــى نطــاق واســع نــص تقريرهــا الــدوري      )٢٢(  
ــة، وهــذه            ــسائل الــيت وضــعتها اللجن ــة امل ــها بــشأن قائم ــيت قدمت ــردود اخلطيــة ال ــسادس وال ال

 اللجنة أن يترجم التقرير واملالحظات اخلتامية إىل اللغات الرمسيـة           وتقترح. املالحظات اخلتامية 
  .لألقليات يف السويد إضافة إىل اللغة السويدية

 مـن النظـام الـداخلي للجنـة، ينبغـي للدولـة          ٧١ مـن القاعـدة      ٥ووفقاً للفقـرة      )٢٣(  
 ١٠ات الطرف أن تقدم خالل عام معلومات عن تنفيذها لتوصـيات اللجنـة املدرجـة يف الفقـر                

  . أعاله١٧  و١٦  و١٣ و
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا الــدوري الــسابع،      )٢٤(  

، معلومات حمـددة وحمدَّثـة بـشأن إجـراءات املتابعـة            ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١املقرر تقدميه حبلول    
 اللجنـة أن    كمـا تطلـب   . املتخذة لتنفيذ مجيع التوصيات اليت قُّدمت، وبشأن تنفيذ العهد ككل         

جيـــري إعـــداد التقريـــر الـــدوري الـــسابع بالتـــشاور مـــع منظمـــات اجملتمـــع املـــدين العاملـــة يف    
  .الطرف الدولة
   مجهورية ترتانيا املتحدة  - ٩١

ــع       )١(   ــدوري الرابـ ــا الـ ــر ترتانيـ ــسان يف تقريـ ــة حبقـــوق اإلنـ ــة املعنيـ نظـــرت اللجنـ
)CCPR/C/TZA/4 ( ــستيها ــومي ٢٦٢٩  و٢٦٢٨يف جل ــودتني ي ــوز١٤  و١٣  املعق ــه / مت يولي

٢٠٠٩) CCPR/C/SR.2628-2629 .( املعقــــــــــودة يف ٢٦٥٠واعتمــــــــــدت يف جلــــــــــستها ،
  .، املالحظات اخلتامية التالية)CCPR/C/SR.2650(يوليه /متوز ٢٨
  

  مقدمة  - ألف   
ترحــب اللجنــة بتقــدمي تقريــر الدولــة الطــرف الــدوري الرابــع حــىت وإن كــان    )٢(  

رصــة املتاحــة هلــا، بالتــايل، الســتئناف احلــوار مــع الدولــة  بــشيء مــن التــأخري كمــا ترحــب بالف 
املقدمـة مـن    ) CCPR/C/TZA/Q/4/Add.1(وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية       . الطرف

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها، أيـضاً، للـردود       . الدولة الطرف قبل حلول املوعد احملدد لتقدميها    
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ــاء النظــر     ــة أثن ــد إىل اللجن ــدمها الوف ــيت ق ــة يف    ال ــة املقدم ــردود اخلطي ــشمل ال ــا ي ــر، مب يف التقري
  .الحق وقت

  
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

 حلماية أطفـال النـساء غـري املتزوجـات          ٢٠٠٥ترحب اللجنة بسن قانون عام        )٣(  
ــار، الــذي أبطــل احلكــم الــذي يقــضي بــسجن املــرأة احلامــل       واألســر الوحيــدة الوالــد يف زجنب

  .املتزوجة غري
  .١٩٩٤للجنة علماً بوقف عقوبة اإلعدام حبكم الواقع منذ عام وحتيط ا  )٤(  
وترحب اللجنة بالتدابري املتخـذة لزيـادة عـدد النـساء يف اهليئـات واملؤسـسات               )٥(  
  .العمومية

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

ــة مــع القلــق أن توصــيات عديــدة     )٦(   مــن ) CCPR/C/79/Add.97(تالحــظ اللجن
  .لة الطرف الدوري الثالث مل تنفذليت اعتمدهتا بعد النظر يف تقرير الدوالتوصيات ا

ينبغــي للدولــة الطــرف أن ُتعِمــل التوصــيات الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف مالحظاهتــا      
  .اخلتامية السابقة

واللجنة، إذ ترحب بتمسك احملاكم الوطنية بأحكـام العهـد يف قراراهتـا، فهـي                )٧(  
ق املكرسة يف العهـد مل تـدرج مجيعـاً يف الدسـتور أو يف التـشريعات                 تالحظ مع القلق أن احلقو    

وتالحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن الدولة الطرف، علـى الـرغم مـن التزامهـا مبوجـب       . األخرى
 من العهد باختاذ مجيع التدابري الضرورية العتمـاد مـا يلـزم مـن تـشريعات      ٢ من املادة ٢الفقرة  

 املعتــرف هبــا يف العهــد، فهــي ُتخــِضع هــذه القــرارات ملــشيئة  وتــدابري أخــرى إلعمــال احلقــوق
الـسكان علـى مــا يبـدو ولألعــراف والتقاليـد الــيت تعـوق حتقيــق عـدد مــن احلقـوق املكرســة يف        
العهــد، مبــا يــشمل تلــك الــيت تــؤثر يف املــرأة ويف محايــة األفــراد نتيجــة ســلوك يتنــاىف واملفــاهيم   

  ).٢املادة (األخالقية التقليدية 
بـشأن طبيعـة االلتـزام القـانوين        ) ٢٠٠٤( ٣١ضوء تعليق اللجنة العـام رقـم        على    

ــة الطــرف أن تــضمن إعمــال مجيــع       العــام املفــروض علــى الــدول األطــراف، ينبغــي للدول
كما ينبغـي للدولـة الطـرف أن    . احلقوق احملمية مبوجب العهد إعماالً تاماً يف القانون احمللي        

ي القادم، بيانـاً مفـصالً عـن كيفيـة محايـة كـل حـق مـن                  تقدم إىل اللجنة، يف تقريرها الدور     
وجيب على الدولة   . احلقوق املنصوص عليها يف العهد يف األحكام التشريعية أو الدستورية         
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امللحـق  ) األول(الطرف أن تنظر، أيضاً، يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري           
  .بالعهد

عنية حبقـوق اإلنـسان واحلكـم الـسديد يف         واللجنة، إذ ترحب بإنشاء اللجنة امل       )٨(  
، فهي تعرب عن أسفها لعـدم تزويـد تلـك اللجنـة بـاملوارد الكافيـة، ولالفتقـار إىل                    ٢٠٠٠عام  

املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف للـسهر علـى إعمـال توصـياهتا إعمـاالً كـامالً                    
  ).٢املادة (

جنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان واحلكــم  ينبغــي للدولــة الطــرف أن تعــزز قــدرات الل   
السديد على تأدية واليتها على أمت وجه وبفعالية وفقاً للمبادئ املتعلقـة مبركـز املؤسـسات                

، وعلى وجه التحديد، بتزويدها )٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة ) (مبادئ باريس(الوطنية 
لطات اللجنـة بغيـة التأكـد    وُتَشجَّع الدولة الطرف، أيضاً، علـى تعزيـز سـ        . باملوارد الكافية 

  .من تنفيذ توصياهتا تنفيذاً فعلياً
ــق        )٩(   ــدابري لتحقي ــة الطــرف الختــاذ الت ــاً باســتعداد الدول ــة، إذ حتــيط علم واللجن

املساواة بني الرجل واملرأة، فهي تعـرب عـن قلقهـا، مـرة أخـرى، إزاء منـط التمييـز املـستمر يف                       
ن األســرة خبــصوص املــسائل املتــصلة بــالزواج  حــق املــرأة يف قــانون األحــوال الشخــصية وقــانو 

ــة عــن  . والتركــات واإلرث، والســتمرار أوجــه التفــاوت بــني الرجــال والنــساء    وتعــرب اللجن
أســفها أيــضاً لعــدم تــوافر معلومــات بــشأن التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف للتغلــب علــى   

 ١٧  و٣  و٢املــواد (مراحلــه املواقــف التقليديــة الــيت حتــرم النــساء مــن مواصــلة التعلــيم بكافــة  
  ).٢٦  و٢٥  و٢٣ و

ينبغي للدولة الطـرف أن تـويل األولويـة جلعـل قوانينـها الـيت تـنظم شـؤون                    )أ(  
 مــن العهــد، ٢٦  و٢٣  و١٧  و٣األسـرة واألحــوال الشخــصية مطابقــة ألحكـام املــواد   

  وخاصة فيما يتعلق باحلد األدىن لسن زواج املرأة؛
ــة الطــرف   )ب(   ــشعب    وينبغــي للدول ــة ال ــذهلا لتوعي ــيت تب  أن تكثــف اجلهــود ال

كما جيب عليهـا أن     . بالتصرفات التقليدية اليت تقوض حقوق املرأة وتغيِّر تلك التصرفات        
تواصل تعزيز مشاركة املرأة يف الشؤون العامة وتضمن هلا إمكانيـة احلـصول علـى التعلـيم            

  والعمل؛
ــة، يف تق     )ج(   ــغ اللجن ــة الطــرف أن تبل ــي للدول ــادم،   وينبغ ــدوري الق ــا ال ريره

  .اختذته من تدابري يف هذا اجملال وما حققته من نتائج مبا
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ــساين، وخباصــة        )١٠(   ــشار العنــف اجلن ــا املــستمر إزاء انت ــة عــن قلقه وتعــرب اللجن
العنف املرتيل، وإفالت مرتكيب تلك األفعال من العقاب، على الرغم من التدابري الـيت اعتمـدهتا           

وتكرر اللجنة، اإلعراب عن قلقهـا ألن القـانون اجلنـائي احلـايل             . لصددالدولة الطرف يف هذا ا    
 ٣املـواد   (ال يشمل أحكاماً خاصة مبسألة العنف املرتيل، مبا يشمل االغتصاب يف إطار الـزواج               

  ).٢٦  و٧ و
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافـة التـدابري الالزمـة ملكافحـة العنـف املمـارس يف                    

وجيـب عليهـا أن تقـوم، بـصفة خاصـة، بتعريـف العنـف املـرتيل،                 . لـة حق املرأة مكافحـة فعا    
ويف هذا الـصدد أيـضاً، علـى     . يشمل االغتصاب يف إطار الزواج، وُتجرِّم تلك األفعال        مبا

الدولة الطرف توعية اجملتمع برمته وضمان مقاضاة مرتكيب تلك األفعال وتوفري املـساعدة             
ني املكلفني بإنفاذ القوانني التدريب املالئم علـى  وجيب أن تتيح للموظف   . واحلماية للضحايا 

  .املسائل املتصلة بالعنف املرتيلكيفية معاجلة 
واللجنـــة، إذ ترحـــب باعتمـــاد قـــانون األحكـــام اخلاصـــة بـــاجلرائم اجلنـــسية،    )١١(  

 والــذي جيــرم عمليــات تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وترحــب    ١٩٩٨الــصادر يف عــام 
لعمل الوطنية ملكافحة عمليات تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، فهـي       كذلك باعتماد خطة ا   

تعرب عن قلقها املستمر إزاء دوام ممارسة تلك العمليـات وعـدم محايـة القـانون النـساء اللـوايت          
وحتيط اللجنة علماً مع القلق أيـضاً بـاعتراف الدولـة الطـرف بـأن               .  عاماً من العمر   ١٨جتاوزن  

 فعالة وأن مرتكيب تلك األفعال ما زالوا يفلتون مـن العقـاب يف أغلـب           القانون مل يطبق بصورة   
  ).٢٦  و٧  و٣املواد (األحيان 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تعتمــد بنــشاط تــدابري فعالــة وفعليــة ملكافحــة عمليــات      

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وال سيما يف املناطق اليت ال تزال فيهـا تلـك املمارسـات           
وجيــب عليهــا أن تعــدِّل، . غايــة وأن تــسهر علــى مقاضــاة مــرتكيب تلــك األفعــالمنتــشرة لل

أيضاً، تشريعاهتا بغية جترمي عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث املمارسـة علـى نـساء          
  . عاما١٨ًجتاوزن سن 

ــة عــن أســفها لعــدم تــوافر املعلومــات بــشأن توافــق تــشريعات       )١٢(   وتعــرب اللجن
وتبني، بـصفة خاصـة، أنـه مل تـوفر     . صة مبكافحة اإلرهاب مع أحكام العهدالدولة الطرف اخلا  

أي معلومات توضح إىل أي مدى ميكن، يف إطار تلـك التـشريعات، تقييـد احلقـوق املنـصوص                
  ).٢٦  و٩  و٤  و٢املواد (عليها يف العهد 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتأكــد مــن أن التــدابري الــيت اختــذهتا ملكافحــة اإلرهــاب     
. طابقة متاماً ألحكام العهد، مبا يشمل حق الفرد يف أن يعترب بريئاً ما مل تثبت عليه التهمـة           م
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وعليها أيضاً أن تضع تعريفاً لألفعال اإلرهابية يف تشريعاهتا احمللية، علماً بأن هذا التعريف              
  .جيب أن يكون دقيقاً وحمدداً

لة بـشأن توافـق قـانون       وتعرب اللجنة عن أسفها لعـدم تـوافر معلومـات مفـص             )١٣(  
 مـن العهـد الـيت هـي أحكـام غـري قابلـة للتقييـد                 ٤سلطات حاالت الطوارئ مـع أحكـام املـادة          

  ).٤املادة (
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكـام تـشريعاهتا املتعلقـة حبـاالت الطـوارئ                  

الطـرف إىل   ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولـة         .  من العهد  ٤مع أحكام املادة    
  .بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ) ٢٠٠١(٢٩تعليقها العام رقم 

وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا مـن جديـد إزاء اسـتمرار احملـاكم يف فـرض عقوبـة                       )١٤(  
اإلعدام، كما تعرب عن قلقها إزاء العدد الكـبري مـن األشـخاص الـذين ينتظـرون تنفيـذ حكـم             

 اللجنة عـن أسـفها لعـدم تـوافر معلومـات بـشأن طـول املـدة الـيت ينتظـر                      وتعرب. اإلعدام فيهم 
فيهــا احملكــوم علــيهم باإلعــدام تنفيــذ احلكــم فــيهم وكيفيــة معاملتــهم يف الــسجن واإلجــراءات  
املعمول هبـا لتخفيـف حكـم اإلعـدام علـى ضـوء قـرار الوقـف املؤقـت لتنفيـذ احلكـم باإلعـدام                         

  ).١٠  و٧  و٦املواد (
 الطرف أن تنظر جبدية يف إمكانية إلغـاء عقوبـة اإلعـدام وإمكانيـة أن       ينبغي للدولة   

وعليها أن تتأكد أيضاً من أن    . تصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد       
ظروف اعتقال السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيهم ال تنطـوي علـى معاملـة       

 من العهد، كما جيب عليهـا أن تنظـر يف إمكانيـة اختـاذ     ١٠  و٧تتناىف وما ورد يف املادتني   
  .قرار سريع بتخفيف األحكام الصادرة على مجيع احملكوم عليهم باإلعدام حالياً

واللجنة، إذ حتيط علمـاً بـالتزام الدولـة الطـرف مبنـع تـشويه وقتـل األشـخاص                   )١٥(  
 عنـها، فهـي تعـرب عـن قلقهـا          املصابني باملهق والتحقيـق يف تلـك الوقـائع ومقاضـاة املـسؤولني            

إزاء العــدد الكــبري مــن احلــاالت املبلــغ عنــها والعــدد احملــدود مــن القــضايا املرفوعــة إىل احملــاكم  
  ).٧  و٦املادتان (وبطء اإلجراءات يف هذا الصدد 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز، على وجه اإلحلاح، اجلهود اليت تبـذهلا لوضـع حـد                  
ــاملهق وضــمان إجــراء التحقيقــات ومقاضــاة   حلــاالت تــشويه وقتــل األشــخ  اص املــصابني ب
وجيب على الدولـة الطـرف أن تعـزز محلـة التوعيـة العامـة               . املسؤولني بفعالية وبدون إبطاء   

  .بغية تفادي وقوع تلك االعتداءات يف املستقبل
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واللجنة، إذ حتيط علماً بالدراسات النموذجيـة املنجـزة، بالتعـاون مـع منظمـة                 )١٦(  
ــة، عــن أفــضل املمارســات يف املــدارس الــيت ال ُيلجــأ فيهــا إىل الــضرب     األمــم  املتحــدة للطفول

بالعصي، فهي تعرب عـن قلقهـا مـرة أخـرى ألن العقوبـات البدنيـة ال تـزال تـشكل جـزءاً مـن                  
العقوبات القضائية وألنه يسمح أيضاً بفرضها يف إطار نظام التعليم وألهنا ال تزال تطبق عمليـاً                

  ).٢٤  و٧املادتان (
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري إللغاء العقوبة البدنيـة كعقوبـة تفـرض حبكـم                  
كما ينبغـي هلـا أن تـشجع اللجـوء إىل تـدابري تأديبيـة غـري عنيفـة كبـدائل للعقوبـة            . القانون

البدنية يف إطار نظام التعليم، وأن تقـوم حبمـالت إعالميـة تـبني فيهـا مـا يترتـب علـى تلـك           
  .آثار وخيمةالعقوبات من 

 ملكافحـة االجتـار باألشـخاص       ٢٠٠٨واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون عـام          )١٧(  
ــه        ــال، وقمع ــساء واألطف ــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــى بروتوكــول من ــصديق عل وبالت
واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، فهـي تعـرب              

ــسألة االجتــار       عــن أســف  ــشأن م ــة املتخــذة ب ــدابري الفعلي ــوافر معلومــات خبــصوص الت ــدم ت ها لع
ــوافر معلومــات        ــسية وكــذلك لعــدم ت ــال ألغــراض جن ــساء واألطف باألشــخاص واســتغالل الن

  ).٢٦  و٢٤  و٨  و٧  و٣املواد (مفصلة، مبا يشمل إحصاءات، يف هذا الصدد 
ــدابري ال     ــة الطــرف أن تتخــذ كافــة الت الزمــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر  ينبغــي للدول

وينبغـي هلـا أن تـضمن، علـى وجـه           . ومكافحة استغالل املـرأة واألطفـال ألغـراض جنـسية         
التحديد، تنفيذ تشريعاهتا املتصلة مبكافحـة االجتـار تنفيـذاً فعـاالً وإبـالغ املـوظفني املكلفـني             

تمـد خطـة عمـل وطنيـة        بإنفاذ القوانني والقضاء هبذا القانون اجلديد، كمـا ينبغـي هلـا أن تع             
وينبغي أن تضمن، أيضاً، تكريس قـدر كـاٍف مـن االهتمـام يف ردهـا                . بشأن مسألة االجتار  

  .على تلك الظاهرة حلقوق اإلنسان لضحايا االجتار
ــون        )١٨(   ــا املعتقل ــادت بوجــود حــاالت يتعــرض فيه ــيت أف ــارير ال وعلــى ضــوء التق

فـاذ القـوانني، تعـرب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم              إلساءة املعاملة على أيدي املوظفني املكلفـني بإن       
توافر معلومات كافية عن اسـتقالل اآلليـات املكلفـة بـالتحقيق يف شـكاوى التعـرض للتعـذيب                   
ــة تلــك        ــسجون، وعــن إحال ــشرطة ومرافــق االعتقــال، مبــا فيهــا ال ــة يف خمــافر ال وإســاءة املعامل

قـضاة  ” ر مسؤويل الـشرطة و    وتعرب اللجنة عن تقديرها للسماح لكبا     . الشكاوى إىل احملاكم  
ــارة مرافــق االعتقــال،     “الــصلح ــة حبقــوق اإلنــسان واحلكــم الــسديد بزي ــة املعني  وكــذلك للجن

 ٧املـواد   (ولكنها تعـرب عـن أسـفها ألهنـا مل تتلـق أي تقيـيم نـوعي لتلـك الترتيبـات وفعاليتـها                        
  ).١٠  و٩ و
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 املعاملـة   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تـدابري صـارمة للقـضاء علـى سـوء                )أ(  
بشىت أشكاهلا أثناء االعتقال، وعليها أن تضع، على وجه التحديـد، آليـة خاصـة للتحقيـق            
يف الشكاوى املتصلة بأفعال املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني علـى أن تكـون تلـك اآلليـة                   

وجيــب أن تقــدم الدولــة . مــستقلة متامــاً عــن قــوة الــشرطة وغريهــا مــن اهليئــات احلكوميــة  
 اللجنة، يف تقريرها الدوري القادم، معلومات تتسم بدرجة أكرب مـن التفـصيل    الطرف إىل 

بــشأن النظــام املنــشأ لــسماع الــشكاوى الــيت يقــدمها املعتقلــون نتيجــة تعرضــهم ألعمــال    
العنف، وأن ُترفقها بإحصاءات عن اإلجراءات اجلنائية والتأديبيـة املباشـرة لـدى التعـرض               

   عنه تلك اإلجراءات من نتائج؛هلذا النوع من السلوك وما تسفر
ينبغي للدولـة الطـرف أن تعـزز التـدريب املتـاح لقـوات الـشرطة يف جمـال                     )ب(  

  .حقوق اإلنسان
واللجنة، إذ حتيط علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لتحـسني أسـلوب            )١٩(  

تقــال الــسيئة، معاملــة املعــتقلني والــسجناء، فهــي تعــرب عــن قلقهــا املــستمر إزاء ظــروف االع   
ســيما اكتظــاظ الــسجون، وإزاء عــدم جلــوء احملــاكم إىل بــدائل الــسجن إالَّ بــشكل حمــدود   وال

  ).١٠املادة (
ينبغي للدولة الطـرف أن تكثـف اجلهـود الـيت تبـذهلا لتحـسني ظـروف األشـخاص                     

يا احملرومني من حريتهم قبل احملاكمة وبعد اإلدانة، جلعلها مطابقة للقواعد النموذجيـة الـدن             
. وعليها، بصفة خاصة، أن تتناول مسألة االكتظـاظ علـى وجـه األولويـة             . ملعاملة السجناء 

. وينبغي، باإلضافة إىل ذلك، أن تشجع الدولة الطرف اللجوء إىل احللول البديلة للسجن            
كما جيب أن تقدم إىل اللجنة، يف تقريرهـا الـدوري القـادم، بيانـات إحـصائية مفـصلة عـن                

ذ اعتمـاد هـذه التوصـيات، مبـا يـشمل بيانـات عـن تعزيـز التـدابري البديلـة                     التقدم احملرز منـ   
  .للسجن وتنفيذها

وتعرب اللجنة عن قلقها، مرة أخرى، ألن الدولة الطرف مل تفلـح يف تعـديل                 )٢٠(  
  ).١١املادة (قوانينها اليت جتيز سجن الفرد لعدم وفائه بدين 

 من العهد بتعديل تشريعاهتا الـيت       ١١ينبغي للدولة الطرف أن متتثل ألحكام املادة          
  .جتيز سجن الفرد لعدم وفائه بدين

وتعرب اللجنة عن أسـفها لعـدم تـوافر معلومـات بـشأن التقـارير الـيت أفـادت                     )٢١(  
بأن الشرطة ختفق يف كثري من األحيان يف إحضار األشـخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم جرميـة أمـام                    

وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا أيـضاً      .  مبوجـب القـانون   املقررة٢٤ل القاضي يف غضون الساعات ا 
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وحتـيط اللجنـة علمـاً مـع        . لعدم إتاحة املساعدة القـضائية يف مجيـع مراحـل اإلجـراءات اجلنائيـة             
القلق مبا صرحت به الدولـة الطـرف نفـسها وأن التمثيـل القـانوين متفـاوت يف اجلـودة وينبغـي                       

  ).١٤  و١٠  و٩املواد (حتسينه 
 مـن العهـد، إعمـال حـق         ٩طرف أن تـضمن، وفقـاً ألحكـام املـادة           ينبغي للدولة ال    

وجيـب عليهـا أن تـضع أيـضاً         . املشتبه فيهم باملثول بسرعة أمام أحـد القـضاة إعمـاالً فعليـاً            
نظاماً شامالً للمساعدة القضائية ملساعدة األشـخاص الـذين ال تتـوافر لـديهم اإلمكانيـات                

ــسديد أتعــاب احملــامي   ــة لت ــذكِّر . الكافي ــم    وت ــام رق ــا الع ــصدد، بتعليقه ــذا ال ــة، يف ه اللجن
  .بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة) ٢٠٠٧(٣٢

وتعرب اللجنة، مرة أخرى، عن قلقها إزاء جترمي العالقات اجلنـسية الـيت تقـام            )٢٢(  
ي تـدابري ملنـع التمييـز يف        بالتراضي بني شخصني بالغني من نفس اجلنس، وتأسف لعدم اختـاذ أ           

  ).٢٦  و١٧  و٢املواد (حق هؤالء األشخاص 
ينبغي للدولة الطرف أن تكف عن جترمي العالقات اجلنسية اليت تقام بالتراضي بني   

شخصني بالغني من نفس اجلنس، وأن تتخذ كافة التدابري الالزمة حلماية هؤالء األشخاص 
  .من التمييز واملضايقات

 إذ حتيط علماً باملعلومات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن قـانون                 واللجنة،  )٢٣(  
، فهــي تعــرب عــن قلقهــا إزاء تقــارير تفيــد   ٢٠٠٢املنظمــات غــري احلكوميــة الــصادر يف عــام  

ــها بــصورة       ــة وظيفت بوجــود عقبــات تعــوق عمــل منظمــات اجملتمــع املــدين وقــدرهتا علــى تأدي
إزاء العقوبـات الـشديدة الـيت تفـرض علـى      وتعرب اللجنة عـن قلقهـا، بـصفة خاصـة،         . مستقلة

وباإلضــافة إىل ذلــك، حتــيط اللجنــة علمــاً مــع القلــق باألحكــام   . تــشغيل منظمــة غــري مــسجلة 
، وهـي عبـارة     “املصلحة العامـة  ”القانونية اليت جتيز حلّ املنظمات اليت ال تسعى جاهدة خلدمة           

  ).٢٢املادة  (٢٠٠٢غامضة مدرجة يف قانون عام 
 الطرف أن تتخذ كافة التدابري الالزمة لتضمن، قانوناً ويف املمارسـة،    ينبغي للدولة   

كما جيـب عليهـا أن تـضمن توافـق مجيـع القيـود الـيت                . متتع الفرد حبقه يف التجمع السلمي     
  . من العهد٢٢تقيِّد عمل اجلمعيات ومزاولتها السلمية ألنشطتها مع املادة 

ــاري   )٢٤(   ــا إزاء التقـ ر الـــيت تفيـــد بتعـــرض الـــصحفيني   وتعـــرب اللجنـــة عـــن قلقهـ
للمــضايقات، وال ســيما يف زجنبــار كمــا تفيــد حبــاالت تقيَّــدت فيهــا حريــة التعــبري بــإفراط           

  ).١٩ املادة(
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ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للقيود املباشرة وغـري املباشـرة املفروضـة علـى                  
 يف تـشريعاهتا ويف      مـن العهـد إعمـاالً تامـاً        ١٩حرية التعـبري وتـضمن إعمـال أحكـام املـادة            

وجيــب عليهــا أن تعتمــد أيــضاً تــدابري مالئمــة للحيلولــة دون تعــرض الــصحفيني . املمارســة
  .ختويف ألي

واللجنة، إذ حتيط علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة عمـل               )٢٥(  
وتعـرب  . الطـرف األطفال، فهي تعرب عن قلقها إزاء انتشار هذه الظاهرة املـستمر يف الدولـة               

اللجنة عن أسفها لعدم توافر أي معلومـات بـشأن مـشكلة أطفـال الـشوارع والتـدابري املتخـذة                    
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد قانوناً موحداً حلماية حقـوق الطفـل               . ملعاجلتها

  ).٢٤املادة (
األطفـال  ينبغي للدولة الطـرف أن تكثـف اجلهـود الـيت تبـذهلا للقـضاء علـى عمـل                   

وعليها أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ برناجمها املقيَّد بإطار زمين للقضاء على أسوأ              
، وذلـك بوسـائل مـن بينـها تعزيـز محلـة التوعيـة        ٢٠١٠أشكال عمل األطفال حبلول عـام    
وجيب على الدولة الطرف أن تعجل، أيضاً، بإجراءات    . العامة اليت نظمتها يف هذا الصدد     

ــَضمِّن تقريرهــا القــادم    اعتمــاد القــ انون املوحــد اخلــاص بــشؤون الطفــل، كمــا ينبغــي أن ُت
  .معلومات عن مشكلة أطفال الشوارع والتدابري املتخذة، إن وجدت، ملعاجلتها

بــشأن حقــوق األقليــات   ) ١٩٩٤(٢٣وتــذكِّر اللجنــة بتعليقهــا العــام رقــم       )٢٦(  
ــكا       ــرف بوجــود س ــة الطــرف ال تعت ــا ألن الدول ــن قلقه ــرب ع ــى   وتع ــات عل ن أصــليني وأقلي

وحتـيط  . أراضيها، وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات بشأن بعض اجلماعات اإلثنية الـضعيفة           
اللجنة علماً مع القلق أيضاً بتقارير تفيد بأن منط احلياة التقليـدي جملتمعـات الـسكان األصـليني                  

  ).٢٧  و٢٦املادتان (تأثَّر سلباً بإنشاء حمميات الصيد وغريها من املشاريع 
ينبغي للدولة الطرف أن تنجز بـسرعة دراسـة عـن الـسكان األصـليني واألقليـات                   

يف الدولــة الطــرف وتعتمــد تــشريعات معينــة وتــدابري خاصــة حلمايــة تــراثهم الثقــايف ومنــط  
كمــا ينبغــي أن تستــشري جمتمعــات الــسكان   . حيــاهتم التقليــدي وصــوهنما والنــهوض هبمــا  

صيد أو مـنح رخـص الـصيد أو إقامـة أي مـشاريع أخـرى         األصليني قبل إنـشاء حمميـات الـ       
  . أو األراضي املتنازع عليها“أجدادهم”على أراضي 

ــة الطــرف أن تعمــم علــى نطــاق واســع علــى عامــة اجلمهــور،       )٢٧(   وينبغــي للدول
ــات          ــدين واملنظم ــع امل ــى اجملتم ــة وعل ــشريعية واإلداري ــضائية والت ــسلطات الق ــى ال وكــذلك عل

 يف البلد، نص التقرير الدوري الرابع والردود اخلطيـة املقدمـة علـى قائمـة                احلكومية العاملة  غري
وجيب أن ُتَوزَّع نسخ عن تلـك       . املسائل اليت أعدهتا اللجنة فضالً عن هذه املالحظات اخلتامية        
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. الوثائق على اجلامعات واملكتبات العمومية واملكتبات الربملانية وكافة اجلهات املعنيـة األخـرى            
لجنـة، أيـضاً، أن يتـرجم كـل مـن التقريـر واملالحظـات اخلتاميـة إىل اللغـات الوطنيـة                      وتقترح ال 
  .الرمسية

ــالفقرة   )٢٨(   ــة    ٧١ مــن املــادة  ٥وعمــالً ب ــداخلي ينبغــي للدول ــة ال  مــن نظــام اللجن
الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن مدى تنفيـذها للتوصـيات املقدمـة مـن اللجنـة             

  .٢٠  و١٦  و١١يف الفقرات 
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضّمن يف تقريرهـا الـدوري اخلـامس،                    )٢٩(  

 معلومات حمـددة ومـستوفاة بـشأن مجيـع     ،٢٠١٣أغسطس /آب ١الذي حيني موعد تقدميه يف  
 أن تستــشري منظمــات الدولــة الطــرفكمــا تطلــب اللجنــة إىل . توصــياهتا وبــشأن العهــد برمتــه
  .احلكومية العاملة يف البلد، لدى إعداد التقرير الدوري اخلامساجملتمع املدين واملنظمات غري 

  هولندا  - ٩٢
نظــرت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان يف التقريــر الــدوري الرابــع هلولنــدا           )١(  

)CCPR/C/NET/4و CCPR/C/NET/4/Add.1و CCPR/C/NET/4/Add.2 ( ــستيها يف جلـــــــــــــــ
ــومي  ٢٦٣١  و٢٦٣٠ ــودتني ي ــوز١٥  و١٤ املعق ــه/ مت ــستها  ٢٠٠٩ يولي ، واعتمــدت يف جل
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨، املعقودة يف ٢٦٥٠

  
  مقدمة  - ألف   

ترحــب اللجنــة بتقــدمي التقريــر الــدوري الرابــع هلولنــدا الــذي يقــدم معلومــات   )٢(  
. عهـد مفصلة عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولـة الطـرف وعـن خططهـا القادمـة ملواصـلة تنفيـذ ال                   

وتعرب اللجنة عـن تقـديرها جلـودة الـردود املكتوبـة علـى قائمـة املـسائل وللـردود الـيت قـدمها                        
  .الوفد شفوياً

  
  اجلزء األورويب من اململكة    

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
إن اللجنة، إذ تالحظ العناية املتواصلة اليت توليها الدولة الطرف ملـسألة محايـة         )٣(  

  :بالتدابري التشريعية وغري التشريعية التاليةحقوق اإلنسان، ترحب 
الـصادر  ) التمييـز علـى أسـاس الـسن       (قانون املعاملة املتـساوية يف جمـال العمـل            )أ(  
ــار ــة     ٢٠٠٤مــايو /يف أي ــز علــى أســاس الــسن يف جمــاالت التوظيــف واملهن ، الــذي حيظــر التميي

  والتدريب املهين؛
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، الـذي جييـز إبعـاد مقتـريف         )٢٠٠٩(قانون األمر باإلبعـاد املؤقـت مـن البيـت             )ب(  
جرمية العنف املرتيل من البيت يف احلاالت اليت تنطوي علـى هتديـد خطـري للـضحايا، مبـن فـيهم             

  أي أطفال؛
الرامي إىل مكافحـة التمييـز      ) ٢٠٠٧ (“الكل يشارك ”برنامج العمل املعنون      )ج(  

  اإلثين والعنصري يف احلصول على العمل؛
ــة     )د(   ــل الوطنيــ ــة العمــ ــانون     خطــ ــصادرة يف كــ ــشر الــ ــار بالبــ ــة االجتــ ملكافحــ
 لـدعم  ٢٠٠٨، وكذلك إنشاء فرقة عمل معنية باالجتار بالبـشر يف عـام     ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

وتنــسيق محلــة مكافحــة االجتــار بالبــشر مــن خــالل مجلــة أمــور منــها تبــادل أفــضل املمارســات  
  .وتقدمي الدعم إىل الوكاالت احمللية واإلقليمية

  
   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  - جيم   

تالحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف تتـشبث بتحفظهـا علـى مجلـة أحكـام منـها                     )٤(  
مـن  ) أ( ٢وفيمـا يتعلـق بـالتحفظ علـى الفقـرة          .  مـن العهـد    ١٠من املادة   ) ٢( و) ١(الفقرتان  

تَجـزون،  ، حتيط اللجنة علماً مبا ذكرته الدولـة الطـرف مـن أن املتـهمني واملـدانني ُيح                 ١٠املادة  
عملياً، يف أماكن منفصلة، وترحب بإشارة الوفد إىل أن الدولة الطرف مـستعدة إلعـادة النظـر             

  .يف موقفها يف هذا الصدد
 وأن تنظــر يف مــسألة ١٠ينبغــي أن تــسحب الدولــة الطــرف حتفظهــا علــى املــادة     

  .سحب حتفظاهتا األخرى على العهد
 من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني   وبينما تنوه اللجنة جبهود الدولة الطرف      )٥(  

يف احلصول على العمـل، فإهنـا تالحـظ بقلـق أن مـشاركة املـرأة يف سـوق العمـل ال تـزال أدىن                         
بكثري من مشاركة الرجل وأن النساء ما زلن ميثلن نسبة مفرطة ممن يعملون علـى أسـاس عـدم                   

  ).٣املادة (ئمة تزال قا التفرغ، وأن مثة فجوة كبرية يف األجور بني اجلنسني ال
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تنفيذ التدابري الرامية إىل كفالة متتع املـرأة باملـساواة                 

وينبغـي أن  . يف املشاركة يف سوق العمل وباملساواة يف األجر عـن العمـل املتـساوي القيمـة      
 تويل الدولة الطرف عناية خاصة ملسألة تشجيع أمهـات األطفـال الـصغار علـى االسـتمرار                

يف العمــل بزيــادة اخليــارات املتاحــة فيمــا خيــص حــضانة الطفــل كامــل اليــوم أو جلــزء منــه    
  .والربامج املناسبة لرعاية الطفل بعد انتهاء ساعات الدراسة

وتالحــظ اللجنــة تــدين مــستوى مــشاركة املــرأة يف تــويل املناصــب العامــة يف      )٦(  
وتالحـظ اللجنـة أن هـذا األمـر         . زراءمستوياهتا العليا، وال سيما يف جملس الشيوخ وجملـس الـو          
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ينطبق أيضاً علـى القطـاع اخلـاص، حيـث تـشغل النـساء عـدداً أقـل بكـثري مـن املناصـب العليـا                          
  ).٢٦  و٢٥  و٣املواد (

ــة          ــي للدول ــام واخلــاص، ينبغ ــاختالف الظــروف يف القطــاعني الع ــراف ب ــع االعت م
قـع صـنع القـرار الـسياسي        الطرف أن تعزز جهودها من أجل زيادة مـشاركة املـرأة يف موا            

على مجيـع الـُصعد، وكـذلك يف املناصـب العليـا يف القطـاع اخلـاص، وذلـك بوسـائل منـها                       
  .تنظيم محالت لزيادة الوعي وتشجيع عمليات حبث أكثر كثافة عن املرشحات املناسبات

وال تـزال اللجنــة قلقــة إزاء نطـاق حــاالت القتــل الـرحيم واالنتحــار مبــساعدة      )٧(  
ورغــم أنــه جيــب، مبقتــضى القــانون املتعلــق بإهنــاء حيــاة الــشخص  .  الدولــة الطــرفالطبيــب يف

بطلب منه وباالنتحـار مبـساعدة الطبيـب، أن يـديل طبيـب آخـر برأيـه، فإنـه ميكـن للطبيـب أن                        
ينهي حياة مريض من دون أن جيـري قـاض أو حمقـق أي مراجعـة مـستقلة هلـذا القـرار لـضمان                        

  ).٦املادة ( مفرط أو سوء فهم يكون قد اتُّخذ نتيجة تأثري أال
تكرر اللجنة توصياهتا السابقة يف هذا الصدد وحتث على مراجعة هـذا القـانون يف                 

  .ضوء اعتراف العهد باحلق يف احلياة
وتالحظ اللجنة أن التجارب الطبية علـى القاصـرين جـائزة يف الوقـت الـراهن         )٨(  

هـا هـذه التجـارب بـالنفع املباشـر علـى الطفـل              احلالة اليت تعود في   : يف الدولة الطرف يف حالتني    
املعــين أو يف احلالــة الــيت تــشكل فيهــا مــشاركة األطفــال يف التجــارب عنــصراً الزمــاً للبحــوث   

ــر     ــا أث ــة هل ــد أن التجرب ــذكر  ال”وُيعتقَ ــانون     . “يكــاد ُي ــة ألن الق ــزال قلق ــة ال ت ــري أن اللجن غ
ــة ا      ال ــق بالتجــارب الطبي ــا يتعل ــة فيم ــضمن ضــمانات كافي ــال    يت ــشاركة األطف ــب م ــيت تتطل ل
  ).٢٤  و٧ املادتان(

ُيخَضع القاصرون ألي جتارب  تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تكفل أال  
وأن تكـون   ) البحـوث ألغـراض غـري عالجيـة       (طبية ال تفيد الشخص املعين بشكل مباشـر         

تعلـق مبـسائل    الضمانات بصفة عامـة متوافقـة متامـاً مـع حقـوق الطفـل، مبـا يف ذلـك فيمـا ي                     
  .املوافقة

 سـاعة عمـل مبوجـب       ٤٨وتالحظ اللجنة أن طلبات اللجوء ُتقيَّم يف غـضون            )٩(  
ــها“اإلجــراء املعّجــل ” ــرح    .  ملراجعت ــة أن اإلجــراء احلــايل واإلجــراء العــادي املقت وُيقلــق اللجن
م  قــد ال يتيحــان لطــاليب اللجــوء الفرصــة إلثبــات ادعــاءاهت“ أيــام٨إجــراء التقيــيم يف غــضون ”

  ).٧املادة (بالقدر الكايف مما قد يؤدي إىل تعريضهم لإلبعاد إىل بلد قد يتعرضون فيه للخطر 



A/64/40 (Vol. I) 
 

93 10-49018 
 

ــات اللجــوء         ــيح إجــراء معاجلــة طلب ــة الطــرف أن حتــرص علــى أن يت ينبغــي للدول
وعلـى الدولـة    . إمكانية إجـراء تقيـيم شـامل وكـاف فتـرة مـن الـزمن تكفـي لتقـدمي األدلـة                    

  .االت، مراعاة مبدأ عدم الترحيل القسريالطرف أن تكفل، يف مجيع احل
وتالحــظ اللجنــة بقلــق أن مــشروع القــانون املتعلــق بالتــدابري اإلداريــة لألمــن     )١٠(  

 ينص على أنه جيوز لـوزير الداخليـة وعالقـات اململكـة أن يـأمر، مـن دون            ٢٠٠٨الوطين لعام   
ــةهلــم صــالت بأنــشطة إرها ”أي مراجعــة قــضائية مــسبقة، مبنــع مــن قــد تكــون     مــن ” أو “بي

ــدعمون هــذه األنــشطة  ــزِمهم     “ي ــه أيــضاً أن ُيل ــة، وجيــوز ل ــاطق أو مرافــق معين  مــن دخــول من
ويترتب علـى خمالفـة أمـر الـوزير عقوبـة بـاحلبس أقـصاها سـنة                 . مبراجعة الشرطة بشكل دوري   

  ).١٢  و٩املادتان (
رات ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف مشروع القانون يف ضوء هذه االعتبـا               
وينبغي أن تكفل أي تعديالت يتم إدخاهلـا علـى مـشروع القـانون أن تكـون مجيـع              . املقلقة

القيــود املفروضــة علــى احلــق يف احلريــة وحريــة التنقــل مــستندة إىل وجــود شــبهة معقولــة    
يف  باملشاركة يف نشاط إجرامي وأن تكون مجيع هذه التدابري متوافقة مع أحكام العهد، مبا             

  .١٢ من املادة ١لفقرة  وا٩ذلك املادة 
حيــق يف الدولــة الطــرف للمــشتبه بتورطــه يف فعــل       وتالحــظ اللجنــة أنــه ال    )١١(  

جيـوز لـه أن يستـشري حماميـاً          وال. إجرامي أن يطلب حضور حمامية أثناء استجواب الـشرطة لـه          
ــام باحتجــازه عقــب اســتجوابه األويل      ــدعي الع ــأمر امل ــد أن ي ــذ، ال . إال بع جيــوز  وحــىت عندئ

امي أن حيــضر جلــسات اســتجواب الــشرطة ملوكلــه الحقــاً، وجيــوز للــشرطة أن تــرفض   للمحــ
وتالحــظ اللجنــة أن احلــق يف استــشارة حمــامٍ يــشكل . طلــب احملــامي بوقــف اســتجواب موكلــه

  ).١٤  و٩املادتان (ضمانة مهمة ملنع حصول جتاوزات 
سياق اخلضوع  ينبغي للدولة الطرف أن ُتعِمل بالكامل احلق يف االتصال مبحام يف              

وينبغـي أن تكفـل الدولـة الطـرف إعـالم املـشتبه بارتكابـه               . لالستجواب من قبـل الـشرطة     
  .جرمية، فور توقيفه، حبقه يف استشارة حمام وحقه يف أال يشهد على نفسه

وَتشعر اللجنـة بـالقلق ألن فتـرة االحتجـاز قبـل احملاكمـة قـد تـصل يف الدولـة                       )١٢(  
وتعتـرب اللجنـة    . ذا الوضـع بفعـل تقييـد احلـق يف االتـصال مبحـام             الطرف إىل سنتني، ويتفـاقم هـ      

  ).١٤  و٩املادتان (هذا تأخرياً مفرطاً يف تقدمي املشتبه هبم إىل احملاكمة 
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ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل حماكمــة مجيــع األشــخاص يف غــضون فتــرة زمنيــة   
حلــق يف اخلــضوع معقولــة وأال تكــون فتــرة االحتجــاز الــسابقة للمحاكمــة متعارضــة مــع ا  

  .١٤للمحاكمة دون تأخري مفرط على النحو املبيَّن يف املادة 
وتالحظ اللجنة أن هويـة بعـض الـشهود ُتحجـب عـن هيئـة الـدفاع ألسـباب                     )١٣(  

ورغم أن هيئة الدفاع ميكنـها      . تتصل باألمن الوطين، وذلك مبوجب قانون محاية هوية الشهود        
جيــوز هلــا دائمــاً أن  ريـق قاضــي التحقيــق، فإنــه ال أن تطـرح أســئلة علــى هــؤالء الــشهود عــن ط 

وبــالنظر إىل أمهيــة هويــة الــشاهد واملــسلك املتبــع يف تقيــيم  . حتــضر جلــسة اســتجواب الــشهود
مصداقية األدلة اليت يقدمها، فإن هذا القانون يعوق إىل حد كـبري قـدرة املتـهم علـى الطعـن يف             

  ).١٤املادة (التهمة املوجهة إليه 
ــ   ــا الكامـــل حلـــق الـــشخص يف   ينبغـــي للدولـ ــانون بإعماهلـ ة الطـــرف أن تطبـــق القـ

  .من العهد) هـ(١٤ استجواب من يشهدون ضده أو جعلهم ُيستجوبون طبقاً للمادة
وتدرك اللجنة أن الدولـة الطـرف تعتـرب التنـصت علـى املكاملـات اهلاتفيـة أداة                    )١٤(  

أدىن حـد أي اسـتخدام ألسـاليب    غري أن اللجنة حريصة على أن ُيقلَّص إىل       . مهمة يف التحقيق  
األدلــة ذات الــصلة، وعلــى ضــرورة أن   ُتــسّجل إال التنــصت علــى املكاملــات اهلاتفيــة حبيــث ال 
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استنتاج هيئـة محايـة          . يشرف قاض على استخدام هذه األساليب     

، وال ســيما احملــامون، البيانــات بــأن تــسجيالت املكاملــات اهلاتفيــة للمهنــيني املطــالبني بالــسرية  
  ).١٧املادة (ُتحفظ بطريقة تكفل احملافظة على سرية االتصال بني احملامي والوكيل  ال

ينبغي للدولـة الطـرف أن تطبـق القـانون املتعلـق بالتنـصت علـى املكاملـات اهلاتفيـة                      
ق  من العهد وأن تكفل استثناء االتصاالت احملمية مبوجب احل         ١٧بطريقة تتوافق مع املادة     

  .يف احملافظة على السرية من عملية التنصت
ــه جيــوز لرؤســاء البلــديات احمللــيني، يف إطــار تــدابري       )١٥(   ــة قلــق ألن ويــساور اللجن

ــصدروا    ــاب، أن ي ــاج ”مكافحــة اإلره ــر إزع ــها إخــضاع شــخص    “أوام ــة جيــوز مبوجب  إداري
ص ومقابلـة  وميكن أن يـشمل هـذا التـدخل زيـارات إىل بيـت الـشخ         . للتدخل يف حياته اليومية   

تتطلـب    هـذه ال “أوامـر اإلزعـاج  ”ومبـا أن  . معارفه ومقابلته بشكل متكرر يف األماكن العامة      
رقابة قضائية، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن تطبيق هذه األوامر قـد يتعـارض مـع                 إذناً قضائياً أو  

  ).١٧املادة (احلق يف حرمة اخلصوصيات 
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تتعـارض تـدابريها الـيت ُتتَّخـذ       لكفالـة أال ينبغي للدولـة الطـرف أن تعـدِّل قوانينـها          
 من العهد وأن تكفل توافر ضـمانات فعالـة، مبـا يف    ١٧ملكافحة اإلرهاب مع أحكام املادة      

  .ذلك الرقابة القضائية، ملنع حصول انتهاكات
ــة بالتجــديف يف        )١٦(   ــادة املتعلق ــاء امل ــة الطــرف إلغ ــزام الدول ــة اعت وتالحــظ اللجن

ــائي، مـــع  ــانون اجلنـ ــة التمييـــز    القـ ــة مبكافحـ ــه املتعلقـ ــام يف الوقـــت نفـــسه بتنقـــيح أحكامـ  القيـ
  ).٢٠  و١٩ املادتان(

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب أي إصالح تشريعي يف هـذا اجملـال كـي                   
  .١٩تكفل مطابقته ألحكام املادة 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مـشكلة االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال يف الدولـة                   )١٧(  
، فـإن اللجنـة     “األطفـال آمنـون يف البيـت      ”وحىت يف ظل وجود خطة العمـل املعنونـة          . لطرفا

تشعر بالقلق ألن اجلهود املبذولة حلمايـة الطفـل غـري كافيـة وألن هنـاك حـاالت اعتـداء كـثرية                      
  ).٢٤  و٧املادتان (ُيبلَّغ عنها  ال

لـى األطفـال    ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل مكافحـة االعتـداء ع              
بتحسني آليات اكتشافه بسرعة وبتشجيع اإلبالغ عن حاالت االعتـداء الواقعـة واملـشتبه              
ــورطني يف أعمــال        ــة ضــد املت ــأن تتخــذ إجــراءات قانوني ــسلطات ب ــإلزام ال يف وقوعهــا، وب

  .االعتداء على األطفال
ط وتشعر اللجنة بالقلق ألن جعل منح السكن يف بعض املناطق مرهوناً بـشرو         )١٨(  

املتعلـق باملنـاطق احلـضرية، إىل       ) التـدابري اخلاصـة    (٢٠٠٦الدخل اإلضـايف مبوجـب قـانون عـام          
جانــب تعمــد إســكان ضــعيفي الــدخل مــن األشــخاص واألســر يف ضــواحي املــدن ووســطها،   

 مــن العهــد ٢٦ واملــادة ١٢ مــن املــادة ١يتــسبب يف حــدوث انتــهاكات ألحكــام الفقــرة   قــد
  ).٢٦  و١٧ ، و١، الفقرة ١٢  و٢املواد (

ينبغي للدولـة الطـرف أن حتـرص علـى أال ينطـوي تنظيمهـا ملـسألة احلـصول علـى                       
الــسكن علــى متييــز ضــد األســر املنخفــضة الــدخل وأن يراعــي حــق الــشخص يف اختيــار     

  .إقامته حمل
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تقارير مفادها أنه يوجد متييـز ضـد األقليـات             )١٩(  

  ).٢٦املادة ( يف التعيني واالختيار يف مواقع العمل اإلثنية، مبا يف ذلك
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالـة لكفالـة تكـافؤ األقليـات اإلثنيـة مـع                

  :غريها يف فرص التعيني واالختيار يف مواقع العمل، ويشمل ذلك ما يلي
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  ألة؛القيام بأنشطة مع القطاع اخلاص لزيادة الوعي فيما يتعلق هبذه املس  )أ(  
ضمان اإلعالن الكايف يف جمتمعات األقليـات اإلثنيـة؛ عـن الفـرص املتاحـة               )ب(  

  يف القطاع العام؛
ــتمني إىل       )ج(   ــام بعمليــات حبــث واســع بالقــدر املناســب عــن مرشــحني من القي

  .جمتمعات األقليات اإلثنية
  

  جزر األنتيل اهلولندية    
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

 خــاص بــضحايا ٢٠٠٦ نظــام وطــين لإلحالــة يف عــام  ترحــب اللجنــة بوضــع  )٢٠(  
االجتار احملتاجني للمساعدة جيري حتديثه بـشكل دوري بالتـشاور مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة                  

  .ومركز تنسيق املسائل املتعلقة باالجتار بالبشر
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
نون الـــذي يـــسمح بـــاإلعالن تـــشيد اللجنـــة بالدولـــة الطـــرف لتعديلـــها القـــا   )٢١(  

غـري أهنـا تـشعر      . القضائي للنسب فيما يتعلق باألطفال املولودين خـارج نطـاق احليـاة الزوجيـة             
بالقلق ألن هؤالء األطفال ال يزالون يعـانون مـن التمييـز مـن جـراء فقـدان أو تقييـد حقهـم يف                        

  ).٢٦  و٢املادتان (اإلرث 
رض إلغـاء مجيـع األحكـام الـيت تـشكل           ينبغي للدولة الطرف أن تعـّدل قوانينـها بغـ           

  .متييزاً يف مسائل اإلرث ضد األطفال املولودين خارج نطاق احلياة الزوجية
وتالحــظ اللجنــة بقلــق أن االجتــار بالبــشر لــيس جرميــة قائمــة بــذاهتا مبوجــب      )٢٢(  

قــانون جــزر األنتيــل وإمنــا ُيعــالَج بتوجيــه هتــم تنــدرج ضــمن إطــار جــرائم أخــرى يف القــانون     
وترى اللجنة أنه من املهم جتـرمي االجتـار         . نائي، ومن بينها احلبس بغري حق واجلرائم اجلنسية       اجل

بالبشر بوصفه جرمية منفـصلة ألن هـذا يأخـذ يف االعتبـار عناصـره احملـددة ويزيـد مـن احتمـال                
  ).٧املادة (جناح املالحقات القضائية 

ــا اجل      ــدرج يف قانوهنـ ــرف أن ُتـ ــة الطـ ــي للدولـ ــائي جرينبغـ ــة  نـ ــصلة خاصـ ــة منفـ ميـ
  .بالبشر باالجتار

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجـود تقـارير مفادهـا أن الظـروف يف سـجن بـون                    )٢٣(  
  ).١٠  و٧املادتان (فوتورو وسجن بونري للحبس االحتياطي ال تزال قاسية للغاية 
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ينبغي للدولة الطرف أن تكفل على سبيل االستعجال حتـسني الظـروف يف أمـاكن                 
  .١٠ من املادة ١للوفاء باملعيار املنصوص عليه يف الفقرة االحتجاز 

وتشعر اللجنة، عـالوة علـى ذلـك، بـالقلق إزاء وجـود تقـارير ذات مـصداقية                    )٢٤(  
تفيد بإساءة الشرطة معاملة الرتالء بدنياً ولفظياً يف سجن بـون فوتـورو وسـجن بـونري للحـبس                   

  ).١٠املادة (االحتياطي وسجن املهاجرين غري الشرعيني 
ينبغي للدولة الطرف أن متنع إساءة الشرطة وغريها مـن الـسلطات املـسؤولة عـن                  

ــسجون ملعاملــة احملتجــزين وأن تعاقــب عليهــا     ــا ينبغــي هلــا أن تكفــل علــى ســبيل      . ال كم
االستعجال، تلقي موظفي السجون للتدريب فيما يتعلق بتطبيق القواعد الدنيا النموذجيـة            

  .ملعاملة السجناء
حظ اللجنـة اإلقـرار الوشـيك لترتيبـات دسـتورية جديـدة يف أقـاليم جـزر                  وتال  )٢٥(  

  .األنتيل اهلولندية
ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن حتـــرص علـــى أن يكفـــل كـــل ترتيـــب مـــن الترتيبـــات   

  .الدستورية اجلديدة احلماية الكاملة للحقوق املنصوص عليها يف العهد
  

  أروبا    
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

 املتعلـق بـاجلرائم     ٢٠٠٣جنة بالدولة الطرف العتمادها مرسـوم عـام         تشيد الل   )٢٦(  
، الذي يوسع نطاق احلماية اليت يكفلها القانون اجلنائي للقُّصر مـن االعتـداء              )التجرمي(اجلنسية  
كما ترحب اللجنة بتنقيح نظام الشرطة املتعلـق مبعاملـة احملتجـزين ليأخـذ يف االعتبـار                 . اجلنسي

  .وبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينةمعايري اللجنة األور
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   
ــا          )٢٧(   ــرب، كم ــة ُتعت ــسابق للمحاكم ــرة االحتجــاز ال ــالقلق ألن فت ــة ب ــشعر اللجن ت

 يومـاً وتـصل يف أقـصاها    ١١٦اعترفت بذلك الدولة الطرف، فتـرة طويلـة وتـدوم يف املتوسـط              
  ).١٤  و٩املادتان ( يوماً آخر ٣٠ يوماً، جيوز لقاضي التحقيق بعدها متديدها ١٤٦إىل 

ينبغـي للدولــة الطـرف أن حتــدد مــدة االحتجـاز الــسابق للمحاكمـة وفقــاً ألحكــام       
  .٩ من العهد وأن تكفل االحترام التام ألحكام املادة ١٤من املادة ) ج(٣الفقرة 
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ــة الطــرف   )٢٨(    أن تنــشر التقريــر الــدوري الرابــع وهــذه   وتطلــب اللجنــة إىل الدول
املالحظات اخلتامية وأن جتعلها متاحة على نطاق واسع لعموم اجلمهـور وللـسلطات القـضائية               

وينبغي توزيع نـسخ مطبوعـة علـى اجلامعـات واملكتبـات العامـة ومكتبـة                . والتشريعية واإلدارية 
كمـا تطلـب    . ليم الدولـة الطـرف    الربملان وغريها من األماكن ذات الصلة يف كل إقليم مـن أقـا            

اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن جتعـل التقريـر الـدوري الرابـع وهـذه املالحظـات اخلتاميـة متاحـة                   
  .للمجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف الدولة الطرف

ــة   ٧١ مــن املــادة ٥ووفقــاً للفقــرة   )٢٩(   ــداخلي للجنــة، ينبغــي للدول  مــن النظــام ال
تقدم، يف غضون سنة، معلومات بـشأن الوضـع الـراهن وبـشأن تنفيـذها لتوصـيات                 الطرف أن   

  . أعاله٢٣  و٩  و٧اللجنة الواردة يف الفقرات 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري القـادم الـذي                  )٣٠(  

لتنفيـذ  ، معلومـات بـشأن اإلجـراءات املتخـذة          ٢٠١٤يوليـه   / متـوز  ٣١سيحل موعد تقدميـه يف      
ــاقي التوصــيات وبــشأن امتثاهلــا للعهــد ككــل   ــة   . ب ــة إىل الدول ويف هــذا الــصدد، تطلــب اللجن

  .الطرف كذلك أن تقدم تقريراً موحداً بشأن مجيع أجزاء هولندا
  تشاد  - ٩٣

ــة يف التقريـــر األويل املقـــدم مـــن تـــشاد     )١(    يف (CCPR/C/TCD/1)نظـــرت اللجنـ
املعقــــــودة يف ) 2636  و2635  و(CCPR/C/SR.2634 ٢٦٣٦  و٢٦٣٥  و٢٦٣٤جلــــــسـاهتا 

 ٢٦٥٢، واعتمــدت املالحظــات اخلتاميــة التاليــة يف جلــستها     ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١٧ و ١٦
(CCPR/C/SR.2652) ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩، املعقودة يف.  

  
  مقدمة  - ألف   

ترحــب اللجنــة بــالتقرير األويل املقــدم مــن تــشاد، لكنــها تعــرب عــن أســفها      )٢(  
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التقيـد باملواعيـد الدوريـة         .  ملدة اثين عشر عامـاً     لتأخر تقدميه 

وتــشكر اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اإلجابــات اخلطيــة  . الــيت حــددهتا اللجنــة لتقــدمي التقــارير
)CCPR/C/TCD/Q/1/Add.1 (      اليت قدمتها على قائمة املسائل)CCPR/C/TCD/Q/1 (    قبـل فتـرة

وتعـــرب اللجنـــة عـــن تقـــديرها . ها إىل لغـــات العمـــل األخـــرى للجنـــةكافيـــة لـــتمكني ترمجتـــ
بيـد أهنـا تأسـف    . للمعلومات املفصلة اليت قدمتها الدولة الطرف عن التشريعات السارية لـديها  

  .لعدم كفاية املعلومات املتعلقة بالتطبيق الفعلي للعهد
الدولـة  وتعرب اللجنـة عـن ارتياحهـا للحـوار الـصريح الـذي أجرتـه مـع وفـد                      )٣(  

كمـا تعـرب عـن أسـفها لعـدم متكـن وفـد مــن        . الطـرف بـشأن خمتلـف املـشاكل الـيت تواجههـا      
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، وهـو التـاريخ     ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٩  و ١٨الدولة الطرف من احلضور إىل نيويـورك يـومي          
األويل احملدد للنظر يف تقرير تشاد أثناء الدورة اخلامسة والتسعني للجنة، نظرا ملـا تـسبب ذلـك          

  . ري عمل اللجنة على النحو املطلوبيف إعاقة س
وتتطلع اللجنة باهتمام إىل االطالع على استنتاجات منتـدى حقـوق اإلنـسان               )٤(  

وتأمــل اللجنــة إعطــاء . ٢٠٠٩نــوفمرب /الــذي ختطــط الدولــة الطــرف لعقــده يف تــشرين الثــاين  
  .االهتمام الواجب الحترام أحكام العهد

  
  اجلوانب اإلجيابية  - باء   

اللجنة إىل أن أحكام العهـد تتمتـع باألسـبقية علـى القـوانني احملليـة وفقـاً                  تشري    )٥(  
  .٢٠٠٥، بصيغته املعدلة يف عام ١٩٩٦ من دستور الدولة الطرف الصادر عام ٢٢٢للمادة 

وتالحـــظ اللجنـــة بارتيـــاح قيـــام الدولـــة الطـــرف باعتمـــاد القـــانون رقـــم           )٦(  
06/PR/2002   ظر تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،          الذي حي  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ

  .والزواج املبكر والعنف األسري واجلنسي
وتشري اللجنـة باهتمـام إىل إنـشاء جلنـة وطنيـة مكلفـة بـالتحقيق يف انتـهاكات                     )٧(  

  .٢٠٠٨فرباير /حقوق اإلنسان اليت وقعت يف الدولة الطرف خالل أحداث شباط
 بإنــشاء وزارة ٢٠٠٥لطــرف يف عــام وتالحــظ اللجنــة باهتمــام قيــام الدولــة ا  )٨(  

ت ملتابعـة   مكلفة حبقوق اإلنسان وتعزيز احلريات، وكذلك تشكيل جلنـة مـشتركة بـني الـوزارا              
  .تنفيذ الصكوك الدولية

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

يف مل تـدرج بـشكل كامـل    تالحظ اللجنة بقلق أن احلقوق اليت حيميها العهـد       )٩(  
ــه الكفايــة حبيــث ميكــن    أن أحكــام العهــد مل ُتنــشر  لــي والتــشريع احمل علــى نطــاق واســع مبــا في

  .اكم والسلطات يف الدولة الطرفاالحتجاج هبا بسهولة أمام احمل
ــوق           ــال احلق ــل إعم ــصاف تكف ــاد ســبل انت ــسعي إىل إجي ــة الطــرف ال ــي للدول ينبغ

املـوظفني املكلفـني   وينبغـي هلـا تعريـف عامـة اجلمهـور بالعهـد، ال سـيما                . املكرسة يف العهد  
  .بإنفاذ القوانني، والسهر على أعمال العهد بصورة فعلية

وتالحظ اللجنة بقلق أن الرتاعات املسلحة اليت حدثت يف الدولة الطـرف قـد            )١٠(  
شهدت وقوع انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنـسان وإفـالت مـن العقـاب، وال يـزال هـذا األمـر           

ل واالغتصاب وحاالت االختفـاء القـسري واالحتجـاز       مستمرا يف تشاد، وال سيما أعمال القت      
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التعسفي وحاالت التعذيب وتدمري املمتلكات والتهجري القـسري واهلجمـات الـيت يتعـرض هلـا                
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم قدرة الدولة الطرف على مكافحة اإلفـالت مـن               . املدنيون

ــة علــى اجلــرائم اخلطــرية الــيت     ــهم متــت مالحقــة مرتكبيهــا ومع العقــاب، وعــدم تقــدمي أمثل اقبت
  ).١٢، ٧، ٦، ٣، ٢ املواد(

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة لوضع حد هلذه االنتهاكات      
ــة         ــة ومعاقب ــا ومالحق ــغ هب ــيت ُتبلَّ ــسان ال ــوق اإلن ــهاكات حق ــع انت ــق يف مجي ــة التحقي وكفال

ضا قيام أجهزة الدولة وموظفيها بتقدمي وينبغي أن تكفل أي. مرتكبيها وفقاً للقانون اجلنائي
احلماية الضرورية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والعمل على وصول الضحايا الفعلي        

  .نتصاف املناسبة يف مجيع األحوالإىل سبل اال
 املـؤرخ   PR/00/004وإذ تالحظ بارتياح اعتماد الدولـة الطـرف القـانون رقـم               )١١(  

ق باملعاقبـة علـى اخـتالس املـال العـام والفـساد واالبتـزاز وسـوء                  املتعلـ  ٢٠٠٠فرباير  / شباط ١٦
استغالل النفوذ واجلنايات املماثلة، وبإنشاء وزارة مكلفة بإضفاء الصبغة األخالقية علـى عمـل              
الدولة ومراقبته بشكل عام، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تفشي الفـساد يف الدولـة الطـرف         

  ).٢املادة (لبية على التمتع التام باحلقوق املكرسة يف العهد وانعكاس هذا األمر بصورة س
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية واملالئمة ملكافحـة اخـتالس          

املال العام واالبتزاز واستغالل النفوذ وتفشي الفساد، مبا يف ذلك اختاذ التدابري الرامية إىل 
لى أنـه مـسألة يـصعب       اعية حىت ال ُينظر إىل الفساد ع      إحداث تغيري يف السلوكيات االجتم    

  .التغلب عليها
ومع مالحظة أن والية اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان ترمـي إىل تعزيـز هـذه                   )١٢(  

احلقوق، ال تزال اللجنة تـشعر بـالقلق مـن أن هـذه املؤسـسة ال متـارس وظائفهـا بطريقـة فعالـة                        
  ).٢ادة امل(تسقة مع مبادئ باريس ولكوهنا غري م

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ التــدابري الــضرورية الــيت تكفــل بأســرع مــا ميكــن   
ومنحها على وجـه اخلـصوص      . كفاءة عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بصورة مناسبة       

ميزانية كافيـة وتعزيـز واليتـها وتوسـيع صـالحياهتا يف جمـال املراقبـة، واختـاذ كافـة التـدابري                      
  . استقالليتها وفقاً ملبادئ باريسالضرورية اليت تكفل

 مــواطن ١٦٠ ٠٠٠وتــشري اللجنــة بقلــق إىل حــدوث تــشريد داخلــي حلــوايل   )١٣(  
وتعــرب عــن . ، وال ســيما يف إقليمــي دار ســيال ووداي٢٠٠٨  و٢٠٠٧تــشادي بــني عــامي 

أسفها لعدم اختاذ تدابري تكفل محاية املشردين وتوفري أسـباب تـضمن عـودهتم يف ظـروف آمنـة         
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 عامــاً، وأن النــساء ١٨وتالحــظ اللجنــة بقلــق أن أعمــار غالبيــة املــشردين ال تتجــاوز . ميــةوكر
املشردات تعرضن لالغتصاب وغريه من ضـروب العنـف اجلنـسي مـن جانـب أفـراد املليـشيات             

  ).٢٤  و١٢  و٧  و٣  و٢املواد (واجلماعات املسلحة 
دوليـة ذات الـصلة، مبـا يف        ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، وفقا جملموعـة املعـايري ال            

ذلك املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الـداخلي، مجيـع التـدابري الالزمـة واملناسـبة لتحقيـق                 
  : يلي ما

  تعزيز محاية املشردين داخل املخيمات وحوهلا؛   )أ(  
تعزيــز قــدرهتا علــى كفالــة محايــة النــساء املــشردات، وإجــراء التحقيقــات،   )ب(  

ة مــرتكيب أعمــال العنــف اجلنــسي، وتــوفري املــساعدة الالزمــة       ومالحقــة اجلنــاة، ومعاقبــ  
  للضحايا؛
ــع مراحــل         )ج(   ــشمل مجي ــة ت ــانوين وإســتراتيجية وطني ــار ق ــاد إط وضــع واعتم
  التشرد؛ 
هتيئة الظروف اليت تقدم احللول الدائمـة للمـشردين، مبـا يف ذلـك العـودة                  )د(  

  .الطوعية يف ظروف آمنة
ة مستوى العنف األسري الـذي يـستهدف النـساء،          وتالحظ اللجنة بقلق زياد     )١٤(  

  ).٢٦  و٧  و٣املواد (بالرغم من وجود قوانني تعاقب على هذه املمارسات 
وينبغـي  . ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة للقضاء على العنـف األسـري              

كمـا  . أن تشجع الضحايا على التبليغ عن حاالت العنف هـذه ومـساعدهتن بـصورة فعالـة              
نبغـي للدولـة الطـرف اعتمـاد تـشريعات تنفيذيــة تقـضي بتوسـيع فـرص اللجـوء إىل ســبل          ي

  .، وكفالة املعاقبة الفعلية ملرتكيب العنف األسريPR/2002/06االنتصاف مبقتضى القانون 
، ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٥ املؤرخ   PR/2002/06ومع اإلحاطة علماً بالقانون       )١٥(  

ء اســتمرار تعــرض عــدد كــبري مــن النــساء يف تــشاد ملمارســة   ال تــزال اللجنــة تــشعر بــالقلق إزا 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، إضـافة إىل أن هـذه املمارسـة املنافيـة للكرامـة البـشرية تتخـذ                    

  ).٢٤  و٧  و٣املواد  (“التبتيك”أحد أسوأ أشكاهلا املتمثل يف 
مــرتكيب هــذه  بــصرامة وتقــدمي PR/2002/06ينبغــي للدولــة الطــرف تنفيــذ القــانون   

كما ينبغي أن تتخذ التدابري الالزمـة لتوعيـة اجلمهـور التـشادي بغيـة               . املمارسة إىل العدالة  
القضاء بشكل هنـائي علـى هـذه املمارسـة، وال سـيما يف اجملتمعـات الـيت تعـيش يف احلـدود                   

  .الشرقية حيث ال تزال هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبري
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ــفها ملما     )١٦(   ــن أس ــة ع ــرب اللجن ــرف،     وتع ــة الط ــدد الزوجــات يف الدول ــة تع رس
 ٣املادتـان   (باعتبارها ممارسة متييزية متس كرامة املرأة وال تتفق مع املبادئ اليت يكرسـها العهـد                

  ).٢٦ و
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التشريعية الالزمة وغريها من التـدابري إللغـاء تعـدد        

ويف هـذا الـصدد،     .  منع هذه املمارسـة    الزوجات، واعتماد وتطبيق تدابري تثقيفية متكن من      
الــصادر عــن ) ٢٠٠٠( ٢٨تلفــت اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل التعليــق العــام رقــم   

  .اللجنة بشأن املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء
ومع مالحظة رغبة الدولة الطرف يف دراسة وضـع املـرأة، والقيـام علـى وجـه           )١٧(  

وانني العرفية لتتوافق مع الدسـتور، ال تـزال اللجنـة تـشعر بـالقلق       اخلصوص مبراجعة وتدوين الق   
من أن إعمال احلقوق الواردة يف العهد غري مكفول يف الدولة الطـرف، وهـو مـا يعـزى جزئيـا                     
إىل املمارسات والقواعد العرفية اليت تتناىف مع العهـد وتلحـق بـاملرأة ضـررا كـبريا، ال سـيما يف        

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضـعف متثيـل النـساء يف احليـاة العامـة                . جمال مثل املرياث وامللكية   
  ).٢٦  و٢٥  و٣املواد (

  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي  
مضاعفة جهودها جلعل القوانني واملمارسات العرفية متماشية مـع احلقـوق           )أ(  

  املنصوص عليها يف العهد، وإيالء هذه املسألة أولوية قصوى؛
ــة     إيــال  )ب(   ــة يف العملي ــرأة مــشاركة كامل ــة مــشاركة امل ء اهتمــام خــاص لكفال

  اجلارية ملراجعة وتدوين القوانني واملمارسات العرفية؛
بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة، وحتــسني   )ج(  

  .ة حصوهلا على فرص التوظيفتعليمها وكفال
األحكـام القانونيـة الـيت تـسمح للـسلطات          وتالحظ اللجنة بقلق عدم وضوح        )١٨(  

  ).٤املادة (بإعالن حالة الطوارئ وعدم التقيد بااللتزامات املنصوص عليها يف العهد 
ــادة     ــم    ٤عمــالً بامل ــام رق ــق الع ــة ) ٢٠٠١(٢٩ مــن العهــد، ومراعــاة التعلي املتعلق

 أن حتـرص  باألحكام اليت جيوز عدم التقيد هبا يف حاالت الطـوارئ، ينبغـي للدولـة الطـرف        
على أن تكون تشريعاهتا متفقة مـع أحكـام العهـد لكـي تـضمن بوجـه خـاص عـدم انتـهاك                       

  .احلقوق اليت ال جيوز املساس هبا
وإذ تالحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف تفكر يف اختاذ تـدابري تـؤدي إىل                 )١٩(  

فيد بوقوع حاالت إعـدام     إلغاء عقوبة اإلعدام، فهي ال تزال تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت ت           
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ــة الطــرف   ــة الطــرف بإهنــاء الوقــف    . خــارج نطــاق القــضاء يف الدول ــام الدول كمــا تأســف لقي
ــة اإلعــدام  ــذ عقوب ــة بقلــق إىل املعلومــات الــيت    . الطــوعي لتنفي وفــضال عــن ذلــك، تــشري اللجن

 بعـد   ٢٠٠٣نـوفمرب   /تتحدث عن تنفيذ عقوبة اإلعدام يف عدد من األشخاص يف تشرين الثاين           
ــنقض        ت ــة ال ــام حمكم ــات االســتئناف أم ــت احملــاكم يف طلب ــل ب ــدميهم حملاكمــات صــورية وقب ق
  ).١٤  و٦املادتان (

ــا          ــة اإلعــدام أو إعــادة العمــل بوقفه ــاء عقوب ــة الطــرف النظــر يف إلغ ينبغــي للدول
وينبغي هلا أن تكفـل أن يقتـصر تطبيـق هـذه العقوبـة، إن كـان       . االختياري على أقل تقدير  

قها، على حاالت اجلرائم األكثر خطورة، وأن تستوىف الـشروط الـواردة يف   بد من تطبي   ال
وباإلضـافة إىل  .  بشكل تام يف كل حالـة يـتم فيهـا فـرض عقوبـة اإلعـدام               ١٤  و ٦املادتني  

ــى         ــصديق عل ــع أحكــام اإلعــدام والت ــة الطــرف النظــر يف ختفيــف مجي ــي للدول ــك، ينبغ ذل
  . واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدامالربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد

وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء املعلومــات الــيت تفيــد بــأن عــددا مــن األشــخاص      )٢٠(  
وقعوا ضحايا االختفـاء القـسري وقـد أودع هـؤالء أحيانـا يف مراكـز احتجـاز سـرية، وتعـرب                      

 انتـهاكات   عن أسفها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة املكلفة بالتحقيق يف            
، وأهنــا ال تــزال تنتظــر تلقــي ٢٠٠٨فربايــر /حقــوق اإلنــسان الــيت وقعــت أثنــاء أحــداث شــباط 

وتالحـظ اللجنـة   . معلومات عن مصري األشـخاص املخـتفني، مبـن فـيهم ابـن عمـر حممـد صـاحل                 
بقلق أن هذه التوصيات مل تؤد إىل مالحقة موظفي الدولـة املـسؤولني عـن انتـهاكات جـسيمة                   

  ). ٩  و٦املادتان (ان خالل تلك الفترة حلقوق اإلنس
ينبغي للدولة الطرف اختاذ مجيع التدابري الالزمة والفعالة بغية تقـدمي مجيـع مـرتكيب             

االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان إىل العدالــة، مبــا يف ذلــك االنتــهاكات الــيت وقعــت  
 وجـه الـسرعة     وينبغي للدولة الطرف أن تنفـذ علـى       . ٢٠٠٨فرباير  /خالل أحداث شباط  

  .٢٠٠٨توصيات جلنة التحقيق الصادرة يف عام 
 مــن الدســتور، تــشعر ١٨ومــع مالحظــة أن التعــذيب حمظــور مبوجــب املــادة    )٢١(  

اللجنة بالقلق إزاء عدم جترمي التعـذيب مبوجـب قـانون العقوبـات، وعـدم تـوفري سـبل انتـصاف           
بـأن الـسجناء، وال سـيما أسـرى         وتالحظ اللجنة بقلق املعلومات الـيت تفيـد         . لضحايا التعذيب 

ــة الطــرف، كــثريا مــا يتعرضــون للتعــذيب واملعاملــة      احلــرب واملعارضــون الــسياسيون يف الدول
  ).٧املادة (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  :غي للدولة الطرف القيام مبا يليينب  
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   من العهد؛٧اعتبار التعذيب جرمية قائمة بذاهتا امتثاالً للمادة   )أ(  
ضمان قيام هيئة مستقلة بالتحقيق يف مجيـع االدعـاءات املتعلقـة بالتعـذيب                )ب(  

أو املعاملــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة وأن خيــضع املــسؤولون عــن هــذه األفعــال         
  للمقاضاة واملعاقبة تبعا لذلك، كما ينبغي أن حيصل الضحايا على تعويض مناسب؛ 

 هـذا اجملـال مـن أجـل كفالـة إبـالغ مجيـع               حتسني تدريب موظفي الدولة يف      )ج(  
  األشخاص حبقوقهم عند القبض عليهم أو احتجازهم؛ 

تضمني تقريرها القادم معلومات مفصلة عـن الـشكاوى املقدمـة خبـصوص               )د(  
هذه االنتهاكات، مع ذكر عدد األشخاص الذين متّت مقاضاهتم وإدانتهم، مبن فيهم أفراد 

  .ت اليت ُمنحت للضحاياقوات األمن الوطين، والتعويضا
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن االحتجاز قيد التحقيـق               )٢٢(  

قد ميتد من الناحية العملية لفترات طويـل دون أن يـتمكن احملَتَجـزون أثنـاء ذلـك مـن الوصـول                  
  ).٩املادة ( الطبية إىل حمام أو تلقي العناية

يع التـدابري الفعالـة واملناسـبة لـضمان مراعـاة حقـوق            ينبغي للدولة الطرف اختاذ مج      
كمــا ينبغــي أن ُتــضّمن الدولــة الطــرف تقريرهــا الــدوري القــادم . احملتجــزين قيــد التحقيــق

معلومــات عــن أســاليب مراقبــة ظــروف االحتجــاز قيــد التحقيــق والنتــائج الــيت متخــضت    
  .ذلك عن

 بــسوء ظــروف االحتجــاز وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء املعلومــات املتعلقــة   )٢٣(  
سواء أكان ذلك يف عهدة قوات الدرك أو خمافر الشرطة أو يف سجون الدولـة الطـرف، مبـا يف       
ذلك االكتظاظ وانعدام النظافة الصحية وحمدوديـة فـرص احلـصول علـى الرعايـة الطبيـة وعـدم                   

تكبيـل نـزالء    وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء املعلومات اليت تفيـد ب         . كفاية الطعام وتدين نوعيته   
  ).١٠  و٧املادتان (‘ ماو‘بعض السجون، وال سيما سجن 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري عاجلــة وفعالــة ملعاجلــة اكتظــاظ الــسجون     
وينبغي هلا علـى    .  من العهد  ١٠وكفالة توفري ظروف تراعي كرامة احملتجزين وفقا للمادة         

مـم املتحـدة الـدنيا النموذجيـة ملعاملـة      وجه اخلـصوص اختـاذ تـدابري تكفـل تنفيـذ قواعـد األ             
  .ويتعني عليها القيام حبمالت تفتيش منتظمة ومستقلة يف سبيل حتقيق هذه الغاية. السجناء
 مــن قــانون اإلجــراءات  ٢٣٤تــشري اللجنــة بقلــق إىل أنــه، بينمــا تــنص املــادة     )٢٤(  

رافـق االحتجـاز يف     اجلنائية يف تشاد علـى مبـدأ فـصل األشـخاص املتـهمني عـن املـدانني، فـإن م                   
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تشاد ال تتوفر على اهلياكل املناسبة اليت متكّنها من فصل املتهمني عن املـدانني أو فـصل القُـّصر                    
  ).١٠املادة (عن البالغني 

ينبغي للدولة الطرف اعتماد نظام يكفل فصل املتهمني عن املدانني وفصل القُـّصر               
  . من العهد١٠ متشياً مع املادة عن البالغني

وتالحـظ اللجنــة بقلـق تفــشي مـسألة االحتجــاز بـسبب عــدم تـسديد الــديون        )٢٥(  
  ).١١املادة (

ينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري املالئمـة وضـع حـد ملمارسـة االحتجـاز بـسبب                   
  . من العهد١١عدم تسديد الديون، امتثاالً للمادة 

سات القـضائية  وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء املعلومـات الـيت تفيـد بقـصور املؤسـ                )٢٦(  
يف الدولة الطرف بسبب االفتقار إىل العدد الكايف من القـضاة واملـدعني العـامني وعـدم كفايـة                   

وتـشعر اللجنـة بقلـق خـاص        . اهلياكل األساسية وعدم وجود حمامني يف اجلزء الشرقي من البلد         
  ).١٤املادة (إزاء تفشي الفساد والتدخل يف عمل القضاة 

ذ مجيـع التـدابري الـضرورية والفعالـة الـيت تكفـل مراعـاة               ينبغي للدولة الطـرف اختـا       
وينبغـي للدولـة   . ضمانات احملاكمة العادلة، وكفالة عمل العدالة بـصورة مالئمـة ومـستقلة     

-٢٠٠٥الطرف على وجـه اخلـصوص اإلسـراع يف تنفيـذ اإلصـالحات القـضائية للفتـرة         
 وينبغـي وضـع  . ٢٠٠٣يف عام  اليت أوصى هبا املنتدى املعين بنظام العدالة املعقود  ٢٠١٥

  .جدول زمين لتنفيذ تلك التوصيات
وتالحظ اللجنة بقلق الزيادة الشديدة يف عدد املواليد غري املسجلني، وخباصـة              )٢٧(  

  ).٢٤  و١٦املادتان (يف املناطق الريفية 
ينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك املتعلقـة بامليزانيـة، لـضمان           

ويتعني عليها إنشاء وتعزيز وحدات تسجيل . جيل مجيع املواليد والبالغني غري املسجلنيتس
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن ُتـضّمن تقريهـا القـادم              . متنقلة تابعة لألحوال املدنية   

معلومات عن نتائج مشاريع حتديث األحوال املدنية والـدعم املقـدم لتعزيزهـا، الـيت جيـري                 
  . من املؤسسات املتخصصة التابعة ملنظمة األمم املتحدة واالحتاد األورويبتنفيذها بدعم

وتالحظ اللجنة بقلق أن حاالت التدخل التعسفي أو غـري املـشروع يف احليـاة               )٢٨(  
وتــشعر اللجنــة بقلــق . اخلاصــة لألشــخاص شــائعة يف تــشاد، كمــا تقــر بــذلك الدولــة الطــرف  

ــات    ــساكن وعملي ــات امل ــهاك حرم ــازل  خــاص إزاء انت ــا   ( اقتحــام املن وتكــون مــصحوبة أحيان
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، وال ســيما تلـك الـيت وقعـت يف العاصـمة جنامينــا     “اإلخـالء ”، وحـاالت  )بعمليـات اغتـصاب  
  ).١٧املادة  (٢٠٠٨فرباير /خالل أحداث شباط

 مــن العهــد واختــاذ تــدابري فعالــة  ١٧ينبغــي للدولــة الطــرف مراعــاة أحكــام املــادة    
غري املـشروع يف احليـاة اخلاصـة، وإتاحـة سـبل انتـصاف              للقضاء على التدخل التعسفي أو      

  .للضحايا ومالحقة ومعاقبة املسؤولني عن هذه االنتهاكات
ــيم      )٢٩(   ــات وتنظــ ــوين اجلمعيــ ــة تكــ ــة حريــ ــق أن ممارســ ــة بقلــ وتالحــــظ اللجنــ

االجتماعات السلمية ختضع للحصول على إذن مـسبق مـن الـسلطات، وأن حـاالت الطـوارئ                
وتأسـف اللجنـة    . ت للتحكم يف الصحافة احلرة وفرض الرقابـة عليهـا         تستخدم حسب االدعاءا  

للمعلومات اليت تفيد بأن العديد من حاالت انتهاك حريـة التعـبري، وال سـيما حريـة الـصحافة،                  
 ٥، وبــاألخص نتيجــة العتمــاد القــانون رقــم ٢٠٠٨فربايــر /قــد وقعــت خــالل أحــداث شــباط

حافة، وهو قانون ُيـشدد العقوبـات املفروضـة         بشأن نظام الص   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٠املؤرخ  
  ).١٩املادة (على الصحفيني يف حالة املخالفات الصحفية 

ينبغي للدولة الطرف اختاذ مجيـع التـدابري التـشريعية الالزمـة والفعالـة وغريهـا مـن                    
التــدابري لكفالــة حريــة تكــوين اجلمعيــات وحريــة التعــبري، ولــضمان التمتــع الفعلــي حبريــة    

  . من العهد١٩اشياً مع املادة الصحافة مت
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيـد بـأن العديـد مـن املـدافعني عـن                    )٣٠(  

حقوق اإلنسان ال ميكنهم ممارسة أنشطتهم دون عائق، نظراً لتعرضهم لشىت أشـكال املـضايقة               
  ).٢٢  و٢١ن املادتا(والتخويف واالعتداءات ومنعهم من التظاهر من جانب قوات األمن 

ينبغي للدولة الطرف أن حتترم وحتمـي أنـشطة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وأن                    
 ٢١حترص على أن تكون أية قيود ُتفرض على هذه األنشطة متوافقة مـع أحكـام املـادتني                  

  . من العهد٢٢ و
ــصف        )٣١(   ــيت تتـ ــشاديني الـ ــال التـ ــة األطفـ ــا إزاء حالـ ــن قلقهـ ــة عـ ــرب اللجنـ وتعـ

اإلنسان املتعلقة هبـم حنـو اسـتغالهلم يف جتـارة اجلـنس، واختطـافهم واالجتـار            بانتهاكات حقوق   
ــرق املعاصــرة كاســتخدامهم يف رعــي املواشــي       ــزواج املبكــر، وتعرضــهم ألشــكال ال هبــم، وال

ومن ناحية أخرى، تالحظ اللجنة أن عمليات االختطاف ميكن أن ُيتـسّتر            . وكخدم يف املنازل  
 تـبين، وأن أطفـال الـشوارع هـم الـذين يتعرضـون ملثـل هـذه             عليها بـسهولة علـى أهنـا عمليـات        

  .األفعال على وجه اخلصوص
  :دابري الالزمة واملناسبة من أجلينبغي للدولة الطرف اختاذ مجيع الت  
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القضاء على اسـتغالل األطفـال يف الرعـي وخدمـة املنـازل، وإجيـاد حلـول             )أ(  
ــاء بأطفا    ــتمكن مــن االعتن ــة   دائمــة لألســر الفقــرية لكــي ت هلــا علــى النحــو الواجــب وكفال

  محايتهم؛ 
إجـــراء حتقيقـــات بـــشأن عمليـــات االختطـــاف ومعرفـــة مـــصري األطفـــال     )ب(  
  املختفني؛
اعتماد إطار قضائي وتنفيذ تشريعات فيما يتعلق بتبين األطفال مبا يتوافـق              )ج(  

   من العهد؛٢٤مع املادة 
اقبــة مــرتكيب اجلــرائم  تطبيــق تــشريعاهتا اجلنائيــة تطبيقــا صــارما وذلــك مبع    )د(  

  .واالنتهاكات اليت تستهدف األطفال، وتقدمي املساعدة الالزمة للضحايا
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الطفلة خدجية عثمان حممـد الـيت أكرهـت                 )٣٢(  

على الـزواج املبكـر وهـي يف سـن الثالثـة عـشرة ونـصف واُتهِمـت بتـسميم زوجهـا البـالغ مـن                        
ــر  ــا٧٠ًالعم ــي.  عام ــام    وه ــذ ع ــسجن من ــزال يف ال ــد تعرضــت   ٢٠٠٤ ال ت ــة وق  دون حماكم

لالغتــصاب واحلمــل ســفاحاً مــن أحــد حــراس الــسجن وال تــزال ضــحية لالنتــهاكات اجلنــسية 
  ).٢٤  و٨  و٧  و٢املواد (

ينبغي للدولة الطرف توفري احلماية للطفلة خدجية عثمان حممد وتقدمي كل ما يلزم               
وتـدعو  . قبة املـسؤولني عـن االنتـهاكات الـيت تعرضـت هلـا            من املساعدة هلا، وحماكمة ومعا    

  . اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه املسألة
وتالحظ اللجنـة بقلـق وجـود أطفـال جمنـدين يف اجلماعـات املـسلحة، وجتنيـد              )٣٣(  

  ).٢٤  و٩  و٨املواد  (األطفال يف اجليش الوطين التشادي، وخباصة يف خميمات النازحني
ــال، ال ســيما          ــد األطف ــع أشــكال جتني ــضع حــداً جلمي ــة الطــرف أن ت ــي للدول ينبغ

ويف سـبيل ذلـك، ينبغـي هلـا اعتمـاد نظـام مراقبـة يـشمل             . الفتيات، يف اجلماعات املـسلحة    
القيام بزيارات تفتيش منتظمة ملعسكرات ومراكز تدريب اجلـيش ملنـع إي عمليـات جتنيـد          

وينبغي للدولة الطـرف اختـاذ خطـوات ملـساعدة األطفـال الـذين كـانوا يف                 . رجديدة للقُصّ 
  .اجليش وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

وتــشعر اللجنــة بــالقلق لعــدم اختــاذ الدولــة الطــرف تــدابري فعالــة لنــشر الــوعي    )٣٤(  
  .حبقوق اإلنسان بشكل عام وبالعهد بشكل خاص يف أوساط موظفي الدولة وعامة السكان

. للدولــة الطــرف وضــع برنــامج وطــين للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان   ينبغــي   
ويتعني عليها عقـد دورات تـدريب تتنـاول كافـة املواضـيع الـيت عاجلتـها هـذه املالحظـات                     
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اخلتامية يشترك فيها مجيع موظفي الدولـة، مبـن فـيهم رجـال الـشرطة والقـضاة واحلـامون،                   
كما ينبغـي هلـا أن تنـشر علـى نطـاق واسـع              . فضال عن الزعماء التقليديني وعامة اجلمهور     

نص تقريرها األويل وردودها اخلطية على قائمة املسائل املقدمـة مـن اللجنـة، باإلضـافة إىل           
  .هذه املالحظات اخلتامية

ــة   ٧١ مــن املــادة ٥ووفقــاً للفقــرة   )٣٥(   ــداخلي للجنــة، ينبغــي للدول  مــن النظــام ال
ــدم يف غــضون ســنة واحــدة معلومــات     ــواردة يف   الطــرف أن تق عــن اســتجابتها للتوصــيات ال

  . أعاله٣٢  و٢٠  و١٣  و١٠الفقرات 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري الثاين، الـذي               )٣٦(  

، معلومــات حمدثــة وحمــددة بــشأن تنفيــذ مجيــع ٢٠١٢يوليــه / متــوز٣١حيــل موعــد تقدميــه يــوم 
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً إعـداد التقريـر          و. توصياهتا وبشأن تطبيق العهد يف جممله     

  .الدوري الثاين بالتشاور مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد
  أذربيجان  - ٩٤

نظـــــرت اللجنـــــة يف التقريـــــر الـــــدوري الثالـــــث املقـــــدم مـــــن أذربيجـــــان     )١(  
CCPR/C/AZE/3) ( ٢٦٤٠  و٢٦٣٩  و٢٦٣٨يف جلــــــــساهتا CCPR/C/SR.2638-2640)( ،

، واعتمـدت املالحظـات اخلتاميـة التاليـة يف جلـستها           ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢١  و ٢٠املعقودة يف   
٢٦٥٣ CCPR/C/SR.2653) ( ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠املعقودة يف.  

  
  مقدمة  - ألف   

ــادئ          )٢(   ــاً للمب ــث وفق ــدوري الثال ــا ال ــدمي أذربيجــان تقريره ــة بتق ترحــب اللجن
لتقرير معلومات عن عدد مـن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة الـشواغل املعـرب                التوجيهية، وبتضمني ا  

ــة     ــسابقة للجن ــة ال ــها يف املالحظــات اخلتامي ــة إىل  ). (CCPR/CO/73/AZEعن ــشري اللجن كمــا ت
بيَّنه وفد أذربيجـان مـن أن املنظمـات غـري احلكوميـة قـد اسُتـشريت يف إعـداد هـذا التقريـر،                  ما

وترحب اللجنة باحلوار الـذي جـرى     . ع الشبكي لوزارة اخلارجية   وأن التقرير منشور على املوق    
علـى قائمـة املـسائل الـيت        ) (CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1مع الوفـد، مبـا يف ذلـك الـردود اخلطيـة             

  .وضعتها اللجنة، واملعلومات اإلضافية والتوضيحات املقدمة أثناء النظر يف التقرير
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
نة بالدولة الطرف ملـساعيها املـستمرة الراميـة إىل مواءمـة تـشريعاهتا              ُتشيد اللج   )٣(  

وترحـب اللجنـة بالتعـديالت      . الوطنية مع أحكام العهد وغريه مـن معاهـدات حقـوق اإلنـسان            
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الدســتورية املتنوعــة، وبالتــدابري التــشريعية واإلداريــة والعمليــة املتخــذة مــن أجــل تعزيــز ومحايــة  
  :رف منذ دراسة التقرير الدوري الثاين، وبوجه خاص ما يليحقوق اإلنسان يف الدولة الط

االتفاق املربم بني الدولة الطرف واللجنة الدولية للصليب األمحر الـذي ميكّـن               )أ(  
  هذه األخرية من القيام بزيارات منتظمة إىل السجون ومرافق االحتجاز؛ 

 املتخذة بالتعـاون    اجلهود املبذولة لتحسني أوضاع احتجاز السجناء، والتدابري        )ب(  
مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، مما أسفر أسفرت عن ختفـيض معـدل الوفيـات يف الـسجون         

  يف السنوات العشر األخرية؛١٥,٨بسبب مرض الُسلّ مبعامل 

 ملكافحـة العنـف املـرتيل، واعتمـاد خطـة           ٢٠٠٧اعتماد برنامج وطين يف عـام         )ج(  
؛ واملـشروع املـستمر     ٢٠١٢-٢٠٠٩سـرة واملـرأة للفتـرة       عمل يف العام نفسه بـشأن قـضايا األ        

 الــذي ُينفّــذ بالتعــاون مــع “مكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف القــرن احلـادي والعــشرين ”املعنـون  
  صندوق األمم املتحدة للسكان؛

التدابري املعتمدة يف ما يتعلق باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة واألشـخاص            )د(  
صال القوالـب النمطيـة، وإعـادة تأهيـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة              ذوي اإلعاقة، مـن أجـل استئـ       

واألطفال ذوي االحتياجـات اخلاصـة، وإتاحـة مزيـد مـن الفـرص أمـامهم للمـشاركة يف مجيـع                     
كما ُترحب اللجنة بانـضمام الدولـة       . جماالت احلياة العامة، وحتسني فرص حصوهلم على عمل       

بروتوكوهلـــا االختيـــاري يف كـــانون الطـــرف إىل اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة و 
  ؛٢٠٠٩يناير /الثاين

  ؛٢٠٠٦اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني يف عام   )ه(  
ــانون مكافحــة        )و(   ــشر، وذلــك باعتمــاد ق التقــدم احملــرز يف مكافحــة االجتــار بالب

، وإنــشاء صــندوق إغاثــة  )٢٠٠٥(، وتعــديل القــانون اجلنــائي  ٢٠٠٥االجتــار بالبــشر يف عــام  
  . االجتار بالبشرلضحايا

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

ــوفر معلومــات شــاملة وبيانــات إحــصائية        )٤(   ــة عــن أســفها لعــدم ت ُتعــرب اللجن
مفّصلة عن عدد الشكاوى اليت تلقاهـا ونظـر فيهـا مكتـب مفـوض حقـوق اإلنـسان يف الدولـة                      

ُتعــرب عــن أســفها لــنقص    كمــا . خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   ) أمــني املظــامل (الطــرف 
  ).٢املادة (املعلومات عن نتائج تلك الشكاوى وكذلك عن تأثري توصيات أمني املظامل 
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ينبغـــي للدولـــة الطـــرف أن تـــزوِّد اللجنـــة مبعلومـــات مفـــصَّلة عـــن عـــدد ونتـــائج   
الـــشكاوى الـــيت تلقاهـــا وفـــصل فيهـــا مكتـــب مفـــوض حقـــوق اإلنـــسان، وكـــذلك عـــن  

  .ذهتا السلطات يف كل حالةاإلجراءات امللموسة اليت اخت
وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف املمـارس ضـد املـرأة، وال سـيما             )٥(  

العنف املرتيل، على الرغم مـن اجلهـود املبذولـة مـن حيـث التـدابري التـشريعية والتـدابري املتخـذة                      
ــة بقلــق أن عــدد الــشكاوى الــيت تــسجلها الــس    . علــى أرض الواقــع  لطات كمــا تالحــظ اللجن

وُتعرب اللجنـة كـذلك عـن قلقهـا إزاء عـدم وجـود عـدد                . باالغتصاب حمدود جداً   يتعلق فيما
  ).٢٦  و٧  و٦  و٣املواد (كاف من أماكن إيواء ضحايا العنف املرتيل 

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكثّــف جهودهــا الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف ضــد    
ــال خلطــة ا     ــذ الفّع ــها التنفي ــرأة، بطــرق من ــرة     امل ــرأة للفت ــضايا األســرة وامل ــة بق لعمــل املعني

وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تقوم حبمالت إعالمية مركّزة هتـدف           . ٢٠١٢-٢٠٠٩
كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تقـدمي التـدريب املتخـصص            . إىل توعية املرأة حبقوقها   

ني يف جمـايل الطـب   يف هذا الـصدد إىل الـسلطات املـسؤولة عـن إنفـاذ القـانون، وإىل العـامل                 
وينبغي أيضاً للدولـة الطـرف أن تنظـر يف تعزيـز تـشريعاهتا وتطبيقهـا                . واخلدمة االجتماعية 

وأخــرياً، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تزيــد عــدد . مــن أجــل التــصدي الفعــال للعنــف املــرتيل
  . أماكن اإليواء اجملهزة الستقبال النساء واألطفال من ضحايا العنف املرتيل

مــا تنــّوه اللجنــة بتعــيني منــسقني لــسياسة املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع   وبين  )٦(  
، واعتمـاد قـانون     ٢٠٠٩مـارس   /اهليئات التنفيذية، وبالتعديل الدستوري الـذي أُجـري يف آذار         

، فإهنــا ال تــزال تــشعر بــالقلق إزاء اســتمرار وقــوع املــرأة، يف   )٢٠٠٦(املــساواة بــني اجلنــسني 
كما ُتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء     . ييز يف العديد من جماالت احلياة    الواقع العملي، ضحية للتم   

تدين نسبة عدد النساء يف الربملـان، وكـذلك يف املناصـب العليـا، وال سـيما الوظـائف العليـا يف                      
  ).٢٦  و٢٥  و٣  و٢املواد (اجلهاز القضائي ووظائف اختاذ القرار يف القطاع العام 

رقــاً لتعزيــز تبــوُّء املــرأة للمناصــب العاليــة      ينبغــي للدولــة الطــرف أن تلــتمس ط     
واإلدارية يف القطاع العام، مبا يف ذلك، إن أمكـن، عـن طريـق اختـاذ تـدابري حمـددة اهلـدف              

ا يف مجيـع جمـاالت      تضمن املعاملة املتساوية للمرأة والرجل يف الواقع وتكافؤ الفرص بينـهم          
  .احلياة العامة

برياً مـــن حـــاالت الـــزواج دون الـــسن  وُتالحـــظ اللجنـــة بقلـــق أن عـــدداً كـــ   )٧(  
القانونية، وهي حاالت ال ميكن تـسجيلها، حتـدث يف كـل عـام يف الدولـة الطـرف، وال سـيما                   
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كمــا ُتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اخــتالف الــسن القانونيــة  . لفتيــات األســر املــشردة داخليــاً
  ).٢٦  و٢٤  و٢٣ و ١٧  و٣  و٢املواد ( سنة للفتيان ١٨  سنة للفتيات و١٧للزواج، وهي 

ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخــذ تـدابري عاجلـة للقـضاء علــى ممارسـة الـزواج غــري           
املسجل، واختـاذ تـدابري، منـها محـالت التوعيـة، لـضمان عـدم حـدوث الـزواج قبـل بلـوغ             

ــة  ــسن القانوني ــات      . ال ــزواج الرمســي للفتي ــد ســن ال ــة الطــرف إىل توحي ــدعى الدول كمــا ُت
  .والفتيان
 اللجنة عن قلقهـا إزاء عـدم االحتـرام املنـهجي، يف املمارسـة العمليـة،                 وُتعرب  )٨(  

حلق الشخص املشتبه فيه أو املتهم يف احلصول على املساعدة القانونية فور القـبض عليـه، علـى                  
كما ُتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء الـنقص الواضـح يف             . الرغم من أن الدستور يكفل هذا احلق      

وإضــافة إىل . رج العاصــمة، وهــو مــا أقــر بــه وفــد الدولــة الطــرف عــدد احملــامني وال ســيما خــا
ذلــك، تالحــظ اللجنــة أن قــانون الدولــة الطــرف يــنص علــى أن الــشخص املــشتبه يف ارتكابــه   

ــدة       ــشرطة مل ــق ال ــاً جيــوز أن يظــل حمتجــزاً يف مراف ــى   ٤٨عمــالً إجرامي ــل عرضــه عل  ســاعة قب
عة أخرى إلحضار الشخص املعـين إىل        سا ٢٤القاضي، وإذا تأكد االحتجاز فإن أمام الشرطة        

وتالحــظ اللجنــة بقلــق أن هــذه األوضــاع قــد تــؤدي إىل احتجــاز    . مركــز االحتجــاز املؤقــت 
  ).٢٦  و١٤  و٩املواد ( ساعة دون أن ميثلهم حمامٍ ٧٢الشرطة لألفراد ملدة تصل إىل 

ني، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة لضمان حصول مجيع األفراد املعني       
بشكل منهجي، علـى املـساعدة القانونيـة علـى النحـو املنـصوص عليـه يف دسـتورها، دون                    

وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تعمل على النقل الفوري جلميع األفراد احملتجزين             . متييز
  .يف مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة، بأمر احملكمة، إىل مراكز احتجاز مؤقتة

قها إزاء املعلومات اليت تفيد بـأن األفـراد الـذين ُرفـضت     وُتعرب اللجنة عن قل    )٩(  
طلبات حصوهلم على اللجوء يف الدولة الطرف قد طُردوا إىل بلدان قـد يواجهـون فيهـا خطـر                   

ــة  ــة الطــرف أي    . التعــرض للتعــذيب أو إســاءة املعامل ــة لعــدم تقــدمي وفــد الدول وتأســف اللجن
مارسة العملية، محاية األفراد الذين يواجهـون       معلومات ملموسة عن الكيفية اليت تتم هبا، يف امل        

  ).١٣  و٧املادتان (مثل ذلك الوضع محاية فعالة 
ال ينبغي للدولة الطـرف تـسليم أي شـخص أجـنيب أو طـرده أو إبعـاده أو إعادتـه                       

وتــذكّر . قــسراً إىل بلــد قــد يواجــه فيــه بالفعــل خطــر التعــرض للتعــذيب أو إســاءة املعاملــة
لــيت تقتــضي مــن الــدول األطــراف احتــرام احلقــوق املنــصوص عليهــا يف  ا٢اللجنــة باملــادة 

العهد، وضمان متتع مجيع األشخاص املقـيمني يف إقليمهـا واألشـخاص اخلاضـعني لـسلطتها                
ويــستتبع ذلــك التــزام الدولــة الطــرف بعــدم تــسليم أي شــخص أو إبعــاده  . هبــذه احلقــوق
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ن هنــاك أســس وافيــة تــربر  طــرده بــأي طريقــة أخــرى مــن إقليمهــا وذلــك حيثمــا تكــو   أو
االعتقاد بأن مثة خطراً حقيقياً يف أن يتعرض هذا الشخص ألذى ال ميكن جربه، مثل ذلك 

 من العهد، سواء يف البلد الذي سُيبعد إليه أو يف أي بلـد آخـر                ٧  و ٦املتصور يف املادتني    
بيعـة  بـشأن ط ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العـام رقـم   (قد ُيبعد إليه هذا الشخص يف وقت الحق       

كمـا ُتـذكّر اللجنـة بـأن        ). االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطـراف يف العهـد          
السلطات القضائية واإلداريـة املعنيـة ينبغـي أن تكـون علـى درايـة بـضرورة ضـمان التقيـد                

وينبغي كذلك للدولـة الطـرف أن تنـشئ         . بااللتزامات اليت يفرضها العهد يف هذه املسائل      
ألجانب، الذين يزعمون أن إبعادهم القسري سوف ُيعرضهم خلطر التعـرض           آلية تسمح ل  

  .للتعذيب أو إساءة املعاملة، بالطعن يف قرار اإلبعاد بأثر إيقايف
وبينما تالحظ اللجنة إشـارة الوفـد إىل إمكانيـة مراجعـة األمـر، فإهنـا ال تـزال                     )١٠(  

ة خيــضع لواليــة وزارة األمــن  تــشعر بــالقلق إزاء وجــود مركــز للتحقيقــات الــسابقة للمحاكمــ  
  ).١٠ و ٩و  ٧املواد (القومي بدالً من وزارة العدل 

ينبغي للدولـة الطـرف إغـالق مركـز االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة التـابع لـوزارة                     
 .ي أو إخضاعه لوالية وزارة العدلاألمن القوم

رافـات حتـت    وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقـارير املتـواترة عـن انتـزاع االعت               )١١(  
كما ُتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء املعلومـات           . وطأة التعذيب وإساءة املعاملة أثناء التحقيقات     

الــيت تفيــد بــأن تلــك االعترافــات اســُتخدمت كــدليل يف احملــاكم يف عــدد مــن احلــاالت، وبــأن  
 الشكاوى بشأن التعذيب وإسـاءة املعاملـة ال يـتم التحقيـق فيهـا بـصورة منهجيـة وعلـى النحـو              

وُتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما ورد من تقارير عن وقـوع حـاالت وفـاة يف            . الواجب
وأخـرياً، ال تـزال     . مراكز االحتجاز لدى الـشرطة، أو مراكـز االحتجـاز املؤقـت، أو الـسجون              

اللجنــة تــشعر بــالقلق إزاء عــدم وجــود آليــة مــستقلة متامــاً للتحقيــق يف الــشكاوى املقدمــة ضــد 
 يرتكبــها أفــراد الــشرطة أو حــراس الــسجون، علــى الــرغم مــن التوضــيحات الــيت  األفعــال الــيت

قدمها الوفد بشأن وجود هيئة تفتيش ملراقبـة تنفيـذ العقوبـات وإدارة لـشؤون حقـوق اإلنـسان          
 ٧  و ٦  و ٢املـواد   (تتمتع باختصاصات معينة يف هذا الصدد       ) وزارة العدل (والعالقات العامة   

  ).١٤  و١٠  و٩ و
لدولة الطرف أن ُتسارع إىل إنشاء هيئة مستقلة تتمتـع بـسلطة تلقـي مجيـع           ينبغي ل   

الشكاوى املتعلقة باستخدام القـوة علـى حنـو يتعـارض مـع مدونـة قواعـد سـلوك املـوظفني                     
واملبــادئ األساســية بــشأن   ) ٣٤/١٦٩قــرار اجلمعيــة العامــة   (املكلفــني بإنفــاذ القــوانني   

، )١٩٩٠(ب املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني         استخدام القوة واألسلحة النارية من جان     
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وســائر أشــكال إســاءة اســتغالل الــسلطة مــن جانــب املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني،     
وينبغـي للدولـة    . ينبغي أن تكـون للهيئـة املـستقلة سـلطة التحقيـق يف هـذه الـشكاوى                 كما

صلة بالتعـذيب  الطرف أن تضمن إجراء حتقيق عاجـل وشـامل يف مجيـع الـشكاوى ذات الـ          
كما جيب مقاضـاة ومعاقبـة املـسؤولني عـن     . إساءة املعاملة، وتعويض الضحايا عن ذلك    أو

وينبغي للدولة الطرف أن تـضمن إخـضاع مجيـع أمـاكن االحتجـاز للتفتـيش       . هذه األفعال 
كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم التدريب املناسـب ملوظفيهـا املكلفـني            . املستقل واملنتظم 

القوانني وملسؤويل السجون، وأن تكفل احلمايـة الكاملـة للحقـوق املنـصوص عليهـا         بإنفاذ  
وينبغــي أيــضاً النظــر بــصورة جديــة يف االســتخدام املنــهجي ملعــدات التــسجيل   . يف العهــد

  .السمعية والبصرية يف أقسام الشرطة ومرافق االحتجاز
حات الـيت أُجريـت     وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألنه على الـرغم مـن اإلصـال              )١٢(  

ــانون القــضاة،        ــها تعــديل ق ــالتقرير، بطــرق من ــرة املــشمولة ب ــذي أُحــرز خــالل الفت والتقــدم ال
واعتماد قانون اجمللس القضائي، ووضع النظام األساسي للجنة اختيار القـضاة، ووضـع مدونـة                

لطة أخالقيــات للقــضاة، فــإن اجلهــاز القــضائي للدولــة الطــرف ال يبــدو مــستقالً متامــاً عــن الــس
كما ُتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء التقـارير الـيت تفيـد              . التنفيذية أو مبعزل عن الضغط السياسي     

  ).١٤املادة (بأن الفساد يف اجلهاز القضائي ال يزال ميثل مشكلة 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تعــزز جهودهــا الراميــة إىل ضــمان االســتقالل الكامــل      

ملهمة للمجلـس القـضائي، وال سـيما فيمـا يتعلـق            ونظراً لالختصاصات ا  . للجهاز القضائي 
باختيــار أعــضاء اجلهــاز القــضائي وترقيتــهم وتأديبــهم، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تــضمن    
االستقالل الكامل للمجلس القضائي، يف تشكيله وعمله، عن السلطة التنفيذية بغية هتيئـة            

ذلك للدولـة الطـرف   وينبغـي كـ  . الظروف اليت تكفل االستقالل الكامل للجهاز القـضائي      
أن تعزز جهودهـا مـن أجـل مكافحـة الفـساد، وال سـيما داخـل اجلهـاز القـضائي للدولـة،                       

فإذا ثبـت حـدوث     . وذلك بالتحقيق العاجل والشامل يف مجيع حاالت الفساد املشتبه فيها         
فــــساد، ينبغــــي أن يواجــــه املــــسؤولون الــــضالعون فيــــه عقوبــــات جنائيــــة ال عقوبــــات   

  .فحسب تأديبية
وتالحظ اللجنة بقلق أنه، على الـرغم مـن التوضـيح الـذي قدَّمـه وفـد الدولـة                     )١٣(  

ــة، جيــب أن تكــون        ــة يف الدول ــشعائر الديني ــود علــى ممارســة ال الطــرف حــول عــدم وجــود قي
الطوائف الدينية مسجلة وأن تكون هلا شخـصية قانونيـة حـىت ُيمكنـها ممارسـة نـشاطها حبريـة،          

ــار إىل الشخــصية القا  ــدد كــبري مــن       إذ إن االفتق ــع بع ــع هــذه الطوائــف مــن التمت ــد مين ــة ق نوني
كمــا ُتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء إلــزام الطوائــف الدينيــة املــسلمة باحلــصول علــى   . احلقــوق
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وتأسـف  . ترخيص مسبق من اجمللس اإلسالمي القوقازي قبـل التقـدم بطلـب التـسجيل الرمسـي              
لــق بتــشكيل هــذا اجمللــس ومعــايريه اللجنــة لعــدم وجــود أي معلومــات عــن الوضــع الــدقيق املتع
ــسلبية      ــه ال ــن يف قرارات ــة الطع ــن إمكاني ــصاصاته، أو ع ــا إزاء    . واخت ــن قلقه ــة ع ــرب اللجن وُتع

املعلومــات الــيت تفيــد بعــدم الــسماح ألي شــخص ختــرَّج يف خــارج الــبالد بتــدريس الــدين يف   
  ).١٨املادة (الدولة الطرف 

حتـرام الكامـل للحـق يف حريـة     ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان اال       
مـع اشـتراطات املـادة      الدين أو املعتقد، ولضمان توافق تشريعاهتا وممارسـاهتا توافقـاً كـامالً             

  . من العهد١٨
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي أحكـام قانونيـة تـنظم حالـة              )١٤(  

  ).١٨املادة (املستنكفني ضمريياً عن أداء اخلدمة العسكرية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتبكري باعتماد قانون يعفي املستنكفني ضمريياً عن             

أداء اخلدمة العسكرية اإللزامية من أدائها، ويوفر خدمة مدنية بديلـة بـنفس املـدة، وذلـك              
 ١٨علــى املــادة ) ١٩٩٣(٢٢ مــن العهــد ولتعليــق اللجنــة العــام رقــم ١٨امتثــاالً للمــادة 

  ).الدينحرية الفكر والضمري و(
وُيساور اللجنة قلق إزاء القيود الشديدة املفروضة علـى حـق وسـائط اإلعـالم          )١٥(  

يف حرية التعبري، وإزاء إغـالق الـصحف املـستقلة، وسـحب تـراخيص اإلذاعـة احملليـة مـن عـدد             
كما ال تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء التقـارير الـيت تفيـد بوجـود               . من حمطات اإلذاعة األجنبية   

كمـا يـساور    . ن املضايقة وقـضايا القـذف اجلنـائي أو االهتـام بالتخريـب ضـد الـصحفيني                منط م 
اللجنــة قلــق إزاء التقــارير الــيت تفيــد بوقــوع حــوادث قتــل وضــرب للــصحفيني مل ُتوضَّــح حــىت 

وأخرياً، ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وقع مؤخراً من توقيف واحتجـاز مؤقـت ألفـراد                . اآلن
 يف وسـائط اإلعـالم غـري التقليديـة، وال سـيما لعـدم تقـدمي أي مـربر للقـبض                أعربوا عن آرائهم  

عليهم بعد أن أبلغوا الشرطة مبا تعرضوا له من اعتداءات، وعدم تقدمي مربرات لعـدم النظـر يف         
  ).١٩املادة (الدعاوى القضائية اليت أُقيمت ضدهم بتهم التخريب يف جلسات علنية 

 أن تتخــذ التــدابري الالزمــة لوضــع حــد للقيــود حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  
وينبغي جعل التشريع املتعلق بالتـشهري      . املباشرة وغري املباشرة املفروضة على حرية التعبري      

، من خالل ضمان التوازن املناسب بني محاية مسعـة الـشخص      ١٩اجلنائي متوافقاً مع املادة     
الطـرف علـى النظـر يف إجيـاد تـوازن      ويف هذا الصدد، حتث اللجنـة الدولـة         . وحرية التعبري 

، واحلـق يف إعـالم أي       “الشخـصيات العامـة   ”بني املعلومات املقدمة عن أفعال مـن ُيـسّمون          
كما حتث اللجنة الدولة الطرف     . جمتمع دميقراطي عن القضايا اليت هي موضع اهتمام عام        
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ــة للعــاملني يف جمــال اإلعــالم مــن حمــاوالت االعتــداء      ــة فعال ــوفري محاي ــاهتم علــى ت علــى حي
إيذائهم جسدياً، وإيالء اهتمام خـاص واختـاذ إجـراءات صـارمة يف حـال حـدوث مثـل                    أو

وال ينبغــي للدولــة الطــرف أن تفــرض قيــوداً غــري معقولــة علــى الــصحف   . هــذه األعمــال
وأخــرياً، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تعامــل مــستخدمي  . املــستقلة وحمطــات اإلذاعــة احملليــة

  . من العهد١٩قليدية مبا يتفق متاماً مع املادة وسائط اإلعالم غري الت
وُتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء تـواتر التقـارير الـيت تفيـد بـأن سـلطات الدولـة                       )١٦(  

الطرف ُتقّيد على حنو غري معقول حق األفراد يف حريـة التجمـع الـسلمي، وذلـك بـرفض مـنح                
ريـق االسـتخدام املفـرط للقـوة        التصاريح الالزمة لـذلك، أو بتفريـق املظـاهرات الـسلمية عـن ط             

  ).٢١املادة (
ــاهتا، وأن          ــاهتا وممارس ــشريعاهتا وسياس ــر يف ت ــد النظ ــة الطــرف أن تعي ــي للدول ينبغ

 مـن   ٢١تضمن متتع مجيع األفراد اخلاضـعني لواليتـها متتعـاً كـامالً حبقـوقهم مبوجـب املـادة                   
 القيـود الـيت     العهد، وأن تضمن كذلك أال ختضع ممارسـة هـذا احلـق لقيـود أخـرى خـالف                 

  .يسمح هبا العهد
ــد بوقــوع خمالفــات،       )١٧(   ــة عــن قلقهــا إزاء تعــدد التقــارير الــيت تفي وُتعــرب اللجن

، وكـذلك أثنـاء االنتخابـات    ٢٠٠٥سيما أثناء االنتخابات الربملانية للدولة الطرف يف عام          وال
  ).٢٥املادة  (٢٠٠٨الرئاسية لعام 

ــدابري      ــة الطــرف أن تتخــذ الت ــي للدول ــا    ينبغ ــع مواطنيه ــع مجي ــضمان متت ــة ل  الالزم
 من العهد وأن تويل االعتبار الواجب لتعليق اللجنة ٢٥باحلقوق املنصوص عليها يف املادة   

ــم   ــام رقــ ــادة  ) ١٩٩٦(٢٥العــ ــى املــ ــق    (٢٥علــ ــة واحلــ ــشؤون العامــ ــشاركة يف الــ املــ
  ).التصويت يف

تـه سـلطات الدولـة    وال تزال اللجنة تشعر بالقلق من أنه، على الـرغم ّممـا حقق            )١٨(  
الطرف من إجنازات يف التصدي ملشاكل تزايد عدد املـشردين داخليـاً يف أعقـاب الـرتاع الـذي                 

 مع أرمينيا، وال سـيما يف منطقـة نـاغورين كارابـاخ، ال يـزال                ١٩٩٤-١٩٩١نشب يف الفترة    
هؤالء املشردون يواجهون مشاكل يف تأمني تـسجيل عنـوان اإلقامـة، ممـا يعرضـهم ملمارسـات                  
يعتريها الفساد، وحيرمهم من عدد كـبري مـن اسـتحقاقاهتم وبـدالهتم االجتماعيـة، ومـن التمتـع                   

وبـشكل عـام، تكـرر اللجنـة اإلعـراب        . بعدد من احلقوق يتصل بعضها مبجايل العمل والصحة       
عن قلقهـا مـن أن وجـود نظـام تـسجيل عنـوان اإلقامـة ينتـهك احلـق يف حريـة التنقـل واختيـار                           

  ).٢٦  و١٢  و٢املواد ( من العهد ١٢جب املادة مكان اإلقامة مبو



A/64/40 (Vol. I)
 

10-49018 116 
 

ينبغي للدولة الطرف أن تبسِّط إجراءات تسجيل عنـوان اإلقامـة، مبـا ميكِّـن مجيـع                   
ــاً، مــن ممارســة       ــيهم املــشردون داخلي ــراد املقــيمني إقامــة شــرعية يف أذربيجــان، مبــن ف األف

  .يكفله هلم العهد من حقوق وحريات ممارسة كاملة ما
ور اللجنة قلـق إزاء التقـارير الـيت تفيـد بتعـرض بعـض األفـراد للمـضايقة                   ويسا  )١٩(  

  ).٢٦املادة (من قبل الشرطة واملسؤولني يف السجون بسبب ميوهلم اجلنسية 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري يف هــذا الــصدد عــم طريــق تنفيــذ أنــشطة     

ن، وبوضــع مدونــة لقواعــد تدريبيــة ملوظفيهــا املكلفــني بإنفــاذ القــوانني ولــسلطات الــسجو
  .السلوك يف هذا اجملال

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء نقــص املعلومــات عــن وضــع أفــراد األقليــات     )٢٠(  
الــذين يعيــشون يف الدولــة الطــرف، أو عــن التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف بعــد النظــر يف 

لة اليت قـدمها الوفـد بـشأن    وتأسف اللجنة كذلك لإلجابات غري الكام. تقريرها الدوري الثاين  
 رأي اللجنــة االستــشارية ٢٠٠٣التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف بعــد أن اعُتمــد يف عــام   

وتأسـف اللجنـة كـذلك لعـدم تقـدمي      . املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية   
 سـيما تقلـيص الـضمانات    الوفد توضيحاً بشأن اخلطوات املتخذة للتصدي لشواغل مهمة، وال      

ــة         ــة الدول ــين بلغ ــة الطــرف املع ــانون الدول ــات يف ق ــة األقلي ــصلة حبماي ــة املت ، )٢٠٠٢(القانوني
ــرف          ــة الطـ ــات يف الدولـ ــي األقليـ ــشارية ملمثلـ ــل استـ ــود هياكـ ــدم وجـ ــذلك بعـ ــصلة كـ واملتـ

  ).٢٧ املادة(
امـا مـع   ينبغي للدولة الطرف أن تـضمن متتـع أفـراد األقليـات حبقـوقهم مبـا يتفـق مت                    

وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تنشئ جهازاً استشارياً وطنياً يضم .  من العهد ٢٧املادة  
ممثلي األقليات، بغية مراعـاة احتياجاهتـا اخلاصـة بـصورة أفـضل ومتكينـها مـن املـشاركة يف              

  .عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بالقضايا اليت هتمها
 أن تنـشر تقريرهـا الـدوري الثالـث وهـذه            وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف         )٢١(  

املالحظــات اخلتاميــة، وأن تتيحهــا علــى نطــاق واســع للجمهــور عمومــاً وللــسلطات القــضائية  
وينبغــي توزيــع نــسخ مطبوعــة منــها علــى اجلامعــات واملكتبــات العامــة   . والتــشريعية واإلداريــة

كمـا تطلـب اللجنـة إىل    . لةومكتبة الربملان ونقابات احملامني، وغري ذلك من األماكن ذات الص    
الدولــة الطــرف أن تتــيح التقريــر الــدوري الثالــث وهــذه املالحظــات اخلتاميــة للمجتمــع املــدين  

وتوصـي اللجنـة كـذلك بترمجـة التقريـر          . وللمنظمات غري احلكومية العاملة يف الدولـة الطـرف        
يجـان، باإلضـافة إىل   واملالحظات اخلتامية إىل اللغـات الـيت تتحـدثها األقليـات الرئيـسية يف أذرب      

  .اللغة األذربيجانية
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 مـن النظـام الـداخلي للجنـة، ينبغـي للدولـة          ٧١ مـن القاعـدة      ٥ووفقاً للفقـرة      )٢٢(  
 ٩الطرف أن تقدم خـالل عـام معلومـات عـن تنفيـذها لتوصـيات اللجنـة الـواردة يف الفقـرات                       

  . أعاله١٨  و١٥  و١١ و
ــدرج     )٢٣(   ــة الطــرف أن ت ــة إىل الدول ــع،  وتطلــب اللجن ــدوري الراب ــا ال  يف تقريره

، معلومات حمددة وحمدَّثة بشأن إجـراءات املتابعـة         ٢٠١٣أغسطس  / آب ١املقرر تقدميه حبلول    
كمـا تطلـب اللجنـة    . املتخذة لتنفيذ مجيع التوصـيات الـيت قُـدِّمت، وبـشأن تنفيـذ العهـد ككـل            

دين العاملــة يف جيــري إعــداد التقريــر الــدوري الرابــع بالتــشاور مــع منظمــات اجملتمــع املــ         أن
  .الطرف الدولة

  
املالحظات اخلتامية املؤقتة اليت اعتمدهتا اللجنة بـشأن احلالـة يف بلـد عنـد غيـاب           -باء   

 مـــن ٣تقريـــر عنـــه، والـــيت أصـــبحت مالحظـــات ختاميـــة علنيـــة وفقـــاً للفقـــرة  
   من النظام الداخلي٧٠ املادة
  غرينادا  - ٩٥

يف حالـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف     نظرت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان            )١(  
غرينادا مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية ويف غيـاب تقريـر مقـدم مـن                     

. ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٨املعقــودة يف ) CCPR/C/SR.2467 (٢٤٦٧البلــد، وذلــك يف جلــستها 
، ٢٠٠٧ليـــه يو/ متـــوز٢٥املعقـــودة يف ) CCPR/C/SR.2478 (٢٤٧٨واعتمـــدت يف جلـــستها 

  . من نظامها الداخلي٧٠ من املادة ١املالحظات اخلتامية املؤقتة الواردة أدناه عمالً بالفقرة 
  

  مقدمة  - ألف   
تعرب اللجنـة عـن أسـفها ألن الدولـة الطـرف مل تقـدم تقريرهـا األويل الـذي                      )٢(  
وتـرى  . ، برغم تذكريها عدة مـرات ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٥املقرر تقدميه يف    كان من   

اللجنة أن ذلك يرقى إىل مستوى انتهاك خطري من جانب الدولة الطـرف اللتزاماهتـا املقطوعـة                 
  . من العهد٤٠مبوجب املادة 

وتعرب اللجنـة عـن أسـفها ألنـه بـرغم توجيـه إشـعار إىل غرينـادا بـأن اللجنـة                 )٣(  
بتقــدمي ردود غــري أهنــا ترحــب . ســتنظر يف حالــة البلــد، مل حيــضر أي وفــد عنــها جلــسة اللجنــة

  .خطية على قائمة املسائل اليت وضعتها، وإن كانت مقتضبة وغري كافية يف نواح كثرية
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء   
  .٢٠٠٢ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية يف عام   )٤(  
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 والقواعـــد ٢٠٠١وترحـــب باعتمـــاد قـــانون مكافحـــة العنـــف املـــرتيل لعـــام     )٥(  
. ١٩٩٨تضبة املتعلقة مبكافحة العنف املرتيل، فضالً عن قانون محايـة الطفـل لعـام               اإلجرائية املق 

وسوف ترحب اللجنة باحلصول علـى معلومـات عـن تنفيـذ هـذين القـانونني وآثارمهـا العمليـة                    
  .على محاية احلقوق املنصوص عليها يف العهد ذات الصلة هبذا املوضوع

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم   

حتيط اللجنة علماً بأن حماكم الدولة الطرف ال تطبـق العهـد مباشـرة يف إطـار                   )٦(  
. القــانون احمللــي وأن الكــثري مــن احلقــوق املنــصوص عليهــا صــراحة يف العهــد تــرد يف الدســتور 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف ومفاده أن العهد لـه                
ومـع أن اللجنـة تـشري إىل أن         . ست ملزمة على الصعيد احمللي للدولـة الطـرف        سلطة إقناعية ولي  

النــهج املــزدوج الــذي تعتمــده الدولــة الطــرف ال حيــول حبــد ذاتــه دون مراعــاة أحكــام العهــد    
وتنفيذها بشكل تام، فإهنا تعرب عـن أسـفها ألن الدولـة الطـرف مل تـستهل أي عمليـة هتـدف                      

، بــشكل تــام ومناســب، ســواء يف دســتورها أم يف ســائر إىل تقيــيم مــدى تطبيــق أحكــام العهــد
  ).٢املادة (قوانينها احمللية 

ينبغي أن تدرس الدولة الطرف موضوع إدماج احلقوق املنصوص عليها يف العهـد               
ضمن قانوهنا احمللـي، ليتـسىن هلـا تنفيـذ التزاماهتـا الـيت قطعتـها لـدى تـصديقها علـى العهـد                        

م مدى استيعاب قانوهنا احمللي للحقوق احملمية مبوجب العهد،         وينبغي أن تقيِّ  . تنفيذاً كامالً 
مع إيالء االعتبار الواجـب بوجـه خـاص، للـشرط القاضـي بـأال تتجـاوز القيـود املفروضـة                     

  .على ممارسة هذه احلقوق ما هو مسموح به مبوجب العهد
ومــع أن اللجنــة تعــرب عــن تقــديرها للدولــة الطــرف علــى إنــشائها عــدة            )٧(  

هتدف إىل ضمان حقوق اإلنـسان، فإهنـا تالحـظ أن الدولـة الطـرف مل ُتنـشئ حـىت                    مؤسسات  
  ).٢املادة (اآلن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف يف موضـوع إنـشاء مؤسـسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق                    
نـسان  اإلنسان، وفقاً للمبادئ املتصلة مبركز املؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإل          

وينبغـي تنظـيم مـشاورات مـع        ). ٤٨/١٣٤مبادئ بـاريس املرفقـة بقـرار اجلمعيـة العامـة            (
  .اجملتمع املدين حتقيقاً هلذه الغاية

وحتــيط اللجنــة علمــاً بــالتقييم الــذي أجرتــه الدولــة الطــرف ومــؤداه أن أوجــه    )٨(  
 التمييـز ضـد      من الدستور، الـذي يـسمح باسـتثناءات يف احلـق يف عـدم              ١٤التناقض بني الباب    

 مـن  ٤الفرد على أسـاس العـرق واللـون واجلـنس واللغـة والـدين واألصـل االجتمـاعي، واملـادة           
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العهد، ليس هلا أي تأثري عملي نظراً ألن تدابري الطوارئ جيب أن ُتّربر تربيـراً معقـوالً يف مجيـع                     
 يف  ٢٠٠٤ عـام    وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن حالة الطوارئ الـيت أعِلـن عنـها يف              . األحوال

  ).٤املادة (غرينادا مل ُيسترع إليها انتباه األمني العام لألمم املتحدة 
ينبغي أن تزود الدولـة الطـرف اللجنـة مبعلومـات أكثـر تفـصيالً عـن الكيفيـة الـيت                       

تكفــل هبــا أال تــؤدي التــدابري املخالفــة اللتزاماهتــا املقطوعــة مبوجــب العهــد إىل متييــز يقــوم   
كما ينبغـي   . لعرق واللون واجلنس واللغة والدين واألصل االجتماعي      حصراً على أساس ا   

هلا أن تنشئ آلية تبلـغ بواسـطتها الـدول األطـراف األخـرى يف العهـد، عـن طريـق األمـني                       
العـــام، بـــاحلقوق الـــيت قيـــدهتا يف حـــاالت الطـــوارئ العامـــة، وذلـــك حبـــسب مقتـــضيات   

  . من العهد٤من املادة ) ٣( الفقرة
نة عن قلقها إزاء النطاق الواسع واملفـرط الـذي ميكـن أن يـشمله           وتعرب اللج   )٩(  

، والـذي قـد ميتـد ليـشمل سـلوكاً، يف            ٢٠٠٣اإلرهاب مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لعـام        
. ســياق خــالف سياســي مــثالً، وينبغــي أال ُيفهــم علــى أنــه يــشكل إرهابــاً بــرغم عــدم شــرعيته 

لزامـي علـى مـا يبـدو ألحكـام الـسجن املؤبـد              وتعرب اللجنة عن قلقهـا أيـضاً حيـال الطـابع اإل           
  .الصادرة حبق املدانني بارتكاب أعمال إرهابية

ينبغـي أن تكفـل الدولـة الطـرف تطـابق تـدابري مكافحـة اإلرهـاب تطابقـاً تامـاً مــع             
أحكام العهد، وأن تقتصر التشريعات املعتمدة حتديـداً يف هـذا الـسياق علـى اجلـرائم الـيت                   

على أهنا ترقى إىل اإلرهاب وتنطوي على العواقـب الوخيمـة املقترنـة بـه               من شأهنا أن ُتربَّر     
وينبغي أن تفـسح اجملـال أمـام متتـع القـضاء بدرجـة معينـة مـن الـسلطة التقديريـة يف                       . غالباً

وُيطلب أيضاً إىل الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة مبا إذا كان           . إصدار أحكام السجن املؤبد   
  .بِّق فيهاقانون مكافحة اإلرهاب قد طُ

وحتــيط اللجنــة علمــاً مــع االرتيــاح بوجــود وقــف اختيــاري فعلــي لعقوبــة            )١٠(  
اإلعدام، ساري املفعول يف غرينادا، غري أهنا ال تزال قلقة ألنـه ال يـزال هنـاك عـشرة أشـخاص                     

وتشري اللجنة إىل أن مجيع التدابري املُتخذة مـن أجـل إلغـاء عقوبـة        . على األقل ينتظرون اإلعدام   
  ).٦املادة (دام هي مبثابة تقدم ُمحرز يف جمال التمتع باحلق يف احلياة اإلع

تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل النظـر رمسيـاً يف إلغـاء عقوبـة اإلعـدام والتـصديق                    
كما ينبغـي أن تنظـر الدولـة الطـرف يف           . على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     

  .مجيع أولئك الذين ينتظرون اإلعدامختفيف أحكام اإلعدام الصادرة حبق 
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اسـتمرار تنفيـذ العقوبـة البدنيـة، مبـا فيهـا اجللـد                     )١١(  
والضرب بالسياط، يف غرينادا وفقـاً للقـانون اجلنـائي، وقـانون الـسجون، وقـانون التعلـيم لعـام            

قوبــة جنائيــة،  وممــا يبعــث علــى القلــق بوجــه خــاص، ضــرب األوالد بالــسياط كع       . ٢٠٠٢
وتعرب اللجنة عن انشغاهلا كذلك ألن القـانون يـنص          . واللجوء إىل العقوبة البدنية يف املدارس     

 ٧املـواد   (على احلكم بعقوبة احلبس االنفرادي على النساء والفتيات بـدالً مـن العقوبـة البدنيـة                 
  ).٢٤  و١٠ و

هنـا وحتظـر اسـتخدامها    ينبغي أن تلغي الدولة الطرف فوراً العقوبة البدنيـة مـن قانو        
وينبغــي عــدم اللجــوء إىل   . يف أمــاكن االحتجــاز واملــدارس، ويف غريهــا مــن املؤســسات     

  .األحكام القضائية بعقوبة احلبس االنفرادي
وال تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير الـيت تـشري إىل اسـتمرار العنـف                   )١٢(  

  ).٧  و٣املادتان (املرتيل يف غرينادا 
أن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إىل احلد مـن العنـف املـرتيل وأن        ينبغي    

تكفل تدريب الشرطة وسائر املوظفني املعنـيني بالتعامـل مـع حـاالت العنـف املـرتيل تـدريباً                   
وُيطلــب أيــضاً إىل الدولــة . كافيــاً، وأن تعتمــد تــدابري لتوعيــة اجلمهــور باملــسائل اجلنــسانية

ــة مب  ــزود اللجن ــشكاوى     الطــرف أن ت ــات إحــصائية، عــن ال ــشمل بيان علومــات مفــصلة، ت
ــسنوات      ــالل الــ ــصادرة خــ ــة الــ ــر احلمايــ ــام وأوامــ ــات واألحكــ ــات واحملاكمــ والتحقيقــ

  .املاضية القليلة
ــات        )١٣(   ــرف إىل سياسـ ــة الطـ ــار الدولـ ــال افتقـ ــا حيـ ــن قلقهـ ــة عـ ــرب اللجنـ وتعـ

وجـه التحديـد بأنـه بـرغم        وحتيط اللجنة علمـاً علـى       . وتشريعات تتعلق مبكافحة االجتار بالبشر    
انــضمام الدولــة الطــرف إىل بروتوكــول منــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، 
وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، فإهنـا             

  ).٨  و٣تان املاد(مل تدرج بعد جرمية االجتار باألشخاص يف قانوهنا اجلنائي 
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملموسة من أجل تقييم مـدى وجـود ظـاهرة                  

. االجتار بالبشر على أرضها، وأن تعتمد سياسات وتـشريعات مناسـبة ملعاجلـة هـذه املـسألة        
  .وينبغي أن تدرس موضوع إدراج جرمية االجتار باألشخاص يف قانوهنا اجلنائي

 مع القلق بأنه على الرغم من أن الـدالالت املـشرية إىل أن       وحتيط اللجنة علماً    )١٤(  
 مبنية على حماكمة ال تراعـي مجيـع الـضمانات املنـصوص             “معتقلي غرينادا السبعة عشر   ”إدانة  

عليها يف العهد، ال يزال هناك عشرة أفراد من أصل املذكورين حمتجزين، بعد أن أعيد مـؤخراً                 
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وتالحـظ اللجنـة أنـه بـرغم     . وقد قضوا معظمهـا بالفعـل   عاماً، ٤٠احلكم عليهم بالسجن ملدة   
إعــادة احملكمــة النظــر يف احلكــم الــصادر حبــق املعــتقلني الــسبعة عــشر، فــإن اإلدانــات الرئيــسية   

ــة الطــرف   . ختــضع بعــد ملراجعــة قــضائية مــستقلة وكاملــة   مل ــالقلق ألن الدول ــة ب وتــشعر اللجن
حلقيقـة واملـصاحلة التابعـة هلـا بـشأن تـوفري             عن جلنة ا   ٢٠٠٦تتبع التوصيات الصادرة يف عام       مل

حماكمـة منـصفة، بـصرف النظـر        ” يف شـكل     “ملعتقلي غرينادا الـسبعة عـشر     ”سبل جرب قانوين    
  ).١٤  و٧املادتان  (“عن النتائج
ــات          ــستقلة إلدان ــضائية م ــة ق ــأخري مراجع ــة الطــرف دون ت ــؤمن الدول ــي أن ت ينبغ

  . الذين ال يزالون قيد االحتجاز“عشرمن معتقلي غرينادا السبعة ”األعضاء العشرة 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف أحكـام الـسجن ملـدة سـتة أشـهر كحـد                    )١٥(  

 “عنـف ال داعـي لـه   ”أقصى املنصوص على تطبيقها يف حـاالت إدانـة أفـراد الـشرطة مبمارسـة             
طة ويبعث هذا األمر على القلق حتديداً يف ضوء ورود تقـارير عـن ضـرب الـشر                . ضد السجناء 

كما أن اللجنـة تبـدي قلقهـا ألنـه وفقـاً للمعلومـات الـيت وردهتـا، مل ُتنـشأ                     . للسجناء احملتجزين 
آلية مناسبة وفعالة لتقدمي الشكاوى لتتلقى ادعاءات سوء املعاملـة أثنـاء االحتجـاز وتنظـر فيهـا                  

  ).٧ و) ٣(٢املادتان (
 مجيـع أفعـال   ينبغي أن تتخذ الدولـة الطـرف خطـوات مناسـبة لـضمان التحقيـق يف             

ــة ضــد الــسجناء وحماكمــة مرتكبيهــا ومعاقبتــهم حــسب األصــول     . إســاءة املعاملــة املرتكب
وينبغي أن تنفـذ مبـادرات تـشريعية راميـة إىل ضـمان توقيـع عقوبـة مناسـبة علـى املـوظفني                       

  .املتهمني بإساءة املعاملة، وذلك وفقاً خلطورة اجلرم املُرتكب
 معلومـات تلقتـها تفيـد بـأن االكتظـاظ ميثـل       وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا بـشأن          )١٦(  

. مــشكلة رئيــسية يف أمــاكن االحتجــاز بغرينــادا، وبــشأن ســوء ظــروف االحتجــاز املُبلــغ عنــها 
تعرب اللجنة عن قلقها ألن القانون احمللي جييز تقليص حـصة حمتجـز مـا مـن الطعـام ملـدة                      كما

ــا جــاء يف القواعــد ا      ــة أســابيع دون إشــراف طــيب كم ــصل إىل ثالث ــة   ت ــدنيا ملعامل ــة ال لنموذجي
ــة اجملــرمني       ــة ومعامل ــع اجلرمي ــيت اعتمــدها مــؤمتر األمــم املتحــدة األول ملن ــسجناء ال القاعــدة (ال

  ).١٠املادة (، هو أمر ُيفرض وبالفعل على السجناء كعقوبة النتهاك لوائح السجن ))١( ٣٢
منـها  ينبغي أن ختفف الدولة الطرف من اكتظاظ السجون عن طريـق مجلـة أمـور،                  

كمــا ينبغــي أن تكفــل حــق احملتجــزين يف  . التــشجيع علــى إصــدار أحكــام بديلــة للــسجن  
احلصول على معاملة إنسانية حتفظ كرامتهم، وخصوصاً حقهم يف العـيش يف ظـل ظـروف         

وينبغي أيضاً أن تستعرض الدولة الطرف لوائح السجن الـيت تطبقهـا ملنـع تقلـيص              . صحية
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فــل علــى األقــل اتــساق مجيــع حــاالت التقلــيص مــع    احلــصص الغذائيــة كعقوبــة أو أن تك 
  .متطلبات القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

ــو           )١٧(   ــى حن ــسمح عل ــي ي ــة الطــرف احملل ــانون الدول ــا ألن ق ــة قلقه ــدي اللجن وتب
ــة           ــة عادي ــر أصــبح ممارس ــذا األم ــل إن ه ــد قي ــالغني، وق ــع الب ــتثنائي باحتجــاز األحــداث م اس

  ).٢٤  و١٠ املادتان(
  .ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احتجاز األحداث مبعزل عن البالغني دون استثناء  
وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية هو سـبع                )١٨(  

سنوات، وتالحظ اعتزام الدولة الطرف سن تشريع شـامل بـشأن قـضاء األحـداث مـن خـالل                   
  ).٢٤املادة (ث مشروع قانون خاص بقضاء األحدا

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فورية لرفـع احلـد األدىن لـسن املـسؤولية                  
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى      . اجلنائية إىل مستوى مقبول مبوجب املعايري الدوليـة    

الوفاء بوعدها الذي قطعته لسن تشريع شامل خاص بقضاء األحداث وفقاً ألحكام العهد 
ايري األمم املتحدة يف هذا امليدان، كقواعد األمـم املتحـدة الـدنيا النموذجيـة               وغريها من مع  

ومبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة ملنـع      ) “قواعـد بـيجني  ”(إلدارة شؤون قـضاء األحـداث      
وقواعــد األمــم املتحــدة حلمايــة األحــداث ) مبــادئ الريــاض التوجيهيــة(جنــوح األحــداث 
  .اجملردين من حريتهم

سـجناء  ”اللجنة علماً مع القلق بورود إشارات يف قانون السجون إىل           وحتيط    )١٩(  
  ).١١املادة  (“مدنيني

 من العهد،   ١١ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، مع التقييد باملراعاة الواجبة للمادة             
الــيت تــنص علــى عــدم ســجن أي شــخص جملــرد عجــزه عــن الوفــاء بــالتزام تعاقــدي معــني،  

 مـن   ١١وينبغي أن تكفـل تطبيـق املـادة         . ضح معىن هذا التعبري   بتزويد اللجنة مبعلومات تو   
  .العهد تطبيقاً كامالً

ــى إحــدى         )٢٠(   ــصور عل ــة مق ــساعدة القانوني ــدمي امل ــا ألن تق ــة قلقه ــدي اللجن وتب
املنظمات غري احلكومية، وإن كانت حتصل على دعم مـن الدولـة الطـرف، وألن اإلحـصاءات                 

دة القانونيــة ال تتــضمن علــى مــا يبــدو مــسائل جنائيــة  املقدمــة مــن الدولــة الطــرف عــن املــساع 
  )).د( )٣( ١٤ املادة(
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ينبغي أن تكفل الدولة الطـرف حـصول املتـهمني بارتكـاب جـرائم جنائيـة خطـرية                    
علــى مــساعدة قانونيــة، وتقــدم معلومــات أكثــر تفــصيالً عــن هــذا األمــر بنــاًء علــى طلــب  

  .اللجنة
 القانون اجلنائي جيرم العالقـات اجلنـسية بـني    وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن      )٢١(  

  ).٢٦  و١٧املادتان (املثليني البالغني اليت يقيموهنا مبوافقتهم 
  .ينبغي أن تلغي الدولة الطرف هذه األحكام من قوانينها  
وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن قضايا التشهري ميكن أن تعرض على احملـاكم               )٢٢(  
  ).١٩املادة (اجلنائية 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف معاجلة قضايا التشهري وغريها من احلـاالت املماثلـة                

  . من العهد١٩يف إطار مدين ال جنائي، ليتسىن ضمان االمتثال للمادة 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التمـاس التعـاون الـتقين مـن أجهـزة األمـم          )٢٣(  

تحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان، ملــساعدهتا يف  املتحــدة املناســبة، وال ســيما مفوضــية األمــم امل 
  .الوفاء بالتزاماهتا اخلاصة بتقدمي التقارير مبوجب أحكام العهد

ــة الطــرف أن تقــدم تقريرهــا األويل عمــالً       )٢٤(   ــة كــذلك إىل الدول وتطلــب اللجن
ــوم       ٤٠باملــادة  ــشواغل الــيت أثــريت أعــاله، حبلــول ي ــردود علــى ال  مــن العهــد، مبــا يف ذلــك ال

  .٢٠٠٨ديسمرب /انون األولك ٣١
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  الفصل اخلامس
  النظر يف البالغات املقدمة مبوجب أحكام الربوتوكول االختياري    

حيق لألفراد الذين يّدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقـاً مـن حقـوقهم املنـصوص عليهـا                    - ٩٦
نتـصاف  يف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية والـذين اسـتنفدوا مجيـع ُسـبل اال                    

املتاحــة حمليــاً أن يوجِّهــوا بالغــات خطيــة إىل اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان لكــي تنظــر فيهــا   
وال ميكــن النظــر يف أي بــالغٍ مــا مل يتعلــق بدولــة طــرف يف . مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري

 ١١٢وقــد قَبِلــت . العهــد اعترفــت باختــصاص اللجنــة بانــضمامها إىل الربوتوكــول االختيــاري
 الــيت صــّدقت علــى العهــد أو انــضمت إليــه أو أصــبحت َخلَفــاً فيــه، ١٦٤ـــ ل مــن الــدول ادولــة

اختــصاص اللجنــة املتعلــق بــالنظر يف شــكاوى األفــراد، وذلــك بانــضمامها إىل الربوتوكــول         
  ).انظر املرفق األول، الفرع باء(االختياري 

 ٣الفقـرة   (سات مغلقة   وُينظَر يف البالغات مبوجب الربوتوكول االختياري سراً يف جل          - ٩٧
 مـن النظـام الـداخلي للجنـة،         ١٠٢ومبوجـب املـادة     ).  من الربوتوكـول االختيـاري     ٥من املادة   

بيـد أنـه ميكـن لـصاحب     . تكون مجيع وثائق عمل اللجنة سرية ما مل تقرر اللجنة خالف ذلـك            
ــة الكــشف عــن أي بيانــات أو مالحظــات أو معلومــات تتعلــق      ــة الطــرف املعني الــبالغ والدول

أمـا نـصوص القـرارات النهائيـة        . باإلجراءات، ما مل تطلب اللجنة مـن الطـرفني احتـرام الـسرية            
) اآلراء، وقــرارات عــدم مقبوليــة البالغــات، وقــرارات وقــف النظــر يف أحــد البالغــات (للجنــة 

  .فُتنَشر وُيكَشف عن أمساء أصحاب البالغات، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك بطلب منهم
هيز البالغات املوّجهـة إىل اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان فريـق االلتماسـات                 ويتوىل جت   - ٩٨

كمــا يتــوىل هــذا الفريــق اإلجــراءات . التــابع ملفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان 
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب             ٢٢املتعلقة بالبالغات املقدمة مبوجب املادة      

 مـن   ١٤ القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والبالغـات املقدمـة مبوجـب املـادة               املعاملة أو العقوبة  
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والربوتوكول االختياري التفاقيـة            

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  سري العمل  -ألف   
متــارس اللجنــة االختــصاصات الــيت منحهــا إياهــا الربوتوكــول االختيــاري منــذ دورهتــا    - ٩٩

 دولـةً   ٨٣ بالغـا بـشأن      ١ ٨٨٨وُسـجِّل منـذ ذلـك احلـني         . ١٩٧٧الثانية اليت ُعِقدت يف عـام       
وفيمـا  .  بالغاً ُسجِّل خالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر           ٨٨طرفاً كي تنظر فيها اللجنة، منها       

  : املسجَّلة كي تنظر فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان١ ٨٨٨ ـل حبالة البالغات ايلي بيان
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 ٥ مـن املـادة      ٤البالغات اليت انتهى النظر فيهـا باعتمـاد آراء مبوجـب الفقـرة                )أ(  
ــاري  ــها  ٦٨١: مــن الربوتوكــول االختي ــهاكات   ٥٤٣ بالغــاً من  بالغــاً ثبــت فيهــا حــدوث انت

  للعهد؛
   بالغاً؛٥٣٣: البالغات اليت أُعِلن عدم قبوهلا  )ب(  
   بالغاً؛٢٦٤: البالغات اليت أُوِقف النظر فيها أو ُسِحبت  )ج(  
  . بالغات٤١٠: البالغات اليت مل ينتِه النظر فيها بعد  )د(  
وباإلضــافة إىل ذلــك، تلقّــى فريــق االلتماســات آالف البالغــات الــيت أُخِطــر أصــحاهبا  - ١٠٠

وأُخبِـر آالف مـن     . تسّنى تسجيلها ألغراض النظر فيها ما مل يقدموا معلومات إضافية         بأنه لن ي  
أصــحاب الرســائل بــأن حــاالهتم لــن ُتعــَرض علــى اللجنــة، ألن بالغــاهتم، علــى ســبيل املثــال،    

وحتتفظ األمانـة بـسجل     . تدخل ضمن نطاق تطبيق أحكام العهد أو الربوتوكول االختياري         ال
  .ُمدرجة يف قاعدة بياناهتاهلذه املراسالت، وهي 

واعتمـــدت اللجنـــة، يف دوراهتـــا الرابعـــة والتـــسعني واخلامـــسة والتـــسعني والـــسادسة   - ١٠١
  ).اجمللد الثاين( املرفق السابع ويرد نص هذه اآلراء يف.  بالغا٤٦ًوالتسعني، آراًء بشأن 

 نـص هـذه   ويـرد .  بالغـاً قـررت عـدم مقبوليتـها    ٢٩كما فرغت اللجنة مـن النظـر يف       - ١٠٢
  ).اجمللد الثاين(القرارات يف املرفق الثامن 

وتفــصل اللجنــة مــن حيــث املبــدأ، مبوجــب نظامهــا الــداخلي، يف أمــر مقبوليــة الــبالغ  - ١٠٣
ــاً  ــة طــرف، إال يف ظــروف اســتثنائية، أن    . وأســسه املوضــوعية مع ــة مــن دول وال تطلــب اللجن

ــبالغ وحــدها    ــة ال ــها   وجيــوز لل. تقتــصر مالحظاهتــا علــى مقبولي ــيت ُتطلــب من ــة الطــرف ال دول
معلومــات بــشأن املقبوليــة واألســس املوضــوعية أن تعتــرض يف غــضون شــهرين علــى مقبوليــة    

ولكـــن هـــذا الطلـــب ال يعفـــي الدولـــة الطـــرف . الـــبالغ وأن تطلـــب أن ُينظـــر فيهـــا مبفردهـــا
 االلتزام املتعلـق بتقـدمي معلومـات بـشأن األسـس املوضـوعية للـبالغ يف غـضون سـتة أشـهر                      من
مل تقرر اللجنة أو فريقها العامل املعين بالبالغات أو املقـرر اخلـاص الـذي تعينـه متديـد أجـل                       ما

  .تقدمي تلك املعلومات إىل ما بعد اختاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البالغ
ــذين      - ١٠٤ ـــة إغـــالق ملفـــات ثــالث قــضايا بعـــد أن ســحبها األشخـــاص ال وقــررت اللجن

 عــشرة بالغــات أخــرى، إمــا بــسبب فقــدان االتــصال بــني احملــامي    قدمـــوها ووقــف النظــر يف 
وصاحب البالغ أو بسبب عدم احلـصول علـى رد مـن صـاحب الـبالغ أو حماميـه بـالرغم مـن                       

  .ية إليهماتوجيه عدة رسائل تذكري
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ويف بالغني اثنني نظرت فيهما اللجنة يف الفترة قيد االسـتعراض، الحظـت اللجنـة أن      - ١٠٥
والـدولتني املعنيـتني   . ف املعنيتني مل تتعاونـا يف دراسـة ادعـاءات صـاحيب الـبالغني     الدولتني الطر 

وتأســف اللجنــة هلــذا الوضــع . مهــا مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
وتذكِّر بأن الربوتوكول االختياري يـذكر ضـمناً بـأن ترسـل الـدول األطـراف إىل اللجنـة كـل                     

وعند عدم وجود رد، ينبغي إيـالء االعتبـار الواجـب ملـزاعم أصـحاب               . تلديها من معلوما   ما
  .حدود ما حتظى به من أدلة مناسبةالبالغات، يف 

  
  عدد البالغات املقدَّمة إىل اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري  -باء   

حسبما ذكرت اللجنـة يف تقاريرهـا الـسابقة، أدى ارتفـاع عـدد الـدول األطـراف يف                    - ١٠٦
وتوكــول االختيــاري وتنــامي وعــي اجلمهــور بإجراءاهتــا إىل تزايــد عــدد البالغــات املقدَّمــة    الرب
ويبّين اجلدول الوارد أدناه منـط العمـل الـذي أجنزتـه اللجنـة فيمـا يتعلـق بالبالغـات علـى            . إليها

ــسنوات الثمــاين املاضــية حــىت    ــذ  . ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١مــدى ال وقــد ُســجل من
  . بالغا٨٨ً األخري التقرير السنوي

  
  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠١البالغات اليت ُنظر فيها خالل الفترة من     

  

 )أ(البالغات اليت ُبّت فيها البالغات اجلديدة املسجَّلة السنة
  القضايا اليت مل ُيبت فيها حىت 

 ديسمرب/ كانون األول٣١

٤٣٩ ٨٨ ٨٧ ٢٠٠٨ 

٤٥٥ ٤٧ ٢٠٦ ٢٠٠٧ 

٢٩٦ ١٠٩ ٩٦ ٢٠٠٦ 

٣٠٩ ٩٦ ١٠٦ ٢٠٠٥ 

٢٩٩ ٧٨ ١٠٠ ٢٠٠٤ 

٢٧٧ ٨٩ ٨٨ ٢٠٠٣ 

٢٧٨ ٥١ ١٠٧ ٢٠٠٢ 

٢٢٢ ٤١ ٨١ ٢٠٠١ 
  

باعتمـاد اآلراء واختـاذ قـرارات بعـدم املقبوليـة      (العدد اإلمجايل للبالغات اليت صدرت قرارات بشأهنا     )أ(  
  ).وقرارات بوقف النظر
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 ول االختياريالُنُهج املتبعة يف النظر يف البالغات املقدَّمة مبوجب الربوتوك  -جيم   
  املقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة  -  ١  

، أن تعـّين    ١٩٨٩مارس  /قررت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة والثالثني املعقودة يف آذار         - ١٠٧
. مقرراً خاصاً للتعامل مع البالغات اجلديدة لدى ورودها تباعـاً، أي فيمـا بـني دورات اللجنـة                

، ُعّينــت الــسيدة كريــستني شــانيه ٢٠٠٨يوليــه /عقــودة يف متــوزويف الــدورة الثالثــة والتــسعني امل
 مـن   ٩٧ويف الفترة املشمولة هبذا التقرير، أحالت املقررة اخلاصـة، وفقـاً للمـادة              . مقررة خاصة 

ــة،     بالغــاً جديــداً إىل الــدول األطــراف املعنيــة طالبــةً منــها تقــدمي        ٨٢النظــام الــداخلي للجن
وطلبـت املقـررة اخلاصـة،    . املقبولية واألسس املوضـوعية  معلومات أو مالحظات بشأن مسأليت      

ويـرد  .  مـن النظـام الـداخلي للجنـة        ٩٢ بالغاً، اختاذ تدابري مؤقتة للحماية عمـالً باملـادة           ١٣يف  
 شــرح ملــا يتمتــع بــه املقــرر اخلــاص مــن صــالحية تقــدمي    )١٨(١٩٩٧يف التقريــر الــسنوي لعــام  

  . من النظام الداخلي٩٢حبها مبوجب املادة طلبات اختاذ تدابري مؤقتة، وعند االقتضاء س
  

  اختصاص الفريق العامل املعين بالبالغات  -  ٢  
، أن تـأذن    ١٩٨٩يوليـه   /قررت اللجنة، يف دورهتا السادسة والثالثني املعقودة يف متوز         - ١٠٨

للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات باعتمــاد قــرارات بــشأن مقبوليــة البالغــات عنــدما يتفــق علــى 
ويرجـع  . وإذا تعذَّر ذلك االتفاق، ُيحيل الفريق العامـل املـسألة إىل اللجنـة           . يع أعضائه ذلك مج 

وخالل الفتـرة   . الفريق إىل اللجنة أيضاً إذا استصوب أن تبت اللجنة بنفسها يف مسألة املقبولية            
  .املستعرضة، أعلن الفريق العامل مقبولية ستة بالغات

ــضا توصــ   - ١٠٩ ــق العامــل أي ــة بعــض    ويقــدم الفري ــة فيمــا يتعلــق بعــدم مقبولي يات إىل اللجن
وأذنت اللجنـة للفريـق العامـل، يف دورهتـا الثالثـة والثمـانني، أن يقـرر عـدم مقبوليـة                     . البالغات

وقامت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثمانني بإدخـال        . البالغات إذا اتفق مجيع أعضائه على ذلك      
جيــوز لفريــق عامــل منــشأ  ”: مــن نظامهــا الــداخلي  ٩٣ التاليــة علــى املــادة  ٣الفقــرة اجلديــدة 
 مـن هـذا النظـام الـداخلي أن يقـرر عـدم مقبوليـة بـالغ مـا إذا              ٩٥ من املـادة     ١مبوجب الفقرة   

وُيحـال القـرار إىل اللجنـة       . كان الفريق يتألف من مخسة أعضاء على األقل وأمجعوا على ذلك          
 اللجنة بـالنظر يف الـبالغ والبـت فيـه،           وتقوم. بكامل هيئتها لتأكيده واعتماده من دون مناقشة      

  .“إذا طلب أحد األعضاء إجراء مناقشة يف جلسة عامة
  

__________ 
، اجمللـــد األول، )(A/52/40 ٤٠الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الثانيـــة واخلمـــسون، امللحـــق رقـــم     )١٨(  

 .٤٦٧ الفقرة
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  اآلراء الفردية  -دال   
تــسعى اللجنــة يف مــا تقــوم بــه مــن عمــل مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري إىل اختــاذ     - ١١٠

ا الـداخلي، أن     مـن نظامهـ    ١٠٤غري أنـه جيـوز ألعـضائها، عمـالً باملـادة            . قراراهتا بتوافق اآلراء  
كما جيوز لألعضاء، مبوجب املـادة نفـسها، أن         . يضيفوا إىل آرائها آراءهم الفردية أو املعارِضة      

  .ُيذيلوا قرارات اللجنة اليت ُتعلن فيها مقبولية أو عدم مقبولية البالغات بآرائهم الفردية
ــة يف الب    - ١١١ ــآراء فرديـ ــة بـ ــستعَرضة، ذُيلـــت آراء اللجنـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــاتوخـ ــم  الغـ رقـ

مــافلونوف وســعدي ( ١٣٣٤/٢٠٠٤ ، و)الغونــاس كاســتيدو ضــد إســبانبا( ١١٢٢/٢٠٠٢
 ١٣٦٦/٢٠٠٥ ، و)كــاربنتريو أوكلـيس ضــد إســبانيا ( ١٣٦٤/٢٠٠٥ ، و)ضـد أوزبكــستان 

ــبانيا  ( ــد إســــ ــسيونريي ضــــ ــستان  ( ١٣٧٨/٢٠٠٥ ، و)بيــــ ــد أوزبكــــ ــيموف ضــــ ، )كاســــ
ــبانيا   ( ١٣٨٨/٢٠٠٥ ــترو ضــد إس ــون كاس ــسا ضــد ســري   ( ١٤٠٦/٢٠٠٥ ، و)ِد لَي فرياون
ــا ــا   ( ١٤٧٢/٢٠٠٦ ، و)النك ــايادي وآخــرون ضــد بلجيك ــان ( ١٤٧٩/٢٠٠٦ ، و)س بريس

ــامس لوكرافــــت ضــــد إســــبانيا   ( ١٤٩٣/٢٠٠٦ ، و)ضــــد اجلمهوريــــة التــــشيكية   ، )ويليــ
، )ســيفوينتس إلغويتــا ضــد شــيلي ( ١٥٣٦/٢٠٠٦، )ديــن ضــد نيوزيلنــدا( ١٥١٢/٢٠٠٦ و
ــا( ١٥٣٩/٢٠٠٦ و فاســـيالري وآخـــرون ضـــد ( ١٥٧٠/٢٠٠٧ و، )مونـــاف ضـــد رومانيـ

كودرنـا  ( ١٥٨٢/٢٠٠٧ ، و )سليزاك ضد اجلمهورية التـشيكية    ( ١٥٧٤/٢٠٠٧ ، و )اليونان
، )مـــامور ضـــد مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى( ١٥٨٧/٢٠٠٧ ، و)ضـــد اجلمهوريـــة التـــشيكية

  .)دوفني ضد كندا( ١٧٩٢/٢٠٠٨ ، و)ساما غبوندو ضد أملانيا( ١٧٧١/٢٠٠٨ و
  

  ائل اليت نظرت فيها اللجنةاملس  -هاء   
ميكن استعراض األعمـال الـيت اضـطلعت هبـا اللجنـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري           - ١١٢

يوليـه  / إىل دورهتـا الثالثـة والتـسعني املعقـودة يف متـوز           ١٩٧٧من دورهتا الثانية املعقـودة يف عـام         
، والـيت   ٢٠٠٨ عام    إىل ١٩٨٤، بالرجوع إىل التقارير السنوية للجنة الصادرة من عام          ٢٠٠٨

تتــضمن ملخــصات للمــسائل اإلجرائيــة واملوضــوعية الــيت نظــرت فيهــا اللجنــة والقــرارات الــيت  
وترد يف مرفقـات التقـارير الـسنوية الـيت تقـدمها اللجنـة إىل اجلمعيـة العامـة                   . اختذهتا هبذا الشأن  

ــا       ــيت أعلنــت فيه ــرارات ال ــة والق ــيت اعتمــدهتا اللجن ــآلراء ال ــة ل ــة  النــصوص الكامل عــدم مقبولي
كما ميكن االطالع على نصوص اآلراء والقـرارات        . البالغات مبوجب الربوتوكول االختياري   

يف قاعدة بيانات هيئـات املعاهـدات علـى املوقـع الـشبكي للمفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان                   
)www.ohchr.org.(  
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جمموعة خمتارة من القـرارات الـيت اختـذهتا اللجنـة        ” تتضمن   وقد ُنشرت تسعة جملدات    - ١١٣
 تتنـاول الفتـرات املمتـدة مـن الـدورة      “املعنية حبقوق اإلنـسان مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري      

، ومن الـدورة الـسابعة عـشرة إىل الـدورة           )١٩٨٢-١٩٧٧(الثانية إىل الدورة السادسة عشرة      
رة الثالثة والثالثني إىل الـدورة التاسـعة والـثالثني     ، ومن الدو  )١٩٨٨-١٩٨٢(الثانية والثالثني   

، )١٩٩٢-١٩٩٠(، ومن الدورة األربعني إىل الدورة الـسادسة واألربعـني           )١٩٩٠-١٩٨٠(
ــسة واخلمــسني       ــدورة اخلام ــني إىل ال ــسابعة واألربع ــدورة ال ــن ال ــن )١٩٩٥-١٩٩٣(وم ، وم

ــستني    ــسة والـ ــدورة اخلامـ ــسادسة واخلمـــسني إىل الـ ــدورة الـ ــن آذ(الـ ــارس /ارمـ  إىل ١٩٩٦مـ
ــسان ــل /نيـ ــسبعني      )١٩٩٩أبريـ ــة والـ ــدورة الرابعـ ــستني إىل الـ ــسادسة والـ ــدورة الـ ــن الـ ، ومـ

، ومـن الـدورة اخلامـسة والـسبعني إىل الـدورة      )٢٠٠٢مارس / إىل آذار  ١٩٩٩يوليه  /متوز من(
ــة والثمــانني   ــوز (الرابع ــه /مــن مت ــوز٢٠٠٢يولي ــه / إىل مت ــسة  )٢٠٠٥يولي ــدورة اخلام ، ومــن ال

ــا ــسعني   والثمـ ــة والتـ ــدورة احلاديـ ــشرين األول (نني إىل الـ ــن تـ ــوبر /مـ ــشرين ٢٠٠٥أكتـ  إىل تـ
ــوبر /األول ــية       ). ٢٠٠٧أكت ــسية والروس ــات اإلنكليزيــة والفرن ــدات متاحــة باللغ وبعــض اجملل

أما اجمللـدات األحـدث عهـداً فهـي متاحـة يف الوقـت احلاضـر بلغـة أو لغـتني فقـط،            . واإلسبانية
 أن احملاكم احملليـة تطبـق املعـايري الـواردة يف العهـد الـدويل اخلـاص                  ومبا. وهو أمر مؤسف للغاية   

باحلقوق املدنيـة والـسياسية بـصورة متزايـدة، فـال بـد مـن أن تكـون قـرارات اللجنـة متاحـة يف                         
ــم            ــات األم ــاح جبميــع لغ ــشكل مناســب ومت ــع ومفهــرس ب ــامل يف جملــد جممَّ ــع أرجــاء الع مجي

  . الرمسية املتحدة
ـي ملخـص ملا استجـد مـن تطورات بشأن املسائل الـيت ُنظـر فيهـا خـالل                ويرد فيما يل   - ١١٤

  .الفترة املشمولة هبذا التقرير
  

  املسائل اإلجرائية  -  ١  
  ) من الربوتوكول االختياري١املادة (عدم املقبولية لغياب صفة الضحية   )أ(  

فرديـة املقدمـة مـن      وفقاً لرأي اللجنة الثابت، ال تنظر اللجنـة سـوى يف االلتماسـات ال              - ١١٥
ويف القــضية رقــم . الــضحايا املزعــومني أنفــسهم أو مــن ممــثلني هلــم مفوضــني حــسب األصــول 

، مل تقــّدم صــاحبة الــبالغ، يف الرســالة األوىل    )إيــساييف ضــد أوزبكــستان  ( ١١٦٣/٢٠٠٣
لجنـة  يف مرحلة تالية، تفويضاً خطّياً ُيخوهلا النيابة عن أحد الضحايا املزعومني، ومل تتلق ال              وال

وبالتايل، أعلنت اللجنة أن اجلزء من البالغ املتعلـق بتلـك الـضحية             . أي توضيح هبذا اخلصوص   
ــادة    ــول مبوجـــب املـ ــري مقبـ ــة غـ ــاري ١املزعومـ ــول االختيـ ــن الربوتوكـ ــم  .  مـ ــضية رقـ ويف القـ

، اعتربت اللجنـة أن صـاحب الـبالغ لـيس لـه صـفة              )فوينوفيتش ضد كرواتيا  ( ١٥١٠/٢٠٠٦
  .بالغ سن الرشدللتصرف باسم ابنه ال
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 اشـتكى صـاحب     )باغيشبيكوف ضـد قريغيزسـتان    ( ١٨٧٧/٢٠٠٩ويف القضية رقم     - ١١٦
البالغ من أن اإلدارة القريغيزية مل تقدم له، رغم طلبه، معلومات عن عدد األحكـام باإلعـدام                 

والحظـت اللجنـة    . اليت صدرت بعد اعتماد الدستور اجلديد الذي قضى بإلغاء عقوبة اإلعـدام           
حب البالغ مل يفصح على وجه التحديد عن أسباب حاجته شخـصيا هلـذه املعلومـات؛                أن صا 

هذا الـبالغ هـو مبثابـة دعـوى     ورأت اللجنة أن . مكتفيا بالقول إن األمر يتعلق باملصلحة العامة   
  . من الربوتوكول االختياري١ِحْسبة، وقررت بالتايل عدم مقبوليته مبوجب املادة 

  
  ) من الربوتوكول االختياري١املادة (حيث االختصاص الزمين عدم املقبولية من   )ب(  

ــم   - ١١٧ ــضية رق ــيلي   ( ١٥٣٦/٢٠٠٦يف الق ــا ضــد ش ــيفوينتيس إلغيت ، ادعــت صــاحبة  )س
والحظـت اللجنـة أن حادثـة االختفـاء وقعـت يف            . البالغ أن ابنها وقـع ضـحية اختفـاء قـسري          

بيـد  .  بالنسبة للدولة الطرف   ، وكان العهد يف ذلك الوقت ساري املفعول       ١٩٨١فرباير  /شباط
أن األمر مل يكن كذلك فيما خيص الربوتوكـول االختيـاري، الـذي دخـل حيـز النفـاذ بالنـسبة                     

ــة الطــرف يف   ــأثر رجعــي، إال أن تكــون   ١٩٩٢أغــسطس / آب٢٨للدول  وال ميكــن تطبيقــه ب
 باإلضــافة إىل. األفعــال الــيت أثــريت الــشكوى علــى أساســها مــستمرة بعــد دخولــه حيــز النفــاذ 
إن حكومـة  ”: ذلك، فقد كان التصديق على الربوتوكـول االختيـاري مقرونـا بـاإلعالن التـايل      

شيلي، إذ تعترف باختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تلقي بالغات األفراد وفحـصها،              
تفترض أن هذا االختصاص ينطبق علـى األفعـال املرتكبـة بعـد دخـول الربوتوكـول االختيـاري             

ــاذ يف  ــز النفـ ــد       حيـ ــدأت بعـ ــيت بـ ــال الـ ــى األفعـ ــوال، علـ ــع األحـ ــرف، أو يف مجيـ ــة الطـ  الدولـ
وبالتايل، فإن الدولة الطرف تفترض أن اختصاص اللجنـة يف تلقـي            . “١٩٩٠مارس  /آذار ١١

 أو يف   ١٩٩٢أغـسطس   / آب ٢٨البالغات والنظر فيها ينطبق على األفعال الـيت ارتكبـت بعـد             
ويف القـضية قيـد النظـر،       . ١٩٩٠مارس  / آذار ١١د  مجيع األحوال، على األفعال اليت بدأت بع      

فإن فعل احلرمان من احلريـة األصـلي ومـا تبعـه مـن رفـض تقـدمي معلومـات عـن مكـان وجـود              
مــارس / آذار١١الــضحية وقــع قبــل دخــول الربوتوكــول االختيــاري حيــز النفــاذ بــل حــىت قبــل 

اختـذهتا الدولـة الطـرف      وباإلضافة إىل ذلك، مل تشر صاحبة البالغ إىل أيـة إجـراءات             . ١٩٩٠
بعد هذين التارخيني مما من شأنه أن يشكل إدامة ممارسة االختفـاء القـسري مـن جانـب الدولـة          

وتبعاً لذلك، اعتربت اللجنة أنـه بـالرغم مـن أن احملـاكم الـشيلية، علـى غـرار اللجنـة،                     . الطرف
ف بإعالهنـا املتعلـق     تنظر إىل االختفاء القسري على أنه جرمية مستمرة، فإن تذرع الدولة الطـر            

ويف ضـوء مـا تقـدم       . باالختصاص الزمين حتم علـى اللجنـة أخـذ ذلـك اإلعـالن بعـني االعتبـار                
واســتناداً إىل فقــه اللجنــة، رأت هــذه األخــرية أن الــبالغ غــري مقبــول مــن حيــث االختــصاص    

  . من الربوتوكول االختياري١الزمين، مبوجب املادة 
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  ) من الربوتوكول االختياري٢املادة (هتا االدعاءات اليت ال يتم إثبا  )ج(  
لألفــراد الــذين يــدعون أن أي ” مــن الربوتوكــول االختيــاري علــى أن ٢تــنص املــادة  - ١١٨

حق من حقوقهم املذكورة يف العهد انُتهك، والذين يكونون قد اسـتنفدوا مجيـع طـرق الـتظلم                  
 ورغم أن صـاحب الـبالغ ال حيتـاج       .“احمللية املتاحة، تقدمي رسالة كتابية إىل اللجنة لتنظر فيها        

يف مرحلة البت يف مقبولية بالغه إىل إثبات االنتهاك الذي يدَّعي أنه ضـحية لــه، فـإن عليـه أن                     
 ليست جمـرَّد ادعـاء      “الشكوى”وعليه، فإن   . يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته ألغراض املقبولية      

تـرى فيهـا اللجنـة أن صـاحب الـبالغ           ويف احلـاالت الـيت      . بل هي ادعاء مدعَّم بعدد من األدلة      
ــبالغ غـــري مقبـــول مبوجـــب      مل ــة، ُتعلـــن أن الـ ــة ألغـــراض املقبوليـ ــة كافيـ ــاءه بأدلـ يـــدعم ادعـ

  . من نظامها الداخلي٩٦من املادة ) ب( الفقرة
 الحظت اللجنـة ادعـاءات      )ضد أوزبكستان . ج. ن( ١٠١٨/٢٠٠١يف القضية رقم     - ١١٩

ب والتعذيب، ومن مث إكراهه على االعتـراف بـاجلرائم          صاحبة البالغ بشأن تعرض ابنها للضر     
بيد أهنا الحظت أن صاحبة الـبالغ مل ُتـضّمن رسـالتها األوىل تلـك               . اليت أدين بارتكاهبا الحقاً   

االدعاءات حتديـدا وإمنـا أضـافتها يف مرحلـة الحقـة فقـط، وأهنـا مل تقـدم معلومـات مفـصلة يف                   
سؤولني عـــن تعـــذيب ابنـــها أو األســـاليب الـــيت  هـــذا الـــصدد، كاإلشـــارة مـــثالً إىل هويـــة املـــ 

كما أن صاحبة البالغ مل توضح ما إذا كانت هناك أي حماولـة لطلـب              . استخدموها يف تعذيبه  
وال يـزال   . عرض ابنها على طبيب خمتص، أو ما إذا كانت أي شكوى قد قُّدمت هبذا الـصدد               

وباإلضـافة إىل   . كمـة أيـضاً   من غري الواضح ما إذا كانت تلك االدعاءات قد ُعرضت علـى احمل            
ذلك، الحظت اللجنـة أن طلـب االسـتئناف الـذي قُـّدم إىل هيئـة االسـتئناف يف حمكمـة مدينـة                  
ــرى غـــري      ــق أخـ ــاليب حتقيـ ــة أو إىل أي أسـ ــاءة املعاملـ ــارة إىل إسـ طـــشقند ال يتـــضمن أي إشـ

ويف غيــاب معلومــات أخــرى ذات صــلة يف هــذا الــسياق، فــإن اللجنــة اعتــربت أن   . مــشروعة
  . حبة البالغ مل تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاهتا ألغراض املقبوليةصا

، الحظــت اللجنــة )ســاتوروف ضــد طاجيكــستان( ١٢٠٠/٢٠٠٣ويف القــضية رقــم  - ١٢٠
 ومفادها أن ابنها قد احُتجز بصورة غـري شـرعية ملـدة     ٩ادعاءات صاحبة البالغ يف إطار املادة       

وقـد دحـضت   . ليـة وأنـه مل ُيـّتهم رمسيـاً إال بعـد ذلـك       أربعة أسابيع يف مـبىن تـابع لـوزارة الداخ         
الدولة الطرف هذه االدعاءات وعرضـت التسلـسل الـدقيق لعمليـة القـبض عليـه ووضـعه رهـن          

ونظــراً لعــدم تقــدمي أي معلومــات إضــافية، وال ســيما عــن اخلطــوات املتخــذة مــن   . االحتجــاز
ا علـى الـسلطات املختـصة أثنـاء         جانب الضحية املزعوم أو ممثليه أو أسرته لعـرض هـذه القـضاي            

التحقيقات واحملاكمة، فإن اللجنة اعتربت أن هذا اجلزء مـن الـبالغ غـري مقبـول لعـدم اسـتناده                    
  .إىل أدلة كافية
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وتــرد فيمــا يلــي قائمــة باالدعــاءات األخــرى الــيت رأت اللجنــة أهنــا غــري مقبولــة لعــدم  - ١٢١
ــة  ــة كافي ؛ )الغونــاس كاســتيدو ضــد إســبانيا ( ١١٢٢/٢٠٠٢القــضية رقــم : اســتنادها إىل أدل

ــم   ــضية رقـ ــستان  ( ١١٦٣/٢٠٠٣والقـ ــد أوزبكـ ــوف ضـ ــساييف وكرميـ ــم  )إيـ ــضية رقـ ؛ والقـ
ــيالروس  ( ١١٧٨/٢٠٠٣ ــسري ضــد ب ــم  )مسانت ــضية رق ــاييف ضــد  ( ١١٩٥/٢٠٠٣؛ والق دون

؛ والقـضية رقـم     )ضد أوزبكستان . ر. وأ. ك. أ( ١٢٣٣/٢٠٠٣؛ والقضية رقم    )طاجيكستان
؛ والقـضية رقـم     )خسينوف وبوتايف ضد طاجيكستان   ( ١٢٦٤/٢٠٠٤ والقضية رقم    ١٢٦٣
ــاد الروســــي ( ١٢٧٨/٢٠٠٤  ١٢٨٠/٢٠٠٤؛ والقــــضية رقــــم )ريــــشيتنيكوف ضــــد االحتــ

ويراوانــسا ضــد ســري   ( ١٤٠٦/٢٠٠٥؛ والقــضية رقــم  )توليبخوزايــف ضــد أوزبكــستان  (
؛ والقــــضية رقــــم  )آسانــــسي ضــــد بــــاراغواي  ( ١٤٠٧/٢٠٠٥؛ والقــــضية رقــــم  )النكــــا
مــوراليس ( ١٤٧٣/٢٠٠٦؛ والقــضية رقــم )أمــريوف ضــد االحتــاد الروســي ( ١٤٤٧/٢٠٠٦

؛ )رودريغـــز رودريغـــز ضـــد إســـبانيا( ١٤٨٩/٢٠٠٦؛ والقـــضية رقـــم )تورنـــل ضـــد إســـبانيا
 ١٥٠٤/٢٠٠٦؛ والقـضية رقـم      )بيندادو مارتينـاز ضـد إسـبانيا      ( ١٤٩٠/٢٠٠٦والقضية رقم   

؛ )فوينـوفيتش ضـد كرواتيـا     ( ١٥١٠/٢٠٠٦؛ والقـضية رقـم      )كورنيو مونتيتشينو ضد شـيلي    (
ــا ضــد إســبانيا  ( ١٥١١/٢٠٠٦والقــضية رقــم   ــم  )غارســيا بريي  ١٥١٢/٢٠٠٦؛ والقــضية رق

؛ والقــضية رقــم )برايــان هيــل ضــد إســبانيا ( ١٥٥٠/٢٠٠٧؛ والقــضية )ديــن ضــد نيوزيلنــدا (
ــيالروس   ( ١٥٥٣/٢٠٠٧ ــو وميلينكفيــتش ضــد ب  ١٥٧٠/٢٠٠٧؛ والقــضية رقــم  )كورنينك

ــان فاســيالري وآخــرون  ( ــم  )ضــد اليون ــضية رق ــدا  ( ١٥٧٦/٢٠٠٧؛ والق ؛ )كــالي ضــد كن
ــاتريوف ضــد أوزبكــستان ( ١٥٨٥/٢٠٠٧والقــضية رقــم   ١٥٨٧/٢٠٠٧؛ والقــضية رقــم )ب

دفـــوراك ضـــد ( ١٦١٤/٢٠٠٧؛ والقـــضية رقـــم )مـــامور ضـــد مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى (
 رقــم ؛ والقــضية)ويلفريــد ضــد كنــدا ( ١٦٣٨/٢٠٠٧؛ والقــضية رقــم )اجلمهوريــة التــشيكية

؛ )عنـــاين ضـــد كنـــدا( ١٧٦٦/٢٠٠٨؛ والقـــضية رقـــم )بـــويري ضـــد كنـــدا( ١٧٧٤/٢٠٠٨
  .)فايد ضد كندا (١٨٧١/٢٠٠٩والقضية رقم 

  
  ) من الربوتوكول االختياري٢املادة (اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع واألدلة   )د(  

حب الـبالغ   تكشف القـضايا عـن شـكل خـاص مـن عـدم اإلثبـات حينمـا يـدعو صـا                     - ١٢٢
وقد ذكَّرت اللجنـة تكـراراً   . اللجنة إىل إعادة تقييم الوقائع واألدلة اليت بّتت فيها احملاكم احمللية     

باجتــهادها الــذي مفــاده أن آراءهــا ال ميكــن أن حتــل حمــل احلكــم الــصادر عــن احملــاكم احملليــة    
تعــسفياً أو بلــغ حــد يتعلــق بتقيــيم الوقــائع واألدلــة يف قــضية حمــددة، مــا مل يكــن التقيــيم    فيمــا

فإذا خلصت هيئة قضائية أو حمكمة إىل استنتاج معقـول خبـصوص مـسألة              . احلرمان من العدالة  
حمددة من املسائل املتعلقـة بالوقـائع يف ضـوء األدلـة املتـوفرة لـديها، ال ميكـن اعتبـار أن قرارهـا                        
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ــة     ــه بلــغ حــد احلرمــان مــن العدال ــة لــذلك، اعتــرب. كــان تعــسفياً بــشكل واضــح أو أن ت اللجن
 مـن الربوتوكـول     ٢الطلبات املتعلقـة بإعـادة تقيـيم الوقـائع واألدلـة غـري مقبولـة مبوجـب املـادة                    

مسانتـسري ضـد    ( ١١٧٨/٢٠٠٣وينطبـق ذلـك بوجـه التحديـد علـى القـضايا رقـم               . االختياري
 ورقـم  )خـسينوف وبوتـاييف ضـد طاجيكـستان    ( ١٢٦٤/٢٠٠٤  و١٢٦٣، ورقم   )بيالروس
ريـشيتنيكوف ضـد االحتـاد      ( ١٢٧٨/٢٠٠٤ ورقم   )طاجيكستانإديف ضد   ( ١٢٧٦/٢٠٠٤
ــي ــم )الروسـ ــي ( ١٣٠٩/٢٠٠٤ ورقـ ــداالحتاد الروسـ ــا ضـ ــم )بودولنوفـ  ١٤٣٢/٢٠٠٥ ورقـ

 ١٥٢٩/٢٠٠٦ ورقـم    )كاور ضـد كنـدا    ( ١٤٥٥/٢٠٠٦ ورقم   )غوناراتنا ضد سري النكا   (
ــدا  ( ــد كنــ ــدج ضــ ــم )كريــ ــسويد  ( ١٥٤٠/٢٠٠٧ ورقــ ــد الــ ــو ضــ ــاكراش وليــ ــم )نــ  ورقــ

  .)ضد أوزبكستان. ج. ن (١٠١٨/٢٠٠١ورقم ) تارليو ضد كندا( ١٥٥١/٢٠٠٧
  

  ) من الربوتوكول االختياري٣املادة (عدم املقبولية من حيث االختصاص املوضوعي   )ه(  
قررت اللجنـة أيـضاً عـدم قبـول ادعـاءات مـن حيـث االختـصاص املوضـوعي لكوهنـا                      - ١٢٣

 ١٥٢٩/٢٠٠٦ضايا رقـــم وكـــان ذلـــك يف القـــ  . تـــدخل يف إطـــار تطبيـــق مـــواد العهـــد     ال
 ١٥٥١/٢٠٠٧ فيما يتعلق بادعاء صاحبة البالغ فقدان ممتلكـات؛ ورقـم            )ضد كندا  كريدج(
 خبـصوص عـدم اعتبـار إجـراءات         )كاور ضـد كنـدا    ( ١٤٥٥/٢٠٠٦ ورقم   )تارليو ضد كندا  (

 ١٤٠٦/٢٠٠٥؛ ورقــم ١٤ حــسب املفهــوم الــوارد يف املــادة “إقــراراً بتهمــة جنائيــة”اإلبعــاد 
 الـيت خلـصت فيهـا اللجنـة إىل أن العهـد ال ميـنح احلـق يف املثـول                     )ا ضد سري النكا   ويراوانس(

أمام هيئة حملفـني، سـواء تعلـق األمـر بـإجراءات مدنيـة أو بـإجراءات جنائيـة، ويبقـى احملـك يف                        
مجيــع اإلجــراءات القــضائية، ســواء أمــام هيئــة حملفــني أو أي هيئــة قــضائية أخــرى، هــو تــوافر    

  .عادلةضمانات احملاكمة ال
وأعلنت اللجنة أيضاً عـدم مقبوليـة االدعـاءات مـن حيـث االختـصاص املوضـوعي يف                   - ١٢٤

  .)عناين ضد كندا( ١٧٦٦/٢٠٠٨ ورقم )كالي ضد كندا( ١٥٧٦/٢٠٠٧القضيتني رقم 
  

ــتعمال احلـــق يف تقـــدمي البالغـــات      )و(   ــاءة اسـ ــة علـــى أســـاس إسـ ــادة (عـــدم املقبوليـ  مـــن ٣املـ
  )الربوتوكول االختياري

 مـن الربوتوكـول االختيـاري، أن ُتعلـن عـدم مقبوليـة أي              ٣جيوز للجنة، وفقاً للمـادة       - ١٢٥
وخـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا     . بالغ ترى أنـه مبثابـة إسـاءة اسـتعمال احلـق يف تقـدمي البالغـات           

التقرير، أُثريت مسألة إساءة استعمال احلق يف تقدمي البالغات يف إطـار عـدد مـن القـضايا الـيت                    
 قد انقضت فيها سنوات عدة بني تـاريخ اسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة وتـاريخ تقـدمي                   تكون

  .البالغ إىل اللجنة
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، أكـدت الدولـة   )بريسان ضد اجلمهورية التـشيكية  ( ١٤٧٩/٢٠٠٦ويف القضية رقم     - ١٢٦
الطرف أن صاحب الـبالغ قـد انتظـر فتـرة تزيـد علـى مخـس سـنوات بعـد قـرار عـدم املقبوليـة                         

ما يربو على سـت سـنوات بعـد اسـتنفاد سـبل             (ن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      الصادر ع 
ودفـع صـاحب الـبالغ بـأن التـأخري كـان سـببه           . قبل تقدمي البالغ إىل اللجنة    ) االنتصاف احمللية 

وكــررت اللجنــة أن الربوتوكــول االختيــاري ال حيــدد أيــة مهلــة زمنيــة . عــدم إتاحــة معلومــات
 الفترة الزمنيـة الـيت متـر قبـل القيـام بـذلك ال تـشكل يف حـد ذاهتـا إسـاءة                        لتقدمي البالغات، وأن  

ويف تلـك احلالـة، مل تعتـرب اللجنـة          . استعمال للحق يف تقدمي البالغات، إالّ يف حاالت استثنائية        
وتوصـلت اللجنـة    . أن التأخر يف تقدمي البالغ يشكل إساءة استعمال للحق يف تقدمي البالغـات            

، حيـث   )سليزاك ضـد اجلمهوريـة التـشيكية      ( ١٥٧٤/٢٠٠٧ يف القضية رقم     إىل استنتاج مماثل  
  .وصل التأخري إىل ست سنوات ونصف السنة تقريبا منذ استنفاد سبل االنتصاف احمللية

، مل تعتــرب اللجنــة، )شــريغيل وآخــرون ضــد كنــدا( ١٥٠٦/٢٠٠٦ويف القــضية رقــم  - ١٢٧
 التــأخر مــدة عــامني وثالثــة أشــهر بعــد بعــد مراعــاة األســباب الــيت قــدمها صــاحب الــبالغ، أن

  .استنفاد السبل احمللية يشكل إساءة الستخدام احلق يف تقدمي البالغات
  

عدم املقبولية لكون املسألة ذاهتا قد ُعرضت على هيئة أخـرى مـن هيئـات التحقيـق الـدويل                     )ز(  
  ) من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) أ(٢الفقرة (أو التسوية الدولية 

 مـن الربوتوكـول االختيـاري، علـى اللجنـة أن تتأكـد        ٥من املـادة    ) أ(٢عمالً بالفقرة    - ١٢٨
ــدويل        ــة أخــرى مــن هيئــات التحقيــق ال مــن كــون املــسألة ذاهتــا ليــست حمــل دراســة أمــام هيئ

وقــد أبــدت بعــض الــدول، لــدى انــضمامها إىل الربوتوكــول االختيــاري، . التــسوية الدوليــة أو
اص اللجنـــة إذا كانــت املـــسألة ذاهتــا قـــد ُنِظــر فيهـــا فعــالً أمـــام     حتفظــاً يقــضي بعـــدم اختــص   

  . أخرى هيئة
وبنــاًء عليــه، ومبوجــب الــتحفظ الــذي أبدتــه إســبانيا، أعلنــت اللجنــة أن القــضية رقــم  - ١٢٩
 غري مقبولة باعتبار أنه قد سبق النظر فيهـا أمـام            )بيندادو مارتيناز ضد إسبانيا   ( ١٤٩٠/٢٠٠٦

وذكــرت اللجنــة يف هــذا القــضية أيــضاً أنــه عنــدما تــبين    . قــوق اإلنــساناحملكمــة األوروبيــة حل
احملكمــة األوروبيــة قرارهــا بعــدم املقبوليــة لــيس علــى أســس إجرائيــة فحــسب بــل أيــضاً علــى     

فإن املسألة نفسها تعتـرب عندئـذ قـد         أسباب تشمل قدراً من دراسة األسس املوضوعية للقضية،         
غـري أنـه    . ٥مـن املـادة     ) أ(٢يف التحفظات على الفقـرة      باملعىن املقصود    “الدراسة” ـلخضعت  

عنـدما ختتلـف احلقـوق الــيت حتميهـا االتفاقيـة األوروبيــة عـن احلقـوق الــيت يكفلـها العهـد، فــإن          
املسألة اليت تعلن احملكمة األوروبية عدم قبوهلا لتعارضها مع االتفاقية أو بروتوكوالهتا ال ميكـن               

  .مبا مينع اللجنة من النظر فيها “للدراسة”أن تعترب مسألة خضعت 
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ــم   - ١٣٠ ــا ( ١٥١٠/٢٠٠٦ويف القــضية رق ــوفيتش ضــد كرواتي ــة أن  )فوين ، الحظــت اللجن
ــوارد يف الفقــرة    ــة مل تنظــر يف القــضية بــاملعىن ال ، ذلــك أن ٥مــن املــادة ) أ(٢احملكمــة األوروبي

  .قرارها يتصل مبسألة إجرائية فحسب
  

  ) من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) ب(٢الفقرة (لية قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمل  )ح(  
 من الربوتوكول االختياري، ال تنظـر اللجنـة يف أي           ٥من املادة   ) ب(٢عمالً بالفقرة    - ١٣١

غـري أنـه وفقـاً      . بالغ ما مل تتأكـد مـن أن صـاحبه اسـتنفد مجيـع سـبل االنتـصاف املتاحـة حمليـاً                     
هتا السابقة، ال تنطبق قاعدة استنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة            استقرت عليه اللجنة يف اجتهادا     ملا

وجيب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفـّصلة         . إال إذا كانت تلك السبل فّعالة ومتاحة      
عن سبل االنتصاف اليت كان ميكن لصاحب البالغ، يف رأيها، أن يستفيد منها يف قـضيته وأن                 

وعـالوة علـى ذلـك،    . ك الـسبل فّعالـة علـى حنـو معقـول     تثبت أنه كان من املتوقع أن تكون تل     
أصحاب البالغات جمربون على توخي احلـرص الواجـب يف البحـث عـن سـبل                رأت اللجنة أن    

وجمرد الـشكوك أو االفتراضـات فيمـا يتـصل مبـدى فعاليـة سـبل االنتـصاف                  . االنتصاف املتاحة 
  .احمللية ال حتل أصحاب البالغات من االلتزام باستنفادها

ــم   - ١٣٢ ، الحظــت اللجنــة أن  )صــاحل ضــد أوزبكــستان  ( ١٣٨٢/٢٠٠٥ويف القــضية رق
الدولــة الطــرف قــد طعنــت يف مقبوليــة الــبالغ لعــدم اســتنفاد ســبل االنتــصاف احملليــة، حيــث     

. ُيــستأنف احلكــم الــصادر بإدانــة صــاحب الــبالغ أمــام حمكمــة أعلــى أو أمــام أمــني املظــامل    مل
مل يـــتح هلـــا االطـــالع علـــى ملفـــات قـــضية موكلـــها،   احتجـــت احملاميـــة بـــدورها بأنـــه   وقـــد
ــة      وال اســتئناف احلكــم الــصادر بإدانتــه يف ظــل أي فــرص جنــاح معقولــة، حيــث منعتــها الدول

الطــرف عمــداً مــن االطــالع علــى ملــف قــضية موكلــها، وبــدون هــذا االطــالع علــى امللــف     
 ملـا يقـضي بـه القـانون         وخالفـاً . ميكنها تقدمي التماس إلجراء مراجعـة قـضائية حلكـم اإلدانـة            ال

املطبق، فقد طُلب من احملامية تقدمي توكيل من صاحب الـبالغ لتمثيلـه، علـى أن يكـون موثقـاً              
ومبــا أن القــانون ال يــنص علــى هــذا الــشرط،   . مــن موظــف يف قنــصلية مجهوريــة أوزبكــستان 

واعتـــربت اللجنـــة أيـــضاً أن ســـبل . رأت اللجنـــة أن ذلـــك ال حيـــول دون قبـــول الـــبالغ فقـــد
  .النتصاف احمللية قد اسُتنِفدتا

، الحظـت اللجنـة أنــه   )غارســيا برييـا ضـد إســبانيا  ( ١٥١١/٢٠٠٦ويف القـضية رقـم    - ١٣٣
رغــم إقرارهــا يف ســوابقها القانونيــة بعــدم وجــوب اســتنفاد ســبل االنتــصاف احملليــة لــو كانــت  

غ مـن   فرص جناحهـا معدومـة، فـإن جمـرد الـشك يف فعاليـة هـذه الـسبل ال يعفـي صـاحيب الـبال                        
ومبـا أنّ صـاحيب الـبالغ مل يقـدما للجنـة أدلـة ُتمكِّنـها مـن أن ختلـص إىل أن                       . شرط اسـتنفادها  

وقـد  . وسائل االنتصاف لن جتدي فتيالً يف هـذه احلالـة، أعلنـت اللجنـة أن الـبالغ غـري مقبـول                    



A/64/40 (Vol. I)
 

10-49018 136 
 

، وقـضت،  )كـالي ضـد كنـدا     ( ١٥٧٦/٢٠٠٧طبقت اللجنة هذا املبدأ أيضاً يف القـضية رقـم           
ىل ذلك، بأن االعتبارات املالية ال ُتعفي صاحب البالغ مـن اسـتنفاد سـبل االنتـصاف،                 إضافة إ 

وبــأن عــدم التقيــد باآلجــال الزمنيــة اإلجرائيــة لتقــدمي الــشكاوى ُيــضاهي عــدم اســتنفاد ســبل     
  .االنتصاف احمللية

ــم   - ١٣٤ ــة التــشيكية  ( ١٥٧٥/٢٠٠٧ويف القــضية رق ــيت أعلنــت  )أســتري ضــد اجلمهوري ، ال
مـن املـادة    ) ب(٢دم قبوهلا لعدم استنفاد سبل االنتصاف، الحظت اللجنـة أن الفقـرة             اللجنة ع 

، إمنا تشري يف املقام األول إىل طرق الـتظلم          “مجيع طرق التظلم احمللية املتاحة    ”، بإشارهتا إىل    ٥
  .أمام القضاء

ــا   ( ١٤٣٢/٢٠٠٥ويف القــضية رقــم   - ١٣٥ ، اّدعــى صــاحب  )غوناراتنــا ضــد ســري النك
نه أُلقي القبض عليـه بـصورة غـري قانونيـة وأنـه تعـرض للتعـذيب والتهديـد علـى أيـدي                       البالغ أ 

فرفــع شــكوى إىل احملكمــة العليــا تتعلــق حبقوقــه األساســية،  . العناصــر الــيت ألقــت القــبض عليــه
ــشرين      . ولكــن دون جــدوى  ــا يف ت ــا أصــدرت حكمه ــة العلي ــة إىل أن احملكم وأشــارت اللجن

ويف مرحلـة تاليـة، أعلـن     .  ست سنوات على تقـدمي الـشكوى       ، بعد مرور  ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
املــدعي العــام أن مجيــع عناصــر الــشرطة الــذين توصــلت احملكمــة العليــا إىل اســتنتاجات ســلبية    

بيــد أنــه مل تقــدَّم أي لــوائح اهتــام منــذ تــاريخ ذلــك القــرار، رغــم أن مثــاين    . بــشأهنم ســُيدانون
جنة أيـضاً أن الدولـة الطـرف مل تقـدم أي            والحظت الل . سنوات قد مرت على تلك األحداث     

أسباب تفسر ملاذا مل ميكن البت يف قـضية احلقـوق األساسـية بـشكل أسـرع، أو ملـاذا مل توجَّـه               
لوائح اهتام ضد عناصر الشرطة، كما أهنا مل تدَّعِ وجود أي عناصر يف القـضية رمبـا تكـون قـد         

ولـذلك، فـإن اللجنـة    . دة الطويلـة عقّدت التحقيق أو عرقلت فصل القضاء يف القـضية تلـك املـ            
رأت أن التأخري يف البت يف الشكوى املتعلقة باحلقوق األساسية ويف توجيـه لـوائح االهتـام هـو                   

 من الربوتوكـول    ٥من املادة   ) ب(٢تأخري مطول بشكل غري معقول باملعىن املقصود يف الفقرة          
  .اف املتاحة له حملياًاالختياري، وخلصت إىل أن صاحب البالغ قد استنفد سبل االنتص

، دفع صاحب البالغ بـأن      )برايان هيل ضد إسبانيا    (١٥٥٠/٢٠٠٧ويف القضية رقم     - ١٣٦
 مـن العهـد ألن اجلـرم     ١٤ من املادة    ٧ والفقرة   ٩ من املادة    ١القبض عليه كان انتهاكا للفقرة      

 التماسـات   وقـد قـّدم عـدة     . الذي اهتم بارتكابه كان قد تقادم عهـده حلظـة إلقـاء القـبض عليـه               
وقـدم يف وقـت   . يطلب فيها إعادة النظر يف األمر بالقبض عليه وتعليق احلكم الـصادر يف حقـه              

على أن اللجنة الحظت أن هذا الطلب قُّدم بعـد انقـضاء        . الحق طلبا بإنقاذ حقوقه الدستورية    
رط األجل القانوين وأن صاحب البالغ مل يشرح األسباب اليت دعته إىل عـدم امتثـال هـذا الـش                  

  .وبذلك اعتربت اللجنة أن سبل االنتصاف احمللية مل ُتستنفد. القانوين
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ــول عــدد آخــر مــن        - ١٣٧ ــة عــدم قب ــرة املــشمولة باالســتعراض، أعلنــت اللجن وخــالل الفت
البالغـــات أو االدعـــاءات لعـــدم اســـتنفاد ســـبل االنتـــصاف احملليـــة، ومنـــها القـــضايا رقـــم          

، )كريـدج ضـد كنـدا     ( ١٥٢٩/٢٠٠٦ ، ورقم )شريغيل وآخرون ضد كندا   ( ١٥٠٦/٢٠٠٦
فاســـيالري وآخـــرون ( ١٥٧٠/٢٠٠٧، ورقـــم )تـــارليو ضـــد كنـــدا( ١٥٥١/٢٠٠٧ورقـــم 
. م. ف( ١٥٨٠/٢٠٠٧، ورقــم )داســتغري ضــد كنــدا( ١٥٧٨/٢٠٠٧، ورقــم )اليونــان ضــد

ــدا  ــم )ضــد كن ــدا  ( ١٥٨٤/٢٠٠٧، ورق ــشن ضــد هولن ــم )ت فارغــاي  (١٦٣٩/٢٠٠٧، ورق
  .)كندا ضد

  
  عبء اإلثبات  )ط(  

اســتندت اللجنــة يف آرائهــا، يف ســياق الربوتوكــول االختيــاري، إىل مجيــع املعلومــات   - ١٣٨
ويعين ذلك أنه إذا مل تقدم الدولة الطرف رداً على ادعـاءات            . اخلطية اليت أتاحتها هلا األطراف    

صــاحب الــبالغ، فــإن اللجنــة تــويل املــزاعم الــيت مل ُيطعــن يف صــحتها مــا تــستحقه مــن اعتبــار  
ويف الفتــرة قيــد االســتعراض، ذكّــرت اللجنــة هبــذا املبــدأ يف .  تكــون مدعومــة بأدلــةشــريطة أن

ــم    ــضيتني رقـ ــشأن القـ ــا بـ ــو    ( ١٤٨٣/٢٠٠٦آرائهـ ــة الكونغـ ــد مجهوريـ ــا ضـ ــونغو كيبايـ باسـ
  .)مامور ضد مجهورية أفريقيا الوسطى( ١٥٨٧/٢٠٠٧ ورقم )الدميقراطية

  
   النظام الداخلي للجنة من٩٢التدابري املؤقتة املتخذة مبوجب املادة   )ي(  

 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، أن تطلــب إىل الدولــة  ٩٢جيــوز للجنــة، مبوجــب املــادة   - ١٣٩
الطرف، بعد تلقي أي بالغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه، اختاذ تدابري مؤقتة تفاديـاً لوقـوع ضـرر      

لقاعـدة عنـد    ومـا زالـت اللجنـة تطبـق هـذه ا          . يتعذر تداركه على ضحية االنتـهاكات املزعومـة       
الضرورة، وال سيما يف القضايا اليت حييلها إليها أشخاص، أو من ينوب عن أشـخاص، حمكـوم     

ونظـراً  . عليهم باإلعدام ينتظرون تنفيذ احلكم فيهم ويدعون أهنـم حرمـوا مـن احملاكمـة العادلـة           
عنيـة  لطابع االستعجال الذي تكتسيه مثل هذه احلاالت، تطلب اللجنـة إىل الـدول األطـراف امل               

وقـد جـرت املوافقـة علـى وقـف تنفيـذ            . عدم تنفيذ أحكام اإلعدام أثناء النظر يف تلك القـضايا         
 يف ظـروف أخـرى مـن بينـها       ٩٢كمـا طُبِّقـت املـادة       . أحكام اإلعدام يف هذه احلاالت حتديـداً      

على سبيل املثال حاالت ترحيل أو تـسليم وشـيك يتهـدد فيهـا صـاحب الـبالغ خطـر حقيقـي                  
  .قوق املكفولة يف العهدبانتهاك احل

 ١١٦٣/٢٠٠٣ ورقـم    )ضـد أوزبكـستان   . ج. ن( ١٠٨١/٢٠٠١ويف القضايا رقـم      - ١٤٠
 )دونــاييف ضــد طاجيكــستان( ١١٩٥/٢٠٠٣ ورقــم )إيــساييف وآخــرون ضــد أوزبكــستان(

ــم  ــستان ( ١٢٠٠/٢٠٠٣ورقـــ ــد طاجيكـــ ــاتورف ضـــ ــم )ســـ ــم ١٢٦٣/٢٠٠٤ ورقـــ  ورقـــ
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، طلبت اللجنة إىل الـدولتني الطـرفني   )خسينوف وبوتاييف ضد طاجيكستان  ( ١٢٦٤/٢٠٠٤
. عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام حبـق الـضحايا املزعـومني مـا دامـت القـضايا ذات الـصلة قيـد النظـر                      

ويف وقت الحق، أحاطت الدولتان الطرفـان اللجنـة بقـرار ختفيـف عقوبـات اإلعـدام الـصادرة                   
ــذكورة  ــضايا امل ــم  . يف الق ــضية رق ــف ضــد طاج ( ١٢٧٦/٢٠٠٤ويف الق ــيت )يكــستانإديي ، ال

قدمت اللجنة بشأهنا طلباً مماثالً، أبلغت الدولة الطرف اللجنـة بـأن عقوبـة اإلعـدام قـد ُنفِّـذت                    
 ١٢٨٠/٢٠٠٤ويف القـضية رقـم    . يف تاريخ غري حمدد باعتبار أن طلب اللجنـة وردهـا متـأخراً            

 ، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة، بعـد أن كانـت ذكـرت يف                )توليبخوزايف ضـد أوزبكـستان    (
أول األمر أن تنفيذ حكم اإلعدام قد تأجل ريثما تنظر اللجنـة يف القـضية، أن الطلـب بإعمـال                    

  .التدابري املؤقتة مل يبلغ احملكمة العليا إال بعد تنفيذ حكم اإلعدام يف السيد توليبخوزايف
، طلبــت اللجنــة إىل )غوناراتنــا ضــد ســري النكــا( ١٤٣٢/٢٠٠٥ويف القــضية رقــم  - ١٤١

طــرف أن تــوفر لــصاحب الــبالغ وألفــراد أســرته احلمايــة مــن التعــرض للترهيــب           الدولــة ال 
  .والتهديد
 ١٥٤٠/٢٠٠٧ ورقــــم )كــــور ضــــد كنــــدا( ١٤٥٥/٢٠٠٦ويف القــــضيتني رقــــم  - ١٤٢

، طلبت اللجنة إىل الدولتني الطرفني عـدم ترحيـل أصـحاب الـبالغ       )وليو ضد السويد   نكراش(
لــى اللجنــة، وذلــك لوجــود خطــر تعــرُّض   مــا دامــت القــضية اخلاصــة بكــل منــهم معروضــة ع  

وقــد اســتجابت . أصــحاب الــبالغ النتــهاكات خطــرية حلقــوقهم اإلنــسانية يف حــال ترحيلــهم 
  .الدولتان الطرفان لطلب اللجنة

  
  القضايا املوضوعية  -  ٢  

  ) من العهد٢ من املادة ٣الفقرة (احلق يف احلصول على سبيل انتصاف فعال   )أ(  
 ٢ مــن املــادة ٣عــدد مــن القــضايا إىل وقــوع انتــهاكات للفقــرة   خلــصت اللجنــة يف  - ١٤٣

سـارما ضـد    ( ١٤٦٩/٢٠٠٦مقروءة باالقتران مع أحكام أخـرى مـن العهـد، كالقـضايا رقـم               
ــال ــم )نيبـ ــر  ( ١٤٩٥/٢٠٠٦ ورقـ ــد اجلزائـ ــدوي ضـ ــم )مـ ــيالنا ( ١٥٦٠/٢٠٠٧ ورقـ مارسـ

ــا ضــد ســ ( ١٤٣٢/٢٠٠٥ويف القــضية رقــم  . )وغومــانوي ضــد الفلــبني  ) ري النكــاغوناراتن
الحظت اللجنة أن للمعاجلة السريعة والفعالية أمهية خاصة يف الفـصل يف القـضايا الـيت تنطـوي                  

ورأت اللجنة أنه ليس باستطاعة الدولة الطرف أن تتجنب مسؤوليتها مبوجـب            . على التعذيب 
 عنـدما  العهد بسوقها حجة أن السلطات احمللية قد تناولت املـسألة بالفعـل أو ال تـزال تتناوهلـا،         

يكون من الواضح أن سـبل االنتـصاف الـيت توفرهـا الدولـة الطـرف قـد اسـتغرقت مـدة أطـول                        
وهلـذه  . جيب دون سـبب أو تربيـر وجيـه، ممـا يـدل علـى عـدم تنفيـذ سـبل االنتـصاف تلـك                      مما
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، مقـروءة   ٢ مـن املـادة      ٣األسباب، خلصت اللجنة إىل أن الدولة الطرف قـد انتـهكت الفقـرة              
  . من العهد٩  و٧ادتني باالقتران مع امل

  
  ) من العهد٦املادة (احلق يف احلياة   )ب(  

ــم   - ١٤٤ ــضية رقـ ــستان ( ١٢٧٦/٢٠٠٤ويف القـ ــد طاجيكـ ــة  )إدييـــف ضـ ــرت اللجنـ ، ذكّـ
بأحكامها السابقة اليت خلصت فيها إىل أن فرض عقوبة اإلعدام بعد حماكمـة ال تفـي بـشروط                  

وقـد ُنفـذت عقوبـة اإلعـدام حبـق      .  من العهـد ٦ احملاكمة العادلة يرقى إىل انتهاك ألحكام املادة    
) ه( و) د( ٣ والفقـرات    ٧السيد إدييف بشكل ينتـهك الـضمانات املنـصوص عليهـا يف املـادة               

 من العهد، ومن مث فإن تنفيذها ينطوي أيضاً على انتـهاك ألحكـام الفقـرة        ١٤من املادة   ) ز( و
 ١٢٨٠/٢٠٠٤اثـل يف القـضية رقـم      وخلصت اللجنة إىل استنتاج مم    .  من العهد  ٦ من املادة    ٢
  ).توليبخوزايف ضد أوزبكستان(

، الحظـت اللجنـة أن      )ويراوانسا ضد سري النكـا    ( ١٤٠٦/٢٠٠٥ويف القضية رقم     - ١٤٥
صاحب البالغ أُدين بتهمة التآمر الرتكاب جرمية قتـل والتحـريض علـى القتـل، وعلـى أسـاس         

ولـة الطـرف علـى أن حكـم اإلعـدام         ومل تعتـرض الد   . ذلك، صدر حبقه حكم إلزامي باإلعـدام      
إلزامي للجرميـة الـيت أُديـن هبـا، ولكنـها دفعـت بأهنـا تطبـق وقفـاً اختياريـاً لعقوبـة اإلعـدام منـذ                           

وأشارت اللجنة إىل أحكامهـا القـضائية الـسابقة الـيت خلـصت فيهـا إىل أن                 .  عاماً ٣٠يناهز   ما
تعسفياً من احليـاة وانتـهاكاً للفقـرة        فرض عقوبة اإلعدام بصورة تلقائية وإلزامية يشكل حرماناً         

 من العهد، يف ظروف ُتفرض فيها عقوبـة اإلعـدام دون أي إمكانيـة ألن ُتراعـى     ٦ من املادة   ١
وهكذا، فبينما الحظـت اللجنـة      . الظروف الشخصية للمدعى عليه أو مالبسات اجلرمية بعينها       

دام، فإهنا رأت أن فرض عقوبـة       أن الدولة الطرف فرضت وقفاً اختيارياً على تنفيذ عقوبة اإلع         
 ٦ مـن املـادة      ١اإلعدام نفسها، يف هذه الظروف، ينتهك حق صاحب البالغ مبوجـب الفقـرة              

  .من العهد
ــم   - ١٤٦ ــل  )أمــريوف ضــد االحتــاد الروســي  ( ١٤٤٧/٢٠٠٦ويف القــضية رق ــة مبقت ، املتعلق

مليــة زوجــة صــاحب الــبالغ، وهــي مواطنــة روســية مــن أصــل شيــشاين، يف أثنــاء تنفيــذ ع         
عسكرية، رأت اللجنة أن الوفاة النامجة عـن اسـتخدام أسـلحة ناريـة كانـت تـسّوغ علـى أدىن                     

والحظــت . تقــدير إجــراء حتقيــق فّعــال يف الــضلوع احملتمــل للقــوات االحتاديــة للدولــة الطــرف  
اللجنة عـدم قيـام الدولـة الطـرف حـىت بـضمان احلـصول علـى شـهادة مـوظفي وزارة حـاالت                        

ارة ستاروبروميسلوفــسكي املؤقتــة للــشؤون الداخليــة يف غــروزين الــذين الطــوارئ ومــوظفي إد
والحظت اللجنـة أيـضاً الـدليل الـذي مل ُيطعـن فيـه واملقـدَّم                . كانوا حاضرين يف مسرح اجلرمية    

من صاحب البالغ حبدوث منط من االنتهاكات املّدعاة من جانـب الدولـة الطـرف مـن النـوع                
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 حدوث منط من التحقيقات الشكلية الروتينيـة وغـري املثمـرة            املؤكّد يف هذه القضية، فضالً عن     
والحظت اللجنة كذلك أنـه علـى الـرغم مـن انقـضاء أكثـر مـن تـسع           . واملشكوك يف صدقيتها  

سنوات منذ األحداث، ما زال صاحب البالغ ال يعرف املالبـسات احملـددة الـيت تكتنـف وفـاة                  
أي شـخص أو مقاضـاته أو تقدميـه إىل          زوجته كما أن سـلطات الدولـة الطـرف مل تقـم بإدانـة               

وظلت القضية اجلنائية معلّقة دون أي إشارة من الدولة الطرف إىل مىت سـيقفل ملـف                . العدالة
 ٣، مقروءة بـاالقتران مـع الفقـرة         ٦وقد خلصت اللجنة إىل وقوع انتهاك للمادة        . هذه القضية 

االحتاديـة للدولـة الطـرف مـن        وفيما يتعلـق مبـا عـزاه صـاحب الـبالغ إىل القـوات               . ٢من املادة   
حرمــان زوجتــه تعــسفياً مــن احليــاة، أشــارت اللجنــة إىل اجتــهادها القــانوين القائــل بــأن عــبء  
ــع علــى عــاتق أصــحاب الــبالغ وحــدهم، وال ســيما بــالنظر إىل أن          ــات ال ميكــن أن يق اإلثب

األدلـة  أصحاب الـبالغ والدولـة الطـرف ليـست هلمـا دائمـاً إمكانيـة متـساوية يف الوصـول إىل                      
. وأنــه كــثرياً مــا يكــون للدولــة الطــرف وحــدها إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات ذات الــصلة   

ــيت تــشري إىل املــسؤولية        ــبالغ وال ــة مــن صــاحب ال ــة املقّدم ــة يف احلــسبان األدل وأخــذت اللجن
املباشــرة للدولــة الطــرف عــن وفــاة الــسيدة أمريوفــا ولكنــها رأت أن هــذه األدلــة ال ترقــى إىل   

  .٦عتبة اليت تسمح باستنتاج أنه قد حدث انتهاك مباشر للمادة مستوى ال
، مقـروءة   ٢ مـن املـادة      ٣، وكـذلك الفقـرة      ٦وخلصت اللجنة أيضاً إىل انتهاك املادة        - ١٤٧

أوميتـالييف  ( ١٢٧٥/٢٠٠٤ مـن العهـد، يف القـضية رقـم           ٦ مـن املـادة      ١باالقتران مع الفقـرة     
نــة أنــه بــالرغم مــن انقــضاء أكثــر مــن ســت   فقــد الحظــت اللج. )وآخــرون ضــد قريغيزســتان

، فإن صاحيب البالغ ال يـزاالن جيهـالن الظـروف الدقيقـة الـيت أحاطـت             سنوات على األحداث  
بوفاة ابنهما وأن سلطات الدولة الطرف مل تتهم ومل حتاكم ومل تقـدم إىل القـضاء أي شـخص                   

مــىت ن الدولــة الطــرف وظلــت الــدعوى اجلنائيــة معلّقــة دون أن تبــّي. لــه عالقــة هبــذه األحــداث
ورأت اللجنـة أن اسـتمرار تقـاعس سـلطات الدولـة الطـرف عـن          . سيقفل ملف هـذه الـدعوى     

فتح حتقيق على النحو املالئم يف مالبـسات الوفـاة قـد حـرم بالفعـل صـاحيب الـبالغ مـن سـبيل                        
 وأشارت اللجنة أيضاً إىل أن الدعوى املدنية اليت قـدمها صـاحبا الـبالغ للحـصول               . لالنتصاف

علــى تعــويض مــن ســلطات الدولــة الطــرف ظلــت معلّقــة هــي األخــرى إىل حــني إقفــال ملــف  
  .الدعوى اجلنائية

، ادعـى أصـحاب     )مـوراليس تورنيـل ضـد إسـبانيا       (،  ١٤٧٣/٢٠٠٦ويف القضية رقم     - ١٤٨
 ٦ مـن املـادة   ١البالغ أن حقوق قريبهم املتويف، الذي قضى عقوبة بالـسجن، مبوجـب الفقـرة              

ُتهِكــت بــسبب رفــض منحــه إفراجــاً مــشروطاً يف الــشهور القليلــة املتبقيــة مــن  مــن العهــد قــد ان
والحظـت اللجنـة    . حياته، وبسبب عدم حصوله على الرعاية الطبية اليت كانت حالتـه تتطلبـها            

ــه نظــراً          ــه وأن ــه مــصاب مبــرض ال شــفاء من ــى أن ــد ُشــخِّص عل ــل ق ــوراليس تورني ــسيد م أن ال
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ت وجــود عالقــة ســببية بــني وفاتــه وبــني اســتمرار خلــصائص هــذا املــرض، ال توجــد أســس تثبــ
أما فيما يتعلق بادعاء عدم حصوله يف الـسجن علـى الرعايـة الطبيـة الـيت كانـت حالتـه                      . حبسه

تتطلبها، فقد الحظت اللجنة عدم وجود معلومات كافية يف امللف ُتمكِّنـها مـن أن ختلـص إىل             
األدلـة مـن جانـب احملـاكم الوطنيـة يف هـذا           أن العالج الطيب مل يكن كافياً وأن تقيـيم الوقـائع و           

وهلذا السبب، اعتربت اللجنة أهنا ال متلـك األدلـة الكافيـة الـيت تـسمح هلـا                  . الشأن كان تعسفياً  
  . من العهد٦أن تؤكد أن حقوق السيد موراليس تورنيل قد انُتهِكت فيما يتعلق باملادة 

  
عقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة  احلــق يف عــدم التعــرض للتعــذيب أو للمعاملــة أو ال   )ج(  

  ) من العهد٧املادة (
ــساييف وكــارميوف ضــد أوزبكــستان  ( ١١٦٣/٢٠٠٣يف القــضية رقــم   - ١٤٩ ، ادعــت )إي

صاحبة البالغ أن ابنها تعرض للضرب والتعذيب على أيدي احملققني مما اضطره إىل االعتـراف               
حبة البالغ اسم أحد احملققـني الـذي قـام، حـسبما     جبرمية القتل اليت اتُّهِم بارتكاهبا؛ وقدمت صا 

كما زعمت صاحبة البالغ أن التوضيحات اليت قـدمها ابنـها هبـذا الـشأن      . تزعم، بضرب ابنها  
مل تؤخذ بنظر االعتبـار وأن الدولـة الطـرف مل تعتـرض علـى ذلـك، وأن احملكمـة اسـتندت إىل                       

وذكرت اللجنة أنه عندما تقـدم شـكوى        . اعترافاته األوىل عند حتديد دوره يف ارتكاب اجلرمية       
، يكـون مـن واجـب الدولـة الطـرف إجـراء             ٧تتعلق بسوء املعاملة بشكل خيالف أحكام املـادة         

ويف هـذه احلالـة مل تـدحض الدولـة الطـرف حتديـداً، ال مـن                 . حتقيق فيها بشكل فوري وبرتاهة    
صـاحبة الـبالغ،    خالل عرض تفاصـيل نظـر احملـاكم يف القـضية وال بطريقـة أخـرى، ادعـاءات                   
ويف ظـل هـذه   . كما أهنا مل تقدم أي معلومـات إلثبـات أهنـا أجـرت أي حتقيـق يف هـذا الـصدد         

الظــروف، وجــب إعطــاء الــوزن الــالزم الدعــاءات صــاحبة الــبالغ، وبــذلك رأت اللجنــة أن     
 ٧الوقائع اليت قدمتها صاحبة البالغ تكشف عن حـدوث انتـهاك حلقـوق ابنـها مبوجـب املـادة            

  . من العهد١٤من املادة ) ز( ٣والفقرة 
، اّدعــى صــاحب  )دونــاييف ضــد طاجيكــستان  ( ١١٩٥/٢٠٠٣ويف القــضية رقــم   - ١٥٠

البالغ أن ابنه قد تعرض للضرب املربح بعد توقيفـه وطيلـة فتـرة التحقيقـات األوليـة، علـى يـد                      
اء واّدعـى أن ابنـه قـد أُكـره جـر          . أفراد الشرطة واحملققني، إىل حـد كـسر ضـلعني مـن أضـالعه             

وقد اكتفـت الدولـة الطـرف يف ردهـا     . ذلك على االعتراف باقتراف اجلرمية اليت اهتم بارتكاهبا     
بالقول إن هذه االدعاءات ال أسـاس هلـا، وأوضـحت أن فحـصاً طبيـاً أُجـري للـسيد دونـاييف                   

إالّ أن اللجنـة الحظـت أن الدولـة الطـرف           . وخلص إىل عدم وجود آثار إصابات على جسده       
 مــن الفحــص املــذكور ومل تــشرح املالبــسات والــسياق الــذي جــرى فيــه هــذا  مل تقــدم نــسخة

ــبالغ      . الفحــص ــة أن عــبء اإلثبــات ال ميكــن أن يقــع علــى عــاتق صــاحب ال وأكــدت اللجن
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وحده، وخاصةً بالنظر إىل أن صاحب البالغ والدولة الطـرف ال يتـساويان دومـاً يف الوصـول                  
هي وحـدها الـيت حتظـى بالوصـول إىل املعلومـات            إىل األدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون         

ويف ضــوء الوصــف املفــصل تفــصيالً ال بــأس بــه مــن صــاحب الــبالغ بــشأن          . ذات الــصلة
املالبسات املتعلقة بإساءة معاملة ابنـه؛ ونظـراً لعـدم وجـود أي حمـضر للمحاكمـة أو غـريه مـن                      

الطرف هبـذا الـصدد، فـإن    حماضر احملكمة؛ ونظراً لعدم تقدمي أي توضيحات إضافية من الدولة       
ولذلك خلصت اللجنـة    . اللجنة قررت وجوب إيالء االعتبار الالزم الدعاءات صاحب البالغ        

إىل أن الوقائع، على النحو املعروضة به يف هذه القضية، تكـشف عـن انتـهاك حقـوق الـضحية                    
  .  من العهد١٤من املادة ) ز(٣ والفقرة ٧املزعومة مبوجب املادة 

، ادعــت صــاحبة )ســاتوروف ضــد طاجيكــستان ( ١٢٠٠/٢٠٠٣ية رقــم ويف القــض - ١٥١
الــبالغ أن ابنــها تعــرض للــضرب والتعــذيب علــى يــد احملققــني، ومــن مث أُكــره علــى االعتــراف  

ــن اجلــرائم   ــدد م ــذنب يف ع ــذيب      . بال ــصالً ألســاليب التع ــبالغ وصــفاً مف ــدمت صــاحبة ال وق
رافاتـه الـيت كـان قـد أدىل هبـا أثنـاء         وأكـدت أن ابنـها تراجـع أمـام احملكمـة عـن اعت             . املستخدمة

التحقيقات األولية وأوضح أن تلك االعترافات قد انتزعت منه حتت التعذيب، ولكـن احملكمـة            
. وادعـــت أيـــضاً أن ابنـــها أظهـــر للمحكمـــة عالمـــات التعـــذيب املزعـــوم . جتاهلـــت ادعاءاتـــه

أكيـد صـحة   طلب حماميه، دون طائل، فحص موكله على يـد خـبري يف الطـب الـشرعي لت               كما
وقدمت صاحبة البالغ نسخة من احلكـم الـصادر يف حـق ابنـها ونـسخة مـن                  . هذه االدعاءات 
والحظت اللجنة أن احلكـم يـشري إىل أن ابـن صـاحبة الـبالغ قـد تراجـع عـن                     . طعنه يف احلكم  

ولكن هذه املسألة ظلـت دون      . اعترافاته أمام احملكمة باعتبارها اعترافات انُتزعت منه باإلكراه       
كما الحظت اللجنة أن احملكمة العليا اطلعـت علـى مـزاعم صـاحبة الـبالغ                . بة من احملكمة  إجا

ــة الطــرف قــدمت رداً، دون تقــدمي مزيــد مــن    . املتعلقــة بالتعــذيب ــة أن الدول والحظــت اللجن
التوضيحات، مفاده أن ابن صـاحبة الـبالغ مل يتعـرض للتعـذيب، وأنـه مل يتقـدم هـو أو حماميـه                   

وأشــارت اللجنــة إىل أن الدولــة الطــرف  . عــذيب أو إســاءة معاملــة بــشكوى بــشأن حــدوث ت 
 مـن العهـد، بـالتحقيق       ٧ملزمة، لدى تقدمي شكوى بشأن حدوث إساءة معاملة تتناىف واملـادة            

ويف هـذه احلالـة، مل تفنـد الدولـة الطـرف ادعـاءات صـاحبة الـبالغ، سـواء                    . فيها فوراً وبرتاهـة   
و بطـرق أخــرى، أو بتقــدمي أي معلومــات حمــددة يف  بعـرض تفاصــيل نظــر احملــاكم يف القــضية أ 

ويف ظـل هـذه الظـروف، وجـب         . سياق هذا البالغ تثبت مباشـرهتا أي حتقيـق يف هـذا الـصدد             
إيالء االعتبار الواجب الدعاءات صاحبة البالغ، ورأت اللجنة أن الوقائع املقدمـة مـن صـاحبة             

مـن املـادة    ) ز( ٣، والفقـرة    ٧البالغ تكشف عن حدوث انتـهاك حلقـوق ابنـها مبوجـب املـادة               
 ١٢٦٣وخلـــــصت اللجنـــــة إىل نفـــــس االســـــتنتاج يف القـــــضيتني رقـــــم  .  مـــــن العهـــــد١٤
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 ١٢٨٠/٢٠٠٤ويف القـضية رقـم      ) خسينوف وبوتاييف ضد طاجيكستان   ( ١٢٦٤/٢٠٠٤ و
  .)توليبخوزايف ضد أوزبكستان(

فيهــا  الــيت ُزعــم )أمــريوف ضــد االحتــاد الروســي ( ١٤٤٧/٢٠٠٦ويف القــضية رقــم  - ١٥٢
تعــرض مــواطن روســي مــن أصــل شيــشاين للتعــذيب يف أثنــاء تنفيــذ عمليــة عــسكرية، اعتــربت 
اللجنة أن الدولة الطرف قد أخفقت يف واجبها التحقيق على حنو واٍف يف االّدعـاءات املقدَّمـة              
من صاحب البالغ وخلصت إىل أن الوقائع كما ُعرضت تكشف عن حدوث انتـهاك للمـادة                

ومـع ذلـك،    .  من العهد يف حالة السيدة أمريوفا      ٢ من املادة    ٣ان مع الفقرة    ، مقروءة باالقتر  ٧
فبالنظر إىل عدم توافر أدلة كافية تثبت املسؤولية املباشرة للدولـة الطـرف عـن تعـذيب الـسيدة                    

.  حبــد ذاهتــا٧أمريوفــا مث وفاهتــا، مل يكــن ممكنــاً للجنــة أن ختلــص إىل حــدوث انتــهاك للمــادة    
ارت اللجنـة إىل الظـروف البـشعة الـيت اكتـشف فيهـا صـاحب الـبالغ                  وعالوة على ذلـك، أشـ     

جثة زوجته املشّوهة، وما تال ذلـك مـن تـدابري متراخيـة ومتقطعـة للتحقيـق يف املالبـسات الـيت                      
ــوع انتـــهاكات للمـــادتني       ، مقـــروءتني ٧  و٦أدت إىل االســـتنتاجات املـــذكورة أعـــاله بوقـ

اللجنـة أن هـذه املالبـسات، منظـوراً إليهـا جمتمعـة،             ورأت  . ٢ من املادة    ٣باالقتران مع الفقرة    
  . قد انُتهكت٧تتطلب من اللجنة استنتاج أن حقوق صاحب البالغ مبوجب املادة 

، منها القـضية رقـم      ٧ومثة قضايا أخرى خلصت فيها اللجنة إىل وقوع انتهاك للمادة            - ١٥٣
ــرمــدوي ضــد( ١٤٩٥/٢٠٠٦ والقــضية رقــم )شــارما ضــد نيبــال ( ١٤٦٩/٢٠٠٦ ، ) اجلزائ

إيـسكياف  ( ١٤١٨/٢٠٠٥ومها قضيتان تتعلقان باختفاء الضحيتني املزعومتني، والقضية رقم         
ــم  )ضــد أوزبكــستان  ــو    ( ١٤٨٣/٢٠٠٦ والقــضية رق ــة الكونغ ــا ضــد مجهوري باســونغو كيباي

  .)إدييف ضد طاجيكستان( ١٢٧٦/٢٠٠٤ والقضية رقم )الدميقراطية
  

  ) من العهد٩ من املادة ١الفقرة (شخصه حق الفرد يف احلرية واألمان على   )د(  
ــم   - ١٥٤ ــضية رق ــة أن  )إدييــف ضــد طاجيكــستان  ( ١٢٧٦/٢٠٠٤يف الق ، الحظــت اللجن

، وأنـه   ٢٠٠١أغـسطس   / آب ١٤صاحبة البالغ ادعت بأن ابنها ألقي عليـه القـبض تعـسفاً يف              
أي هتمـة رمسيـة     احُتجز بصورة غري قانونية يف مبىن وزارة الداخلية ملدة تسعة أيام، دون توجيه              

. ٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول٣إليـــه وأنـــه أُكـــره علـــى االعتـــراف بالـــذنب؛ وأنـــه اهتـــم رمسيـــا يف 
ويف ظـل هـذه الظـروف،      . والحظت اللجنة أن الدولة الطرف مل تعترض على هذه اإلدعاءات         

ونظـراً إىل عــدم وجــود أيــة معلومــات هامــة أخــرى يف امللــف، وجــب إيــالء االعتبــار الواجــب  
وعليه، رأت اللجنة أن الوقائع املعروضة عليهـا تكـشف عـن وقـوع              . احبة البالغ الدعاءات ص 

  . من العهد٩ من املادة ٢  و١انتهاك حلقوق ابن صاحبة البالغ مبوجب الفقرتني 
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، ذكَّــرت اللجنــة  )غوناراتنــا ضــد ســري النكــا   ( ١٤٣٢/٢٠٠٥ويف القــضية رقــم   - ١٥٥
 مـن العهـد حتمـي أيـضاً حـق الفـرد يف              ٩ املادة    من ١بقرارات سابقة أصدرهتا تفيد بأن الفقرة       

، إذا فُـسرت تفـسرياً      ٩واملـادة   . األمن على شخصه خـارج سـياق احلرمـان الرمسـي مـن احلريـة              
سليماً، ال جتيز للدولـة الطـرف أن تتجاهـل التهديـدات املوجهـة ضـد األمـن الشخـصي ألفـراد             

هــذه القــضية، أنــه تعــرض وقــد ادعــى صــاحب الــبالغ، يف . غــري حمتجــزين خاضــعني لواليتــها
لذا فإن اللجنة استنتجت، يف ظل هذه الظـروف، أن          . للتهديد والضغط لكي يسحب شكاواه    

ــبالغ       ــة لــصاحب ال ــدات وعــدم توفريهــا أي محاي ــة الطــرف يف هــذه التهدي عــدم حتقيــق الدول
  . من العهد٩ من املادة ١يشكالن انتهاكاً حلقه يف األمن على شخصه مبوجب الفقرة 

ــم  و - ١٥٦ ــضية رق ــبني   ( ١٥٦٠/٢٠٠٧يف الق ــانوف ضــد الفل ، أشــارت )مارســيالنا وغوم
 على حنو يسمح للدولة الطرف بتجاهل التهديـدات الـيت يتعـرض             ٩اللجنة إىل أن تفسري املادة      

. هلا األمان الشخصي ألفراد غري حمتجزين خاضعني لواليتها جيّرد ضمانات العهد مـن فعاليتـها              
انا من العاملني يف ميدان حقوق اإلنسان وأن إحدامها علـى األقـل             وبالنظر إىل أن الضحيتني ك    

قـد تعرضـت لتهديـدات يف املاضـي، فقـد كانـت هنـاك علـى مـا يبـدو حاجـة موضـوعية لقيـام              
بيـد أنـه ال يوجـد مـا يـدل علـى تـوفري مثـل                 . الدولة بتوفري تدابري محاية هلما لضمان سـالمتهما       

بل على العكس مـن ذلـك، اّدعـى صـاحبا الـبالغ             . هذه احلماية هلما يف أي وقت من األوقات       
ويف هــذه الظــروف، . أن اجلــيش كــان هــو مــصدر التهديــدات الــيت تلقتــها الــسيدة مارســيالنا  

خلــصت اللجنــة إىل أن الدولــة الطــرف مل تتخــذ التــدابري املالئمــة لــضمان حــق الــضحيتني يف    
  .األمان على شخصيهما

، ذكّـرت اللجنــة أن  )فـا ضـد تركمانـستان   يكليمو (١٤٦٠/٢٠٠٦ويف القـضية رقـم    - ١٥٧
والحظـت أنـه، فيمـا عـدا     . ٩فرض اإلقامة اجلربية قد يؤدي أيضا إىل االستنتاج بانتهاك املـادة      

االكتفاء بنفي توجيه السلطات التركمانية أي اهتام لـصاحبة الـبالغ أو حماكمتـها يف أي وقـت                  
لـبالغ بـالقبض عليهـا واحتجازهـا     من األوقات، مل تعترض الدولة الطرف على ادعاء صـاحبة ا      

، وأهنـا وضـعت يف اإلقامـة    ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٥من  
وهلـذا الـسبب،    .  بدون أي أسـاس قـانوين      ٢٠٠٧يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٣اجلربية من صيف عام     

ن احتجازهـا كـان   اعتربت اللجنة أن صاحبة البالغ ُحرمت من حريتها أثناء هاتني الفتـرتني وأ  
  . من العهد٩ من املادة ١تعسفياً ومنتهكاً للفقرة 

  
  ) من العهد٩ من املادة ٤ و ٣الفقرتان (احلق يف املثول أمام قاضٍ   )ه(  

، اّدعـى صـاحب     )رشيتنيكوف ضد االحتاد الروسـي    ( ١٢٧٨/٢٠٠٤يف القضية رقم     - ١٥٨
.  مبوجب قـرار صـدر عـن مـدعٍ عـام      البالغ أنه ألقي القبض عليه واعتقل يف احلبس االحتياطي        
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والحظـت  . وأوضحت الدولة الطرف أن ذلك مت مبوجب القـانون املعمـول بـه يف ذاك الوقـت                
اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية تبني أن املدعي العام كان يتمتع مبا يلزم مـن                  

 بـاملعىن املقـصود يف      “موظفاً خمـوالً مبمارسـة سـلطة قـضائية        ”موضوعية ونزاهة مؤسسية ليعترب     
ومــن هــذا املنطلــق، خلــصت اللجنــة إىل أن الوقــائع، كمــا  .  مــن العهــد٩ مــن املــادة ٣الفقــرة 

 ٩ مـن املـادة   ٣عرضت عليها، تبني وقوع انتهاك حلقـوق صـاحب الـبالغ املكرسـة يف الفقـرة           
  .من العهد

أن ، الحظــت اللجنــة  )مسانتــسر ضــد بــيالروس  ( ١١٧٨/٢٠٠٣ويف القــضية رقــم   - ١٥٩
ــبالغ يف      ديــسمرب / كــانون األول٣الفتــرة الفاصــلة بــني تــاريخ إلقــاء القــبض علــى صــاحب ال

وقـــد ظـــل .  شـــهرا١٣ً هـــي ٢٠٠٤ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٢ وإدانتـــه ألول مـــرة يف ٢٠٠٢
 شهراً قبل إدانتـه، كمـا لقيـت طلباتـه بـاإلفراج عنـه        ٢٢صاحب البالغ حمتجزاً لفترة جمموعها      

وأكـدت اللجنـة مـن جديـد قرارهـا          . ن مكتـب املـدعي العـام واحملـاكم        بكفالة رفضا متكررا مـ    
وأن اإلفـراج بكفالـة واجـب مـا         السابق بأن االحتجاز قبل احملاكمـة جيـب أن يكـون االسـتثناء              

عدا يف احلاالت اليت ُيحتمل فيها أن خيتفي املتـهم أو يقـوم مبحـو األدلـة أو يـؤثر علـى الـشهود                  
وقـد ادعـت الدولـة الطـرف أن صـاحب الـبالغ أديـن جبرميـة          . أو يغادر أراضي الدولة الطـرف     

خطرية بصفة خاصـة، وأن هنـاك خوفـاً مـن قيامـه بعرقلـة إجـراءات التحقيـق والفـرار يف حـال                        
ومع ذلك، فلم تقدم الدولة الطرف أية معلومات عن العوامـل اخلاصـة             . إطالق سراحه بكفالة  

كان معاجلة املوضـوع مـن خـالل حتديـد مبلـغ            اليت يستند إليها هذا الشاغل وملاذا مل يكن باإلم        
وجمرد افتراض الدولـة الطـرف بـأن صـاحب          . مناسب للكفالة وشروط أخرى إلطالق سراحه     

الــبالغ ســيتدخل يف إجــراءات التحقيــق أو أنــه ســيفر يف حالــة إطــالق ســراحه بكفالــة ال يــربر 
  .عهد من ال٩ من املادة ٣االستثناء من القاعدة املنصوص عليها يف الفقرة 

، أشـــارت اللجنـــة إىل أن )ديـــن ضـــد نيوزيلنـــدا( ١٥١٢/٢٠٠٦ويف القـــضية رقـــم  - ١٦٠
ــهاكاً للعهــد، إذا كــان هــذا احلــبس مــربراً       ــائي ال تــشكل يف حــد ذاهتــا انت ــة احلــبس الوق عقوب

والحظــت أن العقوبــة القــصوى . بأســباب قــاهرة قابلــة إلعــادة النظــر مــن ِقبــل ســلطة قــضائية 
وبنـاًء  . الـبالغ كانـت سـبع سـنوات سـجناً يف الوقـت الـذي أديـن فيـه          النهائية جلرميـة صـاحب      

عليه، كان صاحب البالغ قد قضى ثالث سـنوات حبـساً ألسـباب وقائيـة، وقـت أول جلـسة               
ورأت اللجنـة أن عــدم قـدرة صــاحب الــبالغ   . ٢٠٠٥اسـتماع بــشأن اإلفـراج املــشروط عــام   

سباب وقائيـة خـالل ذلـك الوقـت         على الطعن يف وجود مربرات موضوعية الستمرار حبسه أل        
 من العهد يف الرجوع إىل حمكمة لكي تفـصل          ٩ من املادة    ٤كان انتهاكاً حلقه مبوجب الفقرة      

  .يف قانونية فترة احتجازه
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، أشـارت اللجنـة إىل      )يكليموفـا ضـد تركمانـستان     ( ١٤٦٠/٢٠٠٦ويف القضية رقم     - ١٦١
 هلــا الفرصــة للطعــن يف عــدم شــرعية  ادعــاءات صــاحبة الــبالغ الــيت زعمــت فيهــا أهنــا مل تــتح   

املراقبة القضائية للتأكد من شـرعية االحتجـاز ينبغـي أن تـشمل، بنـاًء               وذكّرت بأن   . احتجازها
، إمكانيــة األمــر بــاإلفراج عــن املعتقــل إذا تبــّين أن هــذا االعتقــال  ٩ مــن املــادة ٤علــى الفقــرة 

ونظــرا لعــدم وبنــاًء عليــه، . ٩  مــن املــادة١منــاٍف ألحكــام العهــد، وال ســيما ألحكــام الفقــرة 
وجــود أي شــرح مــرض مــن جانــب الدولــة الطــرف هبــذا اخلــصوص، خلــصت اللجنــة إىل أن   

  . من املعهد قد تعرضت لالنتهاك٩ من املادة ٤حقوق صاحبة البالغ مبوجب الفقرة 
، )إنغــو ضــد الكــامريون( ١٣٩٧/٢٠٠٥واســتنتجت اللجنــة أيــضا، يف القــضية رقــم  - ١٦٢

 على أساس أن صاحب البالغ بقي يف السجن قرابـة سـبع             ٩ من املادة    ٣للفقرة  وجود انتهاك   
  . سنوات قبل صدور أول حكم ضده

، ٩ومــن القــضايا األخــرى الــيت خلــصت فيهــا اللجنــة إىل حــدوث انتــهاكات للمــادة  - ١٦٣
مـدوي ضـد    ( ١٤٩٥/٢٠٠٦ والقـضية رقـم      )شارما ضـد نيبـال    ( ١٤٦٩/٢٠٠٦القضية رقم   

 ١٥٨٧/٢٠٠٧قضيتان تتعلقـان باختفـاء الـضحيتني املزعـومتني، والقـضية رقـم          ، ومها   )اجلزائر
، واملتعلقـة باحتجـاز موظـف يف اخلدمـة املدنيـة اهتمتـه              )مامور ضد مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       (

  .السلطات بالتواطؤ مع املتمردين
  

  ) من العهد١٠املادة (املعاملة أثناء االحتجاز   )و(  
، الحظــت اللجنــة أن )ويراوانــسا ضــد ســري نكــا ( ١٤٠٦/٢٠٠٥يف القــضية رقــم  - ١٦٤

الدولة الطرف مل تعترض على املعلومات اليت قدمها صـاحب الـبالغ بـشأن ظـروف احتجـازه                  
التعيسة، ومن ذلك مثالً أنه اعُتقل يف زنزانة صغرية وقذرة يـرغم علـى البقـاء فيهـا ملـدة ثـالث                      

ــوم دون تقــدمي طعــام    ــساعة يف الي ــه وعــشرين ســاعة ونــصف ال ــة  .  كــاٍف ل ومل تعتــرض الدول
الطــرف أيــضاً علــى االدعــاء بــأن هلــذه الظــروف أثــراً علــى الــصحة البدنيــة والعقليــة لــصاحب   

واعتـربت اللجنـة أن ظـروف احتجـاز صـاحب الـبالغ علـى النحـو املوصـوف تـشكل                     . البالغ
اإلنـسان،  انتهاكاً حلقـه يف أن ُيعامـل معاملـة إنـسانية ويف احتـرام الكرامـة املتأصـلة يف شـخص                      

  .١٠ من املادة ١وهي بالتايل خمالفة للفقرة 
، ادعـى صـاحب الـبالغ أن        )إنغـو ضـد الكـامريون     ( ١٣٩٧/٢٠٠٥ويف القضية رقم     - ١٦٥

ظروف احتجازه كانت غري إنسانية، ال سيما بـسبب حرمانـه مـن احلـصول علـى رعايـة طبيـة                     
بـّين الدولـة الطـرف كيــف    ومل ت. مالئمـة، األمـر الـذي أدى إىل تـدهور بـصره تــدهورا شـديدا      

لبت احلاجة إىل الرعاية الطبية اليت كانت تتطلبها حالة صاحب البالغ، رغم طلبـات صـاحب                
  .١٠ من املادة ١وترى اللجنة أن يف ذلك انتهاك للفقرة . البالغ
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ــة )إيــسكاييف ضــد أوزبكــستان ( ١٤١٨/٢٠٠٥ويف القــضية رقــم  - ١٦٦ ، أحاطــت اللجن
لبالغ من تفاصـيل بـشأن الظـروف املترّديـة يف املـرفقني اإلصـالحيني               علماً مبا أدىل به صاحب ا     

وقد وصف صاحب البالغ، على وجه التحديد، الظروف غـري الـصحية            . اللذين احُتجز فيهما  
وقدَّم نسخاً من رسائل اإلحالـة موقعـة مـن          . السائدة فيهما، وقال إن داء السل كان مستشرياً       

 رفعها إىل عـدة سـلطات خمتلفـة خبـصوص مـا يدعيـه مـن                 إدارة السجن أرفق هبا الشكاوى اليت     
وادعـى  . تردي ظروف احلبس وزعم أن كل الرسائل مل تسلم إىل اجلهـات الـيت ُوجِّهـت إليهـا             

ــة . أن مــدير إدارة الــسجن اســتدعاه وهــدده باالنتقــام إذا مــا عــاود الــشكوى    ومل تعلــق الدول
ــة يف اعتبار. الطــرف علــى هــذه االدعــاءات  هــا الوصــف املفــصَّل لظــروف  وإذ وضــعت اللجن

احلبس والتدابري اليت اختذها صـاحب الـبالغ، خلـصت إىل أن الوقـائع املعروضـة عليهـا تـشكِّل                    
  . من العهد١٠ من املادة ١انتهاكاً للفقرة 

، ذكّرت اللجنة بـأن لألشـخاص   )شارما ضد نيبال  ( ١٤٦٩/٢٠٠٦ويف القضية رقم     - ١٦٧
املوا معاملـة إنـسانية حتتـرم الكرامـة األصـيلة يف الـشخص           احملرومني من حريتهم احلق يف أن ُيعـ       

ويف هذه القضية، اختفى زوج صاحبة البالغ ورمبـا يكـون قـد مـات أثنـاء احتجـازه              . اإلنساين
ونظراً لعدم تلقي أية تعليقات من الدولـة الطـرف بـشأن اختفـاء زوج               . من ِقبل الدولة الطرف   

  .١٠ يشكل أيضاً انتهاكاً للمادة صاحبة البالغ، رأت اللجنة أن ذلك االختفاء
  

  ) من العهد١٢املادة (احلق يف حرية التنقل   )ز(  
، صـاحبا الـبالغ مهـا       )صيادي وآخرون ضد بلجيكا   ( ١٤٧٢/٢٠٠٦يف القضية رقم     - ١٦٨

وكـان امسـا   . “Foundation Secours International”“ عامليـة مؤسـسة اإلغاثـة ال  ”مـدير وأمينـة   
ــّدم   ــد قُ ــبالغ ق ــالقرار      صــاحيب ال ــشأة عمــالً ب ــة جملــس األمــن املن ا مــن طــرف بلجيكــا إىل جلن

. بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان ومن يرتبط هبما من أفـراد وكيانـات            ) ١٩٩٩( ١٢٦٧
وقد زعم صاحبا البالغ عدم اطالعهما على املعلومات اليت ُتـسّوغ تقـدمي البيانـات الشخـصية                 

ــة اجلــزاءات اخلاصــة    ــا إىل جلن ــدانا     اخلاصــة هبم ــا مل ي ــان وأهنم ــدة وحركــة الطالب  بتنظــيم القاع
وقد أُدرج امسـا صـاحيب الـبالغ يف القائمـة     . بارتكاب أي جرمية، سواء يف بلجيكا أو خارجها     

. املذيلة بقرار جملس األمن وبالتشريع التنظيمي جمللس االحتاد األورويب وبـأمر وزاري بلجيكـي             
والحظـت اللجنـة    . نعا من السفر إىل خارج بلجيكـا      ونتيجة لذلك، ُجّمدت أصوهلما املالية ومُ     

أن منع األشخاص الـواردة أمسـاؤهم يف قائمـة اجلـزاءات، وال سـيما صـاحيب الـبالغ، هـو منـع                       
تنص عليه قرارات جملس األمن، الـيت تعتـرب الدولـة الطـرف نفـسها مرتبطـة هبـا مبوجـب ميثـاق                       

ة، فإهنـا خمّولـة بـالنظر يف مـدى االتـساق            بيد أن اللجنة رأت أنه أياً كانت احلج       . األمم املتحدة 
فمن واجـب اللجنـة،     . بني التدابري الوطنية املتخذة لتنفيذ أحد قرارات جملس األمن وبني العهد          
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باعتبارهــا الــضامن للحقــوق الــيت حيميهــا العهــد، أن تنظــر إىل أي مــدى ميكــن أن تكــون فيــه    
الطرف مربرا النتهاك احلـق يف حريـة        االلتزامات اليت تفرضها قرارات جملس األمن على الدولة         

والحظـت اللجنـة أن االلتـزام بامتثـال قـرارات جملـس             .  من العهـد   ١٢التنقل الذي حتميه املادة     
 مـن   ٣ تتوخـاه الفقـرة      “تقييـداً ”األمن املتخذة مبوجب الفصل الـسابع مـن امليثـاق قـد يـشكل               

بيــد أن اللجنــة . العــام، وهــو ضــروري بوجــه خــاص حلمايــة األمــن الــوطين والنظــام ١٢املــادة 
ذكرت بأن املنع من السفر قد نشأ بسبب تبليغ الدولة الطرف يف بـادئ األمـر جلنـة اجلـزاءات                    

ورأت اللجنة أنه على الـرغم مـن أن الدولـة الطـرف غـري خمولـة شـطب                   . بامسي صاحيب البالغ  
ؤولة عـن وجـود   امسي صاحيب البالغ من قوائم األمم املتحدة والقـوائم األوروبيـة، إالّ أهنـا مـس             

  . امسيهما على هذه القوائم وعن قرار املنع من السفر الناجم عن ذلك
والحظــت اللجنــة أن التحقيــق اجلنــائي الــذي فُــتح بــشأن صــاحيب الــبالغ بطلــب مــن  - ١٦٩

، إىل عـدم وجـود وجـه إلقامـة الـدعوى، وأن صـاحيب         ٢٠٠٥النيابة العامة قد أفضى، يف عـام        
ومــن جهــة أخــرى، فقــد طلبــت . لألمــن الــوطين أو للنظــام العــامالــبالغ مل يــشكال أي هتديــد 

الدولة الطرف نفسها مرتني شطب امسي صـاحيب الـبالغ مـن قائمـة اجلـزاءات، مقـدرةً بـذلك                    
وانتفـاء وجـه    . أنه ال ينبغي خضوعهما مستقبالً إلجراءات منها تقييد حقهما يف مغـادرة البلـد             

سلطات البلجيكيـة لـشطب امسـي صـاحيب الـبالغ         إقامة الدعوى وكذا الطلبات الـيت قدمتـها الـ         
. ١٢ من املـادة     ٣من قائمة اجلزاءات يدالّن على أن القيود املفروضة ال تدخل يف إطار الفقرة              

ومن مث، رأت اللجنة أن الوقـائع يف جمملـها ال تـبني أن القيـود املفروضـة علـى حقـوق صـاحيب                     
وخلـصت  . ية األمن الوطين أو النظام العام     البالغ فيما يتعلق مبغادرة البلد كانت ضرورية حلما       

  . من العهد١٢اللجنة إىل أن بلجيكا انتهكت املادة 
 يف القــضية رقــم ١٢ مــن املــادة ١واســتنتجت اللجنــة أيــضا حــدوث انتــهاك للفقــرة    - ١٧٠

، خبـصوص ادعـاء صـاحبة الـبالغ أهنـا تعرضـت             )يكليموفا ضد تركمانـستان   ( ١٤٦٠/٢٠٠٦
ويف القـضية رقـم     . ل والسكن بالرغم من عدم توجيه هتمة جنائية ضـدها         لتقييد حريتها يف التنق   

 ٢، خلصت اللجنة إىل حـدوث انتـهاك للفقـرتني           )باتريوف ضد أوزبكستان   (١٥٨٥/٢٠٠٧
  .بالغ بالسفر إىل اخلارج يف مهمة الهتام والد صاحب ال١٢ من املادة ٣ و
  

  )من العهد ١٤ من املادة ١الفقرة (ضمانات احملاكمة العادلة   )ح(  
ــم   - ١٧١ ــا ( ١٥١٠/٢٠٠٦يف القــضية رق ــوفيتش ضــد كرواتي ، املرفوعــة مــن مــواطن  )فوين

كروايت من أصل صـريب، واملتعلقـة بإهنـاء حـق صـاحب الـبالغ يف حيـازة شـقة مملوكـة للدولـة            
ــه،           ــة أن ــرته، الحظــت اللجن ــراد أس ــبالغ وأف ــا صــاحب ال ــيش فيه ــة يف زغــرب كــان يع كائن

ة مسـاع الـشهود الـذين اسـتدعتهم ليـشهدوا بـشأن مغـادرة صـاحب                 باإلضافة إىل رفض احملكم   
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ــاإلكراه، رفــضت احملكمــة كــذلك اســتالم معلومــات إضــافية تتعلــق       ــة الطــرف ب الــبالغ الدول
بأشخاص آخرين مـن القوميـة الـصربية تركـوا شـققهم يف ظـروف مماثلـة، مـشرية إىل أن تلـك                       

مــن اختــصاصات حمــاكم الــدول  وذكــرت اللجنــة بــأن . املعلومــات ليــست جــزءاً مــن النقــاش 
األطراف يف العهد عادة أن تقّيم الوقائع واألدلة يف دعوى بعينها، ما مل يتأكد أن التقييم كـان                  

غري أنه، نظراً للظـروف الـيت كانـت سـائدة يف الدولـة الطـرف                . متعسفاً أو مبثابة إنكار للعدالة    
درة الــشقة واالنتقــال إىل عنــد حــدوث الوقــائع، ونظــراً لألوضــاع الــيت اضــطرت األســرة ملغــا   

بلغراد، اعتربت اللجنة أن قـرار احملكمـة بعـدم مسـاع الـشهود الـذين اقتـرحهم صـاحب الـبالغ                      
قرار تعسفي وينتهك مبادئ احملاكمة العادلة واملساواة أمام احملـاكم املنـصوص عليهـا يف الفقـرة          

  . من العهد٢ من املادة ١ باالقتران مع الفقرة ١٤ من املادة ١
وأحاطت اللجنـة علمـاً بادعـاء صـاحب الـبالغ أن إجـراءات احملكمـة مل جتـر يف فتـرة                    - ١٧٢

والحظت أن الدولة الطرف مل تقدم أي تفسري لتربير طول فتـرة اإلجـراءات يف               . زمنية معقولة 
جمملها، واليت كادت تبلغ سبع سنوات، ابتداء من تاريخ تقدمي صاحب البالغ طلب املراجعـة                

وذكّــرت اللجنــة بــأن احلــق يف حماكمــة عادلــة مبوجــب   . ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول٧يف 
 من العهد يقتضي عدداً من املتطلبـات، مبـا يف ذلـك الـشرط املتمثـل يف                  ١٤ من املادة    ١الفقرة  

ويتصل هذا الضمان جبميع مراحل إجـراءات       . أن ُتجرى اإلجراءات أمام احملاكم احمللية بسرعة      
وجيــب تقيــيم . ستغرق حــىت صــدور قــرار االســتئناف النــهائياحملكمــة، مبــا يف ذلــك الوقــت املــ

إذا كان التأخري غري معقول يف ضوء الظروف اخلاصة بكل دعـوى، مـع مراعـاة مجلـة أمـور            ما
مــن بينــها درجــة تعقيــد الــدعوى، وســلوك األطــراف، والطريقــة الــيت تعاملــت هبــا الــسلطات     

مبـا تركهـا التـأخري علـى الوضـع القـانوين       اإلدارية والقضائية مع الدعوى، وأي تأثريات سلبية ر   
وهكــذا رأت اللجنــة، يف ضــوء احلــرص الــذي حتلــى بــه صــاحب الــبالغ والتــأثريات . للــشاكي

السلبية اليت تركهـا التـأخري علـى عـودة صـاحب الـبالغ وأسـرته إىل كرواتيـا، ويف ضـوء عـدم                        
ــرة ا       ــأخري، أن إمجــايل طــول فت ــربرات الت ــسرياً مل ــة الطــرف تف ــدمي الدول إلجــراءات مل يكــن  تق

  . من العهد٢ من املادة ١ باالقتران مع الفقرة ١٤ من املادة ١معقوالً، وخيالف الفقرة 
ــم   - ١٧٣ ــضية رق ــبانيا   ( ١١٢٢/٢٠٠٢ويف الق ــتيدو ضــد إس ــاس كاس ــق  )الغون ــيت تتعل ، ال

باعتراض صاحبة البالغ على الدرجة اليت منحـت هلـا يف إطـار امتحـان تنافـسي لـشغل وظيفـة                     
اجلامعة، اعتربت اللجنة أنـه عنـد حتديـد إمكانيـة وجـود سـبب مـشروع للتخـوف مـن                  حماضر ب 

عـدم نزاهـة القاضــي، يكـون رأي األشـخاص الــذين يزعمـون عـدم تــوفر الرتاهـة ُمهمـاً ولكنــه         
والعنـــصر احلاســـم هـــو معرفـــة مـــا إذا كـــان التـــوجس مـــربَّراً مـــن الناحيـــة  . يكـــون حامســـاً ال

ان صــاحبة الــبالغ أن تنتاهبــا علــى حنــو معقــول شــكوك يف ورأت اللجنــة أن بإمكــ. املوضــوعية
حياد احملكمة نظـراً إىل أن القاضـي املقـرر كـان موظفـا يف اجلامعـة حيـث كـان يعمـل مـساعد                         
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ــاًء عليــه، ). أحــد أطــراف الــدعوى املعروضــة علــى حمكمــة العــدل العليــا ملورســيا   (حماضــر  وبن
ــا    ــة إىل أن ختوفــات صــاحبة الــبالغ خبــصوص حي د القاضــي كانــت مــربرة مــن  خلــصت اللجن

 مـن املـادة     ١الناحية املوضوعية وبالتـايل ال ميكـن أن ُتوصـف احملكمـة بالرتاهـة مبقتـضى الفقـرة                   
  . من العهد١٤

، خبـصوص احلكـم     )توليبخوزايف ضد أوزبكستان  ( ١٢٨٠/٢٠٠٤ويف القضية رقم     - ١٧٤
اكم مل تبـت يف شـكاوى       باإلعدام مث تنفيذ احلكم يف ابن صاحب الـبالغ، رأت اللجنـة أن احملـ              

الضحية املتعلقة بسوء معاملته على يد الـشرطة ومل تعـر اهتمامـا للطلبـات العديـدة الـيت قـدمها                  
ابن صاحب البالغ وحماميه مـن أجـل االسـتماع إىل عـدد مـن الـشهود والنظـر يف أدلـة أخـرى                 

ظـالال مـن    ونتيجة لذلك، فقد شابت اإلجراءات اجلنائيـة عيـوب وهـو مـا ألقـى                . أمام احملكمة 
ونظــرا لعــدم تقــدمي الدولــة الطــرف أيــة مالحظــات . الــشك يف عدالــة احملاكمــة اجلنائيــة برمتــها

 ١٤ مــن املــادة ١وجيهــة هبــذا اخلــصوص، فقــد خلــصت اللجنــة إىل حــدوث انتــهاك للفقــرة    
  .العهد من
  

  ) من العهد١٤ من املادة ٢الفقرة (حق كل فرد يف أن ُيعترب بريئا حىت تثبت إدانته   )ط(  
، ادعــى صــاحب الــبالغ أن )إنغــو ضــد الكــامريون( ١٣٩٧/٢٠٠٥يف القــضية رقــم  - ١٧٥

ــة تــشهري ضــده يف وســائل اإلعــالم        ــا قــد انتــهك، بــسبب تعرضــه حلمل حقــه يف أن يعتــرب بريئ
وقـد كتـب صـاحب      . البالغ على أنه مدان حىت قبـل حماكمتـه         احلكومية اليت صّورت صاحب   

 يطلـب فيهـا وقـف نـشر مثـل هـذه األخبـار؛ إال أن هـذه                   البالغ رسائل إىل السلطات املختصة    
وقــد خلــصت . ومل تعتــرض الدولــة الطــرف علــى هــذه الوقــائع. الرســائل مل جتــد آذانــا صــاغية

ــرة        ــهاك للفق ــى إىل انت ــائع، يف الظــروف احمليطــة هبــذه القــضية، ترق ــة إىل أن هــذه الوق  ٢اللجن
  .١٤املادة  من
  

مه بسرعة وبالتفصيل بطبيعة التهمة املوجهة إليـه وأسـباهبا          حق كل فرد متهم جبرمية يف إعال        )ي(  
  ) من العهد١٤من املادة ) أ(٣الفقرة (

، خلــصت اللجنــة إىل أن )صــاحل ضــد أوزبكــستان ( ١٣٨٢/٢٠٠٥يف القــضية رقــم  - ١٧٦
الدولة الطرف مل تبذل جهوداً كافية مـن أجـل إخطـار صـاحب الـبالغ بـاإلجراءات القـضائية                    

ومـن مث،  . مر الذي منعه من إعـداد دفاعـه أو املـشاركة يف هـذه اإلجـراءات     الوشيكة ضده، األ  
) أ( ٣رأت اللجنة أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت حقـوق صـاحب الـبالغ مبوجـب الفقـرات           

  . من العهد١٤من املادة ) ه( ٣ و) د( ٣ و) ب( ٣ و
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القـضية رقـم     يف   ١٤مـن املـادة     ) أ( ٣واستنتجت اللجنة أيضاً حدوث انتهاك للفقـرة         - ١٧٧
، إذ كان على صـاحب الـبالغ انتظـار عـدة أشـهر قبـل                )إنغو ضد الكامريون  ( ١٣٩٧/٢٠٠٥

  .إعالمه بالتهم املوجهة إليه وقبل السماح له باالطالع على ملفه
  

  ) من العهد١٤من املادة ) ب(٣الفقرة (احلق يف االتصال مبحامٍ   )ك(  
، ادعـى   )ون ضـد طاجيكـستان    خوسينوف وآخـر  ( ١٢٦٤-١٢٦٣يف القضيتني رقم     - ١٧٨

أصحاب البالغ أن أبناءهم ُوجِّهت إليهم هتم ميكـن أن يترتـب عليهـا حكـم باإلعـدام دون أن            
وقد أكدت اللجنة جمدداً أنـه جيـب اختـاذ اخلطـوات     . تتاح هلم وسيلة فعالة للدفاع عن أنفسهم     

كمـل وجـه، مبـا حيقـق مـصاحل          الالزمة اليت تكفل أداء احملامي املُعيَّن دوره يف متثيل املتهم علـى أ            
وبنـاًء عليـه، اعتـربت اللجنـة أن الوقـائع املعروضـة عليهـا تكـشف عـن انتـهاك حقـوق                       . العدالة

  . من العهد١٤من املادة ) ب(٣الضحيتني املزعومتني اليت تكفلها الفقرة 
  

  )د من العه١٤من املادة ) ج(٣الفقرة (حق كل فرد يف أن حياكم دون تأخري ال مربر لـه   )ل(  
، بررت الدولة الطـرف التـأخر   )إنغو ضد الكامريون( ١٣٩٧/٢٠٠٥يف القضية رقم    - ١٧٩

احلاصل يف شىت اإلجراءات القضائية ضد صاحب البالغ بالتعقيد الذي يكتنـف القـضايا ذات                
علــى أن اللجنــة رأت أن . الــصلة وإىل العــدد الكــبري مــن الطعــون الــيت قــدمها صــاحب الــبالغ 

ــربر يف ســري اإلجــراءات،      إعمــال احلــق يف االســ   ــأخري غــري امل ــربرا للت تئناف ال ميكــن اختــاذه م
 تنطبـق أيـضا علـى إجـراءات         ١٤مـن املـادة     ) ج(٣مادامت القاعدة املنصوص عليها يف الفقـرة        

وتبعا لذلك، اعتربت اللجنة أن انقضاء فترة مثاين سنوات من تـاريخ إلقـاء القـبض                . االستئناف
 حمكمـــة االســتئناف أو حمكمــة الــنقض حكمــا هنائيـــا     علــى صــاحب الــبالغ دون أن تــصدر    

كل انتــهاكا للحكــم  ، يــش٢٠٠٠القــضية وأن اســتمرار إجــراءات االســتئناف منــذ عــام       يف
  .املذكور أعاله

  
  ) من العهد١٤من املادة ) د(٣الفقرة (حق كل فرد متهم جبرمية يف التمتع مبساعدة قانونية   )م(  

، أحاطــت اللجنـة علمــاً  )يـف ضــد طاجيكـستان  إدي( ١٢٧٦/٢٠٠٤يف القـضية رقــم   - ١٨٠
ــتمكن مــن الوصــول إىل حمــام إال يف       ــها مل ي ــأن ابن ــبالغ ب ــول٣بإدعــاء صــاحبة ال ســبتمرب / أيل

 وكـان يواجـه عـدداً       ٢٠٠١أغـسطس   / آب ١٤ على الرغم من أنـه كـان حمتجـزاً منـذ             ٢٠٠١
 الحظـت اللجنـة أن   كمـا . اإلعـدام من االهتامات اخلطرية اليت ميكن أن تؤدي إىل احلكم عليه ب        

ــد يف       ــا اكتفـــت بالتأكيـ ــل إهنـ ــداً بـ ــاءات حتديـ ــذه اإلدعـ ــى هـ ــة الطـــرف مل تعتـــرض علـ الدولـ
، وكذلك أمام احملكمة، على أن السيد إدييـف اعتـرف بذنبـه طواعيـة               ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ٣

وذكرت اللجنـة بـأن مـن املبـادئ املـسلم هبـا، وخاصـة يف القـضايا الـيت ميكـن أن                . حبضور حمامٍ 
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. تب عليها حكم باإلعدام، أن يستعني املتهم مبحام بشكل فعلـي يف كافـة مراحـل احملاكمـة                 يتر
ــة أن      ــة معلومــات أخــرى ذات صــلة يف امللــف، فقــد اعتــربت اللجن ونظــراً إىل عــدم وجــود أي

) د( ٣الوقائع كما ُعرضت تكشف عن وقوع انتهاك حلقـوق صـاحبة الـبالغ مبوجـب الفقـرة         
  . من العهد١٤املادة  من

 يف  ١٤مـن املـادة     ) د( ٣ و) ب( ٣واستنتجت اللجنة أيـضاً وقـوع انتـهاك للفقـرتني            - ١٨١
، بالنظر إىل الصعوبات الـيت ادعـى صـاحب       )إنغو ضد الكامريون  ( ١٣٩٧/٢٠٠٥البالغ رقم   

  .البالغ أنه وجدها يف االتصال مبحام خيتاره هو
  

 ١٤مــن املــادة  ) ه(٣الفقــرة (حــق الفــرد يف مناقــشة الــشهود بنفــسه أو مــن ِقَبــل غــريه          )ن(  
  )العهد  من

ــم   - ١٨٢ ــضية رق ــف ضــد طاجيكــستان  ( ١٢٧٦/٢٠٠٤يف الق ــة إىل  )إديي ــارت اللجن ، أش
، وهــو ضــمان ١٤مــن املــادة ) ه( ٣األمهيــة الــيت يتــسم هبــا الــضمان الــذي تــنص عليــه الفقــرة  

ار الــشهود يكفـل للمتــهم نفــس الــسلطات القانونيـة املكفولــة للنيابــة العامــة فيمـا يتعلــق بإحــض   
بيـد أن هـذا املبـدأ ال ميـنح حقـاً مطلقـاً يف اسـتدعاء أي        . ومساعهم أو مناقـشتهم أو مواجهتـهم   

شــاهد يطلبــه املتــهم أو حماميــه، بــل ميــنح احلــق يف اســتدعاء شــهود يــسلم بأمهيتــهم بالنــسبة إىل 
الدفاع، ويف احلصول على فرصـة مالئمـة يف مرحلـة مـن مراحـل احملاكمـة السـتجواب شـهود                     

ويف إطــار هــذه احلــدود، ورهنــاً مبراعــاة القيــود املتعلقــة       . الهتــام واالعتــراض علــى أقــواهلم   ا
باستخدام األقوال واالعترافات وغري ذلك مـن األدلـة املتحـصل عليهـا بطريقـة تـشكل انتـهاكاً           

، يعود بصورة أساسية إىل اجملالس التشريعية احمللية يف الدول األطراف حتديـد مقبوليـة            ٧للمادة  
ويف هذه القضية، الحظـت اللجنـة أن مجيـع األفـراد     . دلة وكيفية تقييم حماكمها لتلك األدلة األ

املشار إليهم يف االلتماس املقدم من حمامي السيد إدييف الذي رفـضته احملكمـة، كـان بإمكـاهنم      
تقدمي معلومـات فيمـا يتعلـق بادعائـه بأنـه أُكـره علـى االعتـراف حتـت التعـذيب أثنـاء التحقيـق                         

ــس ــرم شــرط     . ابق للمحاكمــةال ــة الطــرف مل حتت ــة إىل أن حمــاكم الدول ــذلك خلــصت اللجن ول
وبنــاًء . املــساواة بــني االدعــاء والــدفاع يف تقــدمي األدلــة وأن ذلــك يــوازي احلرمــان مــن العدالــة

 ١٤مـــن املـــادة ) ه( ٣عليـــه، خلـــصت اللجنـــة إىل أن حـــق الـــسيد إدييـــف مبوجـــب الفقـــرة  
  .انتهك قد

، )خوســـينوف وبوتـــاييف ضـــد طاجيكـــستان( ١٢٦٤-١٢٦٣ رقـــم ويف القـــضيتني - ١٨٣
الحظت اللجنة أن معظم الشهود والطبيـب الـشرعي، الـذين طلـب حمـامي الـدفاع إحـضارهم                  
يف التماسه الذي رفضته احملكمة، كان بإمكـاهنم تقـدمي معلومـات فيمـا يتعلـق بادعـاء الـضحية                    

سابق للمحاكمــة قــد انُتزِعــت منــه حتــت املزعومــة أن األقــوال الــيت أدىل هبــا خــالل التحقيــق الــ
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وإن هذا العامل جيعل اللجنة تستنتج أن حماكم الدولة الطرف مل حتترم مبـدأ التكـافؤ              . التعذيب
بني االدعاء والدفاع يف تقدمي األدلة، وأن هـذا املوقـف ميثـل إنكـاراً للعدالـة وانتـهاكاً ألحكـام                     

  . ١٤من املادة ) ه(٣الفقرة 
 نظرت اللجنة يف اإلجـراءات      )أسيوك ضد بيالروس  ( ١٣١١/٢٠٠٤م  يف القضية رق   - ١٨٤

اليت استنتجت حمكمة بريست التابعة لـدائرة موسكوفـسكي علـى أساسـها أن صـاحب الـبالغ         
قد ارتكب خمالفة إدارية بالتحرك بسيارته عـرب احلـدود اجلمركيـة لبـيالروس فـرارا مـن املراقبـة                    

 إىل مــصادرة ســيارته، لتتبــّين مــا إذا كانــت هــذه  اجلمركيــة وأمرتــه بــدفع غرامــة ماليــة إضــافة 
وذكّــرت اللجنـــة  . اإلجــراءات تكــشف عــن أي انتــهاك للحقــوق املكفولــة مبوجــب العهــد        
 تفتــرض ضــرورة ١٤باجتــهادها الــذي رأت فيــه أن املمارســة الفعليــة للحقــوق مبوجــب املــادة 

ويقتـضي  . إبالغه باحملاكمـة  اختاذ اخلطوات الالزمة من أجل إخطار املتهم بالتهم املوجهة إليه و          
إصدار احلكم غيابيـاً، بـصرف النظـر عـن سـبب غيـاب املتـهم، اختـاذ مجيـع اخلطـوات الواجبـة                        

ويف هـذه القـضية، الحظـت       . إلبالغ املتهم أو أسرته مبوعد احملاكمة ومكاهنا وطلـب حـضوره          
بالغ اللجنــة أن حمكمــة دائــرة موسكوفــسكي مل تــستمع يف جلــسة احملاكمــة ال إىل صــاحب الــ 

وبنـاًء  . نفسه وال إىل أي شاهد بالنيابة عنه وذلك بسبب عدم اإلبالغ مبوعد جلسة االسـتماع          
عليه، خلصت اللجنـة إىل أن الدولـة الطـرف مل تبـذل مـا يكفـي مـن اجلهـود إلبـالغ صـاحب                         
الــبالغ بقــرب إجــراءات احملاكمــة، األمــر الــذي منعــه مــن حتــضري دفاعــه أو املــشاركة يف هــذه  

ورأت اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البالغ املكفولة مبوجـب            . اإلجراءات
  . من العهد١٤من املادة ) ه( و) د( و) ب( ٣الفقرات 

  
) ز( ٣الفقـرة   (حق الفرد يف أالّ ُيكَره على الـشهادة ضـد نفـسه أو علـى االعتـراف بـذنب                      )س(  

  ) من العهد١٤من املادة 
، ادعـت صـاحبة الـبالغ    )دييـف ضـد طاجيكـستان   إ( ١٢٧٦/٢٠٠٤يف القضية رقـم      - ١٨٥

ــرة      ــة مبوجــب أحكــام الفق ــضحية املزعوم ــهاك حقــوق ال ــادة  ) ز( ٣انت ــن امل ، حيــث إن ١٤م
وذكّـرت اللجنـة بأحكامهـا الـسابقة     . الضحية أُكره على التوقيع علـى اعتـراف حتـت التعـذيب      

إكـراه أحـد علـى      ”ال جيـوز     بأنه   ١٤من املادة   ) ز( ٣اليت مفادها أن الصيغة الواردة يف الفقرة        
 جيب أن ُتفهم على أهنا تستبعد استخدام أي شـكل           “الشهادة ضد نفسه أو االعتراف بالذنب     

مباشر أو غري مباشر من اإلكراه اجلسدي أو النفسي من جانب سلطات التحقيـق بغيـة انتـزاع            
ــه يف القــضايا املتعلقــة بــاألقوال امل  . اعتــراف بــذنب مــن املتــهم  نتزعــة حتــت وذكّــرت أيــضاً بأن

اإلكراه، فإن العبء يقع على الدولة الطرف إلثبات أن املتهم أدىل بأقواله طواعيـة وأن الفقـرة          
 من الربوتوكول االختياري تنص ضمناً على أن مـن واجـب الدولـة الطـرف أن                 ٤ من املادة    ٢
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 وأن  تتحقق حبسن نية يف كل ما يوجه إليها وإىل سلطاهتا من ادعـاءات بانتـهاك أحكـام العهـد                  
والحظـت اللجنـة أن الدولـة الطـرف مل تقـدم            . تزود اللجنة مبا لديها من معلومات هبذا الشأن       

أية حجج، مـشفوعة بوثـائق ذات صـلة، لـدحض ادعـاء صـاحبة الـبالغ بـأن ابنـها أُكـره علـى                         
االعتــراف بذنبــه، علــى الــرغم مــن أهنــا كانــت قــادرة علــى القيــام بــذلك، وأن صــاحبة الــبالغ  

ويف ظــل هــذه الظــروف، خلــصت اللجنــة إىل أن  . مــن أدلــة لــدعم ادعائهــاقــدمت مــا يكفــي 
ــهاك للمــادة      ــائع املعروضــة عليهــا تكــشف عــن انت ــرة ٧الوق ــادة  ) ز( ٣ والفق  مــن ١٤مــن امل

ــد ــم     . )١٩(العهـــ ــضية رقـــ ــل يف القـــ ــتنتاج مماثـــ ــة إىل اســـ ــلت اللجنـــ  ١٣٧٨/٢٠٠٥وتوصـــ
  .)ضد أوزبكستان كسيموف(
  

  ) من العهد١٤ من املادة ٥ة الفقر(احلق يف االستئناف   )ع(  
 علــى أن لكــل شــخص أديــن جبرميــة حــق اللجــوء إىل  ١٤ مــن املــادة ٥تــنص الفقــرة  - ١٨٦

ويف . حمكمة أعلى كيما تعيد النظر، وفقاً للقانون، يف قرار إدانتـه ويف احلكـم الـصادر يف حقـه                  
لـذي  ، ادعـى صـاحب الـبالغ، ا       )دي ليون كاسترو ضـد إسـبانيا      ( ١٣٨٨/٢٠٠٥القضية رقم   

حكم عليه بالسجن الرتكابه جرميـة االحتيـال، أن احملكمـة العليـا مل تعـد النظـر بـشكل كامـل                       
غـري أن اللجنـة رأت أنـه يتـضح مـن هـذا              . احلكم الذي أصـدرته يف حقـه احملكمـة اإلقليميـة           يف

. احلكـم أن احملكمـة العليـا قــد راجعـت بالتفـصيل تقيـيم األدلــة الـذي أجرتـه احملكمـة اإلقليميــة         
وتوصـلت اللجنـة إىل اسـتنتاج       . ١٤ من املـادة     ٥ًء عليه، مل تر اللجنة وقوع انتهاك للفقرة         وبنا

ــم   ــضية رقـ ــل يف القـ ــبانيا ( ١٣٦٦/٢٠٠٥مماثـ ــد إسـ ــسيونريي ضـ ــم  )بيـ ــضية رقـ ــا يف القـ ، أمـ
ــبانيا   ( ١٣٦٤/٢٠٠٥  فقــد رأت أن املراجعــة الــيت قامــت هبــا     )كــاربنتريو أوكلــيس ضــد إس

  . قد وقع١٤ من املادة ٥ا للفقرة  وأن انتهاكاحملكمة العليا مل تكن كافية
  

  ) من العهد١٦املادة (حق الفرد يف أن ُيعترف له بالشخصية القانونية   )ف(  
، رأت اللجنـة أنـه عنـدما تقـوم     )مدوي ضـد اجلزائـر    ( ١٤٩٥/٢٠٠٦يف القضية رقم     - ١٨٧

قـصري مـن    السلطات بإلقاء القبض على شخص وال ُيعرف شيء عن مصريه بعدئـذ، فـإن أي ت               
وبالتـايل،  . جانب الـسلطات يف تقـدمي معلومـات يـشكل حرمانـاً للمختفـي مـن محايـة القـانون                   

 ١٦خلـــصت اللجنـــة إىل أن الوقـــائع املعروضـــة عليهـــا تكـــشف عـــن وقـــوع انتـــهاك للمـــادة  
  .العهد من
  

__________ 
  . أعاله١٥١ و ١٤٩انظر أيضاً الفقرتان   )١٩(  
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 ١٧املـــادة (حـــق الفـــرد يف أال يتعـــرض ألي محـــالت غـــري قانونيـــة متـــس شـــرفه أو مسعتـــه    )ص(  
  )العهد  من

، املتعلقــة بــإدراج )صــيادي وآخــرون ضــد بلجيكــا( ١٤٧٢/٢٠٠٦يف القــضية رقــم  - ١٨٨
القائمـة املوحـدة بـاألفراد والكيانـات املنتميـة حلركـة الطالبـان وتنظـيم                امسي صاحيب الـبالغ يف      

، ١٢٦٧القاعـدة أو املرتبطــة هبمــا الــيت وضــعتها وتــشرف عليهــا اللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار  
 أن القائمة املوحدة متاحـة للجميـع علـى شـبكة اإلنترنـت، وأن امسـي صـاحيب                   الحظت اللجنة 

البالغ قـد ورد ذكرمهـا يف القـرار الـوزاري املتعلـق بالتـدابري التقييديـة جتـاه حركـة الطالبـان يف                       
ورأت اللجنـة أنـه علـى الـرغم مـن           . أفغانستان، والذي ُنشر يف اجلريدة الرمسية للدولة الطـرف        

 غري خمولة شطب امسي صاحيب الـبالغ مـن قـوائم األمـم املتحـدة والقـوائم       كون الدولة الطرف  
وخلـصت إىل أن اإلجـراءات   . األوروبية، إالّ أهنا مسؤولة عن وجود امسيهما على هذه القوائم       

اليت اختذهتا الدولة الطرف قد شكلت تعدياً غري قانوين على شرف صاحيب الـبالغ ومسعتـهما،                
  .من العهد ١٧خالفاً ألحكام املادة 

  
  ) من العهد١٧املادة (احلق يف حياة أسرية   )ق(  

، كان علـى اللجنـة أن       )موراليس تورنل ضد إسبانيا   ( ١٤٧٣/٢٠٠٦يف القضية رقم     - ١٨٩
ــسيد       ــة ال ــبالغ خبطــورة حال تقــرر مــا إذا كــان تقــاعس إدارة الــسجن عــن إبــالغ أصــحاب ال

اكاً حلـق أصـحاب الـبالغ يف عـدم      موراليس تورنل يف الشهور األخرية مـن حياتـه تـشكل انتـه            
وذكّـرت اللجنـة برأيهـا يف هـذا الـشأن وهـو أن       . التعرض للتدخُّل التعسفي يف شـؤون أسـرهتم       

 ال يقتــصر علــى التعــسف يف اإلجــراءات وإمنــا ميتــد إىل ١٧التعــسف بــاملعىن املقــصود يف املــادة 
 مقاصـد العهـد      ومدى توافـق ذلـك مـع       ١٧معقولية التدخل يف حقوق الشخص مبوجب املادة        

والحظــت اللجنــة أن تشخيــصا حلالــة الــسيد مــوراليس تورنــل أظهــر، يف   . وأهدافــه وأغراضــه
، أنــه مــصاب مبــرض ال شــفاء منــه وأن حالتــه الــصحية تتــدهور بــشكل   ١٩٩٣أبريــل /نيــسان
، أرسل السجن الذي كان يقبع فيه السجني هـذه املعلومـات إىل             ١٩٩٣مايو  /ويف أيار . خطري

ووفقـــا . نـــت اســـتعدادها لرعايـــة املـــريض يف حالـــة منحـــه إفراجـــاً مـــشروطاً  أســـرته الـــيت أعل
للمعلومات املتاحة يف امللف، مل تستأنف إدارة السجن االتصال بأسرة السجني رغـم اسـتمرار               

ــه الــصحية  ــة   ة الــسجن مل ُتكمــا أن إدار. تــدهور حالت ــة العامــة للمؤســسات العقابي بلِّــغ املديري
ومل تبلِّـــغ إدارة الـــسجن أيـــضاً أســـرة الـــسجني بدخولـــه  . بتـــدهور احلالـــة الـــصحية للـــسجني 

ويف ظــل هــذه الظــروف، . املستــشفى للمــرة األخــرية عنــدما كــان املــريض مــشرفاً علــى املــوت
رأت اللجنــة أن موقــف إدارة الــسجن الــسليب حــرم أصــحاب الــبالغ مــن معلومــات، وهــو مــا 

 الذي ميكن اعتباره تدخالً تعـسفياً       كان له تأثري بالغ بال شك على حياهتم األسرية، وهو األمر          
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ومل تثبـت الدولـة الطـرف، يف        .  مـن العهـد    ١٧ مـن املـادة      ١يف احلياة األسرية وانتهاكاً للفقرة      
  .الوقت ذاته، أن هذا التدخل كان معقوالً أو متسقاً مع مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه

حاطـت اللجنـة علمـاً     ، أ )فوينـوفيتش ضـد كرواتيـا     ( ١٥١٠/٢٠٠٦ويف القضية رقـم      - ١٩٠
بادعاءات صـاحب الـبالغ بأنـه اضـطر وأفـراد أسـرته إىل مغـادرة الـشقة اململوكـة للدولـة الـيت                        

. كان يشغلها يف زغرب نتيجة ما تعرضوا له من هتديدات لكوهنم ينتمـون إىل األقليـة الـصربية                 
لـبالغ مـن   وأحاطت علما أيضاً بعمليات التهديد والتخويف والفصل غري املربر البن صاحب ا     

عمله، مثلما أكدت ذلك حمكمة حملية، كما الحظت أنه على الرغم مـن عـدم متكـن صـاحب              
البالغ من السفر إىل كرواتيا ألنه مل يكن ميلك وثائق هوية شخصية، فقد أبلغ الدولة الطـرف                 

وعالوة على ذلك، وحـسب مـا أكدتـه حمكمـة بلديـة زغـرب،               . بأسباب مغادرته الشقة املعنية   
اك مربر لعدم استدعاء صاحب البالغ للمشاركة يف اإلجـراءات أمـام هـذه احملكمـة                مل يكن هن  

وبناًء على ذلك، خلصت اللجنة إىل أن جتريد صاحب البالغ مـن حقوقـه يف               . ١٩٩٥يف عام   
 ٢ مــن املــادة ١ مقــروءة بــاالقتران مـع الفقــرة  ١٧احليـازة كــان تعــسفياً ومبثابــة انتـهاك للمــادة   

  .العهد من
، اعتـربت اللجنـة أن      )يكليموفـا ضـد تركمانـستان     ( ١٤٦٠/٢٠٠٦القضية رقـم    ويف   - ١٩١

تفتــيش بيــت صــاحبة الــبالغ دون أســاس قــانوين، وحرماهنــا مــن أرقــام اهلواتــف اخلاصــة هبــا،    
ــسفي يف خــصوصيات         ــدخل تع ــى إىل ت ــة يرق ــة اهلوي ــصادرة شــقتها وجــواز ســفرها وبطاق وم

  .صاحبة البالغ ويف شؤون أسرهتا وبيتها
  

  ) من العهد١٩املادة (حرية الرأي والتعبري   )ر(  
، أُديـــن صـــاحبا )ضـــد أوزبكـــستان. ر. وأ. ك. أ( ١٢٣٣/٢٠٠٣يف القـــضية رقـــم  - ١٩٢

ــدويل        ــسياسي الــسين ال ــا احلــزب ال ــديولوجيا يرّوجه ــشر إي ــق بن ــبالغ بارتكــاب جــرائم تتعل ال
لـيت ينطـوي عليهـا    والقضية املعروضة على اللجنة هي مـا إذا كانـت القيـود ا            ). حزب التحرير (

. ١٩ مـن املـادة   ٣ُحكما اإلدانة هـي قيـود ضـرورية لغـرض مـن األغـراض املدرجـة يف الفقـرة                   
ــاول صــراحة املــادة    ــة أن احملــاكم، وإن مل تتن  مــن العهــد، كانــت مهتمــة   ١٩والحظــت اللجن

وحلقـوق  ) اإلطاحة بالنظام الدسـتوري باسـتخدام العنـف       (بوجود هتديد متصور لألمن القومي      
كما أشارت اللجنـة إىل االستـشارة الـيت أجرهتـا الدولـة الطـرف، وإىل أن أحـد صـاحيب                     . الغري

البالغ مل يعترض يف دعوى االستئناف على حكـم إدانتـه، بـل إنـه طلـب، إصـدار حكـم أكثـر           
ويف ظـل هـذه الظـروف، ال يـسع          . إنصافاً، يف حني أن صاحب البالغ الثاين قبل حكـم إدانتـه           

 القيود املفروضة على حـق صـاحيب الـبالغ يف التعـبري كانـت متعارضـة                اللجنة أن ختلص إىل أن    
  .١٩ من املادة ٣مع أحكام الفقرة 
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ــم   - ١٩٣ ــضية رق ــافلونوف وســعدي ضــد أوزبكــستان  ( ١٣٣٤/٢٠٠٤ويف الق ، ادعــى )م
 الـيت تـصدر     “أوينـا ”صاحبا البالغ أن رفض سلطات الدولة الطـرف إعـادة تـسجيل صـحيفة               

منـصوص  ” من العهـد مـن حيـث إن هـذا الـرفض غـري       ١٩انتهاك للمادة باللغة الطاجيكية فيه  
 مـن املـادة     ٣ وال يسعى إىل حتقيق هدف مشروع، على حنو ما يفهـم مـن الفقـرة                 “عليه قانوناً 

أو إعـــادة تـــسجيل وســـائط اإلعـــالم    /ورأت اللجنـــة أن املـــسائل املتـــصلة بتـــسجيل و   . ١٩
ويف هـذه القـضية،     . ١٩الـذي حتميـه املـادة       اجلماهريي تدخل يف نطـاق احلـق يف حريـة التعـبري             

 مل يـسمح للـسيد مـافلونوف،    “أوينـا ”رأت اللجنة أن تطبيق إجـراء تـسجيل وإعـادة تـسجيل            
ــبري،          ــة التع ــا يف حري ــة حقهم ــاً، ممارس ــصفته قارئ ــسيد ســعدي، ب ــر، وال ــيس التحري ــصفته رئ ب

طـرف مل تقـم بـأي       والحظـت اللجنـة أن الدولـة ال       . ١٩ مـن املـادة      ٢هو حمدد يف الفقـرة       كما
حماولة لتناول االدعاءات احملددة لصاحيب البالغ، كما أهنا مل تقـدم حججـاً فيمـا يتعلـق بتوافـق             
الشروط املطبقة على قـضية صـاحيب الـبالغ الـيت تعـد حبكـم الواقـع قيـوداً علـى احلـق يف حريـة                      

لـذا خلـصت اللجنـة    و.  من العهـد ١٩ من املادة ٣التعبري، مع أي من املعايري الواردة يف الفقرة    
 مـن العهـد، أي قـدرة الـسيد مـافلونوف علـى              ١٩إىل أن احلق يف حرية التعـبري مبوجـب املـادة            

 ونقل املعلومات، ومتكن السيد سعدي من تلقي املعلومـات واألفكـار            “أوينا”إصدار صحيفة   
وأشــارت اللجنــة إىل أن للجمهــور احلــق يف تلقــي املعلومــات  . يف شــكل مطبــوع، قــد انُتهــك 

  .أو رئيس التحرير يف نقل املعلومات/تيجة مترتبة على الوظيفة احملددة للصحايف وكن
ــم   - ١٩٤ ــضية رقـ ــيالروس ( ١٥٥٣/٢٠٠٧ويف القـ ــد بـ ــوف ضـ ــز  )كورنيكـ ــة حبجـ  املتعلقـ

وإتــالف منــشورات خاصــة حبملــة انتخابيــة ألحــد املرشــحني لالنتخابــات الرئاســية، مل تقــدم     
ذي جعـل القيـود الـيت فرضـتها علـى حـق الـضحية               الدولة الطرف أي توضيح بشأن الـسبب الـ        

 مـن العهـد، باسـتثناء    ١٩ مـن املـادة    ٣املزعومة يف نشر معلومات قيوداً مـربرة مبوجـب الفقـرة            
ويف ظـل هـذه الظـروف، ونظـرا لعـدم           . التأكيد أن احتجـاز املنـشورات وإتالفهـا كـان قانونيـاً           

 ٢ حــدوث انتــهاك للفقــرة وجــود أي معلومــات إضــافية يف هــذا الــصدد، خلــصت اللجنــة إىل 
 مقــروءة بــاالقتران مــع  ٢٥ مــن العهــد، أدى بــدوره إىل وقــوع انتــهاك للمــادة   ١٩املــادة  مــن
  .٢٦ املادة

  
وحق كل  )  من العهد  ٢٣ من املادة    ١الفقرة  (حق األسرة يف التمتع حبماية اجملتمع والدولة          )ش(  

 مـن املـادة     ١الفقـرة   ( حلمايتـه    طفل على أسرته وعلى اجملتمع وعلـى الدولـة يف اختـاذ تـدابري             
  ) من العهد٢٤
ــم   - ١٩٥ ــاراغواي ( ١٤٠٧/٢٠٠٥يف القــضية رق ــسي ضــد ب ــة أن  )أسين ، كــان علــى اللجن

حتدد ما إذا كانت الدولـة الطـرف قـد انتـهكت، يف سـياق سـعي صـاحب الـبالغ للبقـاء علـى              
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م اإلسـبانية، حـق     اتصال مع ابنتيه القاصرتني وملمارسـة حـق احلـضانة الـذي منحتـه إيـاه احملـاك                 
 مـن   ٢٣ مـن املـادة      ١صاحب البالغ وابنتيه، كأسرة، يف التمتع حبماية الدولة مبوجـب الفقـرة             

ســبتمرب /والحظــت اللجنــة أن األســرة عاشــت يف البدايــة يف بــاراغواي، ويف أيلــول      . العهــد
، عنـدما غـادرت زوجتــه   ٢٠٠١ينــاير /وابتـداًء مــن كـانون الثـاين   .  انتقلـت إىل إسـبانيا  ١٩٩٩

السابقة إسبانيا هنائياً مع ابنتيها، بذل صاحب البالغ حمـاوالت عديـدة للبقـاء علـى اتـصال مـع                    
ويف الدولـة الطـرف، تقـدم    . ابنتيه، وللتوصل إىل إعادهتما ولتلبية احتياجاهتما املاديـة والعاطفيـة    

ة حتقيـق عـود  ) أ: (صاحب البالغ بطلبات إىل احملاكم يف إطار نوعني من اإلجراءات مـن أجـل      
وقـد أدى  . التمكن من الوصـول الفعـال إىل ابنتيـه وتأكيـد حقـه يف احلـضانة      ) ب( الطفلتني؛ و 

النوع األول من اإلجراءات إىل صدور أحكام يف ثالث حماكم قضت فيهـا حمكمـة االسـتئناف     
وذكرت كلتا احملكمتني أهنما أخذتا يف االعتبار املـصاحل         . واحملكمة العليا برفض إعادة الطفلتني    

ضلى للطفلتني، واعتربتـا أن أخـذ الطفلـتني إىل إسـبانيا سيعرضـهما خلطـر نفـسي، نظـراً إىل                     الف
ولكـن احلكـم يف كلتـا احملكمـتني ال يــشرح مـا تقـصده كـل حمكمـة مـن هــذين          . صـغر سـنهما  

، كمـا مل تبينـا الـدليل الـذي اسـتندتا إليـه مـن              “اخلطر النفسي ”  و “املصاحل الفضلى ”اللفظني  
ومـا مـن شـيء يـبني أن حبـث           . ستنتاج القائل بوجود هذا اخلطر يف الواقـع       أجل التوصل إىل اال   

شكاوى صاحب البالغ بشأن األوضاع املعيشية غري اآلمنـة للطفلـتني يف بـاراغواي قـد جـرى                  
كمـا الحظت اللجنة أن احملكمـة العليــا قـد اسـتغرقت مـا يقـرب مـن أربعـة أعـوام                     . كما جيب 

وفيمــا يتعلــق بــسبل . نبغــي بالنــسبة لقــضية مثــل هــذهإلصــدار حكمهــا وهــي فتــرة أطــول ممــا ي
االنتصاف اليت احتج هبا صاحب البالغ يف الدولة الطرف بغية االتصال بابنتيه واحلصول علـى               
ــشأن حــق احلــضانة         ــرار ب ــة الطــرف مل تتخــذ أي ق ــة أن الدول حــق احلــضانة، الحظــت اللجن

ت اللجنـة إىل أن الدولـة الطـرف         وبناًء عليـه، خلـص    . ترتيبات الزيارة لصاحل صاحب البالغ     أو
 مــن العهــد، ٢٣مل تتخــذ اخلطــوات الالزمــة لــضمان حــق األســرة يف احلمايــة مبوجــب املــادة    

يتعلق بصاحب البالغ وبابنتيه، أو لضمان حق االبنـتني، بوصـفهما قاصـرتني، يف احلمايـة                 فيما
  . من العهد٢٤ من املادة ١مبوجب الفقرة 

  
  ) من العهد٢٦املادة (مام القانون ويف عدم التعرض للتمييز حق الفرد يف املساواة أ  )ت(  

ــم   - ١٩٦ ــضية رق ــان  ( ١٥٧٠/٢٠٠٧يف الق ــق   )فاســيالري ضــد اليون ــائع تتعل ، كانــت الوق
برســالة ُوّجهــت مــن ممثلــي مجعيــات حمليــة إىل صــحيفة اهتمــوا فيهــا ســكان مــستوطنة خاصــة     

بالغ أهنمـا وقعتـا ضـحية انتـهاك     وادعـت صـاحبتا الـ   . بالغجر بارتكاب جرائم وطلبوا إبعـادهم    
ــادة  ٢٦املــادة  ــاالقتران بامل ــانون مكافحــة العنــصرية    ٢ مقــروءة ب  مــن العهــد، مــن حيــث إن ق

يوفر لألفراد محاية كافية مـن التمييـز، وألن تطبيـق احملـاكم للقـانون يف هـذه القـضية مل حيـم                        ال
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ص علـى فـرض عقوبـات       وأشارت اللجنة إىل أن قانون مكافحـة العنـصرية يـن          . صاحبيت البالغ 
يف حالة انتهاك أحكامه، وأن املوقعني على الرسالة املطعون فيهـا خـضعوا للمحاكمـة مبوجـب                 

وال تعتــرب التربئــة يف حــد ذاهتــا  .  مــن هــذا القــانون ولكــن ُبرئــت ســاحتهم بعــد ذلــك  ٢املــادة 
ضاع ، ويف هذا اخلصوص، ذكرت اللجنة بـأن العهـد ال خيـول احلـق يف إخـ             ٢٦انتهاكاً للمادة   

واعترضت صاحبتا البالغ علـى عـدم إدانـة احملكمـة املتـهمني        . شخص آخر للمالحقة القضائية   
 ميثـل شـرطاً   “القـصد ”على أساس تفسريها للقانون احمللي، وبوجـه خـاص مـا إذا كـان شـرط                

وقـدمت صـاحبتا الـبالغ      .  من قانون مكافحة العنـصرية     ٢مسبقاً ضرورياً إلثبات انتهاك املادة      
ــة الطــ  ــضاربة يف هــذا اخلــصوص  والدول ــسواء آراء مت ــع  . رف علــى ال ــة يف موق ومل تكــن اللجن

ــانون، ورأت أن        ــائع والق ــازع عليهــا املتعلقــة بالوق ــق بــني هــذه املــسائل املتن ــها مــن التوفي ميكن
 أو تطبيـق هـذا القـانون        ٩٢٧/٧٩صاحبيت البالغ مل تثبتا أن أحكام قانون مكافحـة العنـصرية            

  .٢٦متييزاً ضدمها باملفهوم الوارد يف املادة من جانب احملاكم قد شكال 
، ادعـى صـاحب     )بريسان ضد اجلمهورية التشيكية   ( ١٤٧٩/٢٠٠٦ويف القضية رقم     - ١٩٧

الــبالغ أنــه ُحــرم مــن حقــه يف اســترجاع ممتلكاتــه الــيت ســبق حجزهــا إثــر مغادرتــه مجهوريــة      
 وقـد ذكّـرت اللجنـة    .تشيكوسلوفاكيا الـسابقة وإقامتـه يف بلـد آخـر حـصل فيـه علـى اجلنـسية              

بآرائها السابقة اليت مفادها أن مطالبـة صـاحب الـبالغ باسـتيفاء شـرط اجلنـسية التـشيكية لـرّد                     
ومـع مراعـاة أن احلـق األصـلي         . ممتلكاته، أو التعويض عنها تعويضاً مناسباً يتعارض مـع العهـد          

رط احلـصول علـى     لصاحب البالغ يف ممتلكاته مل يكن مرتبطاً باجلنسية، اعتربت اللجنـة أن شـ             
وبنــاًء عليــه، اعتــربت اللجنــة أن الوقــائع تكــشف عــن وقــوع . اجلنــسية هــو شــرط غــري معقــول

وقـــد خلـــصت اللجنـــة إىل اســـتنتاج مماثـــل يف القـــضية رقـــم .  مـــن العهـــد٢٦انتـــهاك للمـــادة 
 ١٥٧٤/٢٠٠٧ويف القـــضية رقـــم ) أموندســـون ضـــد اجلمهوريـــة التـــشيكية( ١٥٠٨/٢٠٠٦

  ).لتشيكيةسليزاك ضد اجلمهورية ا(
، ادعـت صـاحبة   )ويليامس لوكرافـت ضـد إسـبانيا      (١٤٩٣/٢٠٠٦ويف القضية رقم     - ١٩٨

الــبالغ أهنــا تعرضــت لتمييــز عنــصري عنــدما اســتهدفتها الــشرطة مــن دون غريهــا بــسبب لــون 
 مقـروءة   ٢٦وتبّين للجنة أن مثة انتهاك للمـادة        . بشرهتا يف حمطة قطار للتدقيق يف وثائق هويتها       

  : من العهد، استنادا إىل االعتبارات التالية٢ من املادة ٣ مع الفقرة باالقتران
اعتربت اللجنة أن عمليات التدقيق يف وثائق اهلوية اليت جترى ألغـراض األمـن        

ــشرعية، ختــدم غرضــاً       ــع اجلرميــة بــشكل عــام، أو ملكافحــة اهلجــرة غــري ال العــام أو من
لتـدقيق هـذه، ينبغـي أال ُتعتـرب املالمـح          بيد أنه لدى قيام السلطات بعمليات ا      . مشروعاً

اجلسدية واإلثنية لألشخاص الذين خيضعون للتدقيق يف حد ذاهتا مؤشرا علـى إمكانيـة              
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ــد    كمــا ال ينبغــي أن جتــري هــذه العمليــات حبيــث      . وجــودهم غــري الــشرعي يف البل
ومــن شــأن التــصرف  . تــستهدف فقــط أشخاصــاً ذوي مالمــح جــسدية وإثنيــة معينــة  

 أن يؤثر سلبا يف كرامة األشخاص املعنـيني فحـسب، بـل مـن شـأنه                 خالف ذلك ليس  
أيــضا أن يــساهم يف نــشر مواقــف العــداء لألجانــب يف أوســاط اجلمهــور عمومــا وأن   

  .يكون متعارضاً مع إعمال سياسة فعالة ملكافحة التمييز العنصري
لـدويل جـراء   وينبغي احلكم مبوضوعية على مسؤولية الدولة اليت تترتب على الـصعيد ا        - ١٩٩

انتــهاك العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، وهــي قــد تنــشأ عــن فعــل أيٍّ مــن    
ويف احلالة قيد النظـر، بـالرغم مـن عـدم وجـود أي              . أجهزهتا الرمسية أو عن امتناعها عن الفعل      

ويـة  أمر مكتوب يف إسبانيا، على ما يبدو، يشترط صراحة إجراء عمليات التدقيق يف وثـائق اهل               
من قبل الشرطة على أساس معيـار لـون البـشرة، يبـدو أن الـشرطي اعتـرب نفـسه متـصرفاً وفقـاً                        

وبـذلك تكـون   . لذلك املعيار، وهو معيار له مـا يـربره يف نظـر احملـاكم الـيت نظـرت يف القـضية                    
وعليه، يعود للجنة أن تقرر ما إذا كان ذلك التـصرف منافيـاً             . مسؤولية الدولة مترتبة بوضوح   

  .حد أو أكثر من أحكام العهدلوا
ويف القـضية قيـد البحــث، ميكـن أن يستــشف مـن امللـف أن عمليــة التـدقيق يف وثــائق        - ٢٠٠

وتــّدعي صــاحبة الــبالغ أن أحــداً يف املكــان الــذي . اهلويــة حمــل الــرتاع كانــت ذات طــابع عــام
واسـتجوهبا  كانت موجودة فيه مل يتعرض للتدقيق يف وثائق هويته وأن الـشرطي الـذي أوقفهـا                 

أشار إىل مالحمها اجلسدية ليشرح هلا سبب سـؤاهلا هـي، ولـيس أحـداً آخـر يف املكـان، إظهـار             
وهذه املزاعم مل تنفها األجهزة اإلدارية والقضائية اليت قدمته هلا صـاحبة الـبالغ              . وثائق هويتها 

روف، ويف ظــل هــذه الظــ. اإلجــراءات املعروضــة علــى اللجنــةقــضيتها، ومل ُيعتــرض عليهــا يف 
ــدقيق يف       ال ــبالغ اســُتهدفت مــن دون اآلخــرين للت ــستنتج أن صــاحبة ال ــة إىل أن ت ــسع اللجن ي

ــة وأن هــذه اخلــصائص كانــت العامــل       ــصها العرقي ــسبب خصائ ــشيء إال ب ــها ال ل ــائق هويت وث
وعالوة على ذلك، تـذكّر اللجنـة باجتـهادها         . احلاسم لالشتباه يف تصرفها تصرفاً غري مشروع      

ه ليس كل تباين يف املعاملة يعد متييزاً، إذا كانـت معـايري هـذا التبـاين معقولـة                   الذي رأت فيه أن   
ويف القضية قيد النظـر،     . وموضوعية وإذا كان اهلدف هو حتقيق غرض مشروع مبوجب العهد         

وباإلضــافة إىل ذلــك، مل ُيقــّدم  . تــرى اللجنــة أن معيــاري املعقوليــة واملوضــوعية غــري متــوفرين  
  .االعتذار هلا باعتباره انتصافاًضية، كأن يكون بلصاحبة البالغ أي تر

  
  ) من العهد٢٧املادة (حق األشخاص املنتسبني إىل األقليات يف التمتع بثقافتهم اخلاصة   )ث(  

، ادعـت صـاحبة الـبالغ أن حتويـل         )بومـا ضـد بـريو     ( ١٤٥٧/٢٠٠٦يف القضية رقـم      - ٢٠١
اكنـا اخلـاص أدى إىل هـالك اآلالف مـن           مسار املياه الذي قامت به السلطات تنفيذاً ملشروع ت        
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ــيت تغطــي مــساحة      ــارا ال ــدهور مراعــي آمي ــار١٠ ٠٠٠رؤوس املاشــية وإىل ت وزعمــت .  هكت
صاحبة البالغ أن مشروع حفر اآلبار أدى إىل تدمري أسلوب معيشتها واقتـصاد اجملتمـع احمللـي                 

طهم االقتـصادي   الذي تنتمي إليه واضـطر أفـراد جمتمعهـا إىل التخلـي عـن أراضـيهم وعـن نـشا                   
ــدي ــا      . التقليـ ــز منوهـ ــشروعة لتعزيـ ــوات مـ ــاذ خطـ ــة اختـ ــان الدولـ ــة أن بإمكـ واعترفـــت اللجنـ
ومع ذلك، ذكّرت اللجنة بأن التنمية االقتصادية جيب أن ال تقـّوض احلقـوق الـيت                . االقتصادي

ناسـبة  ولذلك يتعني على الدولة أن جتعل احلرية املتاحة هلـا يف هـذا اجملـال مت               . ٢٧تكفلها املادة   
كما أشارت اللجنـة إىل     . ٢٧مع االلتزامات اليت يتعني عليها االمتثال هلا مبوجب أحكام املادة           

أن التدابري اليت يصل تأثريها إىل حرمان مجاعة من حرية التمتع بثقافتها هـي تـدابري ال تتماشـى                 
 منـــط حيـــاة ، يف حـــني أن التـــدابري الـــيت ال تـــؤثر إال تـــأثرياً حمـــدوداً علـــى ٢٧وأحكـــام املـــادة 

األشخاص املنتمني إىل هذه اجلماعة وسـبل معيـشتهم لـن تـصل بالـضرورة إىل درجـة احلرمـان                    
  .٢٧من احلقوق مبوجب املادة 

ورأت اللجنـــة أن مقبوليـــة التـــدابري الـــيت تقـــّوض أو تعرقـــل إىل حـــد كـــبري األنـــشطة  - ٢٠٢
األصـليني، إمنـا تـرتبط مبـا إذا         االقتصادية اهلامة ثقافياً ألقلية أو مجاعة ما مـن مجاعـات الـسكان              

كانت الفرصة قد أُتيحت ألفراد اجلماعـة املعنيـة للمـشاركة يف عمليـة صـنع القـرارات املتعلقـة                    
ــشاطهم           ــن ن ــتفادة م ــم مبواصــلة االس ــسمح هل ــدابري ست ــذه الت ــت ه ــا إذا كان ــدابري ومب ــذه الت هب

ات ال بــد أن تكــون ورأت اللجنــة أن املــشاركة يف عمليــة صــنع القــرار. االقتــصادي التقليــدي
ــهم احلــرة           ــل موافقت ــة فحــسب، ب ــة املعني ــراد اجلماع ــشاورة أف ــب م ــر ال يتطل ــو أم ــة، وه فعال

وفــضالً عــن ذلــك، يــتعني أن حتتــرم التــدابري مبــدأ التناســب لكــي    . واملــستنرية واملــسبقة أيــضاً 
يف والحظـت اللجنـة أن الدولـة الطـرف مل تقـم             . تعّرض بقاء اجملتمع نفـسه وأفـراده للخطـر         ال

أي وقت مـن األوقـات مبـشاورة صـاحبة الـبالغ وال مـشاورة أفـراد اجلماعـة الـيت تنتمـي إليهـا                   
وفضالً عـن ذلـك، مل تطلـب الدولـة الطـرف مـن هيئـة مـستقلة خمتـصة                  . فيما يتعلق حبفر اآلبار   

إجراء دراسات لتحديـد اآلثـار الـيت قـد تترتـب علـى األنـشطة االقتـصادية التقليديـة مـن جـراء                        
ر، كمــا أهنــا مل تتخــذ تــدابري للحــد مــن اآلثــار الــسلبية املترتبــة علــى ذلــك وإصــالح حفــر اآلبــا

ــيت حــدثت   ــن مواصــلة      . األضــرار ال ــتمكن م ــبالغ مل ت ــضاً أن صــاحبة ال ــة أي والحظــت اللجن
ولـذلك  . االستفادة من نشاطها االقتصادي التقليـدي بـسبب جفـاف األرض ونفـوق مواشـيها         

أدى إىل إحلـاق أضـرار جـسيمة بطريقـة معيـشة وثقافـة              رأت اللجنة أن تصرف الدولة الطرف       
ــها     ــراد مجاعت ــرداً مــن أف ــا ف ــبالغ باعتباره ــيت   . صــاحبة ال ــشطة ال ــة إىل أن األن وخلــصت اللجن

اضطلعت هبـا الدولـة الطـرف انتـهكت حـق صـاحبة الـبالغ يف التمتـع بثقافتـها باالشـتراك مـع                        
  .عهد من ال٢٧أفراد مجاعتها اآلخرين، عمالً بأحكام املادة 
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  مسؤولية الدولة الطرف عن انتهاكات العهد خارج الوالية اإلقليمية  )خ(  
، قـال صـاحب الـبالغ، وهـو     )مونـاف ضـد رومانيـا   ( ١٥٣٩/٢٠٠٦يف القضية رقم     - ٢٠٣

 برفقــة ثالثــة ٢٠٠٥مــواطن عراقــي أمريكــي حمتجــز يف بغــداد، إنــه ســافر إىل العــراق يف عــام   
وقـد اختطـف املـسافرون مث أفـرج عنـهم بعـد             . لـيالً هلـم   صحافيني رومـانيني ليكـون مترمجـاً ود       

وسلّمت الـسفارة صـاحب الـبالغ علـى       . بضعة أسابيع وأُخذوا إىل السفارة الرومانية يف بغداد       
الفــور إىل أفــراد جــيش الواليــات املتحــدة الــذي اقتــادوه إىل مرفــق لالحتجــاز يف بغــداد بتهمــة 

غ أن قرار الدولـة الطـرف بنقلـه إىل سـجن            وادعى صاحب البال  . التورط يف عملية االختطاف   
تابع للجيش األمريكي دون إجراء حتقيقات وال طلب ضمانات باحترام حقوقـه كـان انتـهاكا                

مـن  ) ه( و) د( و) ب( ٣  و ٢ والفقرات   ١٠ من املادة    ٢  و ١ والفقرتني   ٩  و ٧  و ٦للمواد  
  . من العهد١٤املادة 
على اللجنة أن تنظر فيها هي معرفة مـا إذا كانـت            وكانت املسألة الرئيسية اليت يتعني       - ٢٠٤

الدولــة الطــرف، بــسماحها لــصاحب الــبالغ مبغــادرة مرافــق الــسفارة الرومانيــة يف بغــداد،          
مارست والية قضائية على صاحب البالغ على حنو عّرضه خلطر حقيق جعلـه يقـع ضـحية                  قد

ذكّـرت اللجنـة باجتـهادها    و. انتهاكات حلقوقه مبوجب العهد وهو ما كان من املعقـول توقعـه         
الذي رأت فيها أن الدولة الطرف قد تكون مسؤولة عن انتهاكات العهد اليت ترتكب خـارج                
واليتــها اإلقليميــة إذا كانــت حلقــة يف تسلــسل العالقــة الــسببية الــيت ميكــن أن تكــون وراء          

رج وعليه، ال بـد أن يكـون خطـر حـدوث انتـهاك خـا              . انتهاكات تقع يف والية قضائية أخرى     
الوالية القـضائية نتيجـة ضـرورية ومتوقعـة وأن حيكـم عليـه اسـتناداً إىل املعلومـات الـيت كانـت                       
متلكها الدولة الطرف يف ذلك الوقت، وهذا الوقت يف هذه القضية هو وقت مغادرة صـاحب                 

ورأت اللجنة أنه إذا كان هناك خالف بشأن بعض الوقائع املتـصلة بالقـضية،              . البالغ السفارة 
أُحــضر صــاحب الــبالغ إىل الــسفارة، حيــث مكــث لبــضع  : فــق الطرفــان علــى مــا يلــيفقــد ات

ساعات؛ وطلـب حتديـدا الـذهاب إىل سـفارة الواليـات املتحـدة باعتبـار أنـه مـزدوج اجلنـسية؛                    
يكن يـدرك هـو نفـسه عندئـذ أنـه قـد يتـهم يف وقـت الحـق جبرميـة يف العـراق وأنـه مـن مث                               ومل
والحظــت اللجنــة أن الدولــة الطــرف كانــت . لــة الطــرفيكــون يف حاجــة إىل محايــة الدو قــد

تــرى، عنــد مغــادرة صــاحب الــبالغ الــسفارة، أن صــاحب الــبالغ ســيكون حمــل جمــرد إجــراء   
إحاطة ومل يكن لديها أي سبب حيملها على رفض طلبه احملدد بالـذهاب إىل سـفارة الواليـات                

أت اللجنـــة أن ادعـــاء ور. املتحـــدة، ال ســـيما بـــالنظر إىل وضـــعه كمـــواطن مـــزدوج اجلنـــسية
وعـدم البـت يف   . صاحب البالغ أن الدولة الطرف كانت تعلم غري ذلـك كـان حمـض افتـراض          

ــة يف إطــار       ــنقض العراقي ــاول حمكمــة ال ــبالغ حــىت اآلن وتن الــدعوى املرفوعــة ضــد صــاحب ال
املراجعــة القــضائية بعــضاً مــن ادعــاءات صــاحب الــبالغ علــى األقــل، يؤيــد أكثــر فــأكثر حجــة 
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لطرف بأهنا ال ميكن أن تكون علـى علـم وقـت مغـادرة صـاحب الـبالغ الـسفارة بأنـه                      الدولة ا 
وبالتايل ال يسع اللجنـة أن ختلـص إىل أن الدولـة        . سيتعرض خلطر انتهاك حقوقه مبوجب العهد     

الطرف مارست والية قضائية على صاحب البالغ على حنـو عرضـه خلطـر حقيقـي جعلـه يقـع            
تبعــا لــذلك، خلــصت اللجنــة أن الوقــائع املعروضــة عليهــا و. ضــحية انتــهاكات مبوجــب العهــد

  .ف عن انتهاك أيٍّ من مواد العهدتكش ال
  

  سبل اإلنصاف اليت تطلبها اللجنة يف آرائها  -واو   
 مـن الربوتوكـول االختيـاري، إىل        ٥ من املادة    ٤عندما ختلص اللجنة، مبوجب الفقرة       - ٢٠٥

لدولــة الطــرف أن تتخــذ التــدابري املناســبة  حــدوث انتــهاك ألحــد أحكــام العهــد، تطلــب مــن ا  
كمـا أهنـا تـذكِّر الدولـة الطـرف يف كـثري مـن األحيـان بأهنـا ُملزمـة مبنـع                 . لتدارك هذا االنتـهاك   

  :وعند التوصية بسبيل إنصاف، تعلن اللجنة ما يلي. وقوع انتهاكات مماثلة يف املستقبل
ــة الطــــرف، ب ”     ــا أن الدولــ ــة، إذ تــــضع يف اعتبارهــ انــــضمامها إىل إن اللجنــ

الربوتوكــول االختيــاري، قــد اعترفــت باختــصاص اللجنــة يف البــّت يف مــا إذا حــدث    
 مـن العهـد، بكفالـة احلقـوق املعتـرف هبـا فيـه         ٢انتهاك للعهد، وتعهدت، وفقاً للمادة      

جلميع األفـراد املوجـودين علـى أراضـيها واخلاضـعني لواليتـها وبتـوفري سـبيل انتـصاف           
 حال ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى مـن الدولـة الطـرف،    فعال وقابل للتنفيذ يف  

 يومــاً، معلومــات عمــا اختذتــه مــن تــدابري لوضــع آراء اللجنــة موضــع ١٨٠يف غــضون 
  .“ويلزم على الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة. التنفيذ

ــبل      - ٢٠٦ ــة بـــشأن سـ ــرارات التاليـ ــة القـ ــتعراض، اختـــذت اللجنـ ــرة قيـــد االسـ وخـــالل الفتـ
  .صافاإلن

مـن املـادة   ) ز(٣ والفقـرة  ٧يف بالغات عدة تتعلـق بوقـوع انتـهاكات ألحكـام املـادة              - ٢٠٧
ــم  ١٤ ــضايا رقـــ ــا يف القـــ ــستان  (١١٦٣/٢٠٠٣، كمـــ ــد أوزبكـــ ــساييف ضـــ ــم )إيـــ ، ورقـــ

ــستان ( ١١٩٥/٢٠٠٣ ــد طاجيكـ ــاييف ضـ ــم )دونـ ــد  ( ١٢٠٠/٢٠٠٣، ورقـ ــاتوروف ضـ سـ
ــستان ــم )طاجيكـ ــستان ( ١٢٧٦/٢٠٠٤ ورقـ ــد طاجيكـ ــف ضـ ــم و) إدييـ  ١٣٧٨/٢٠٠٥رقـ

، طلبـت اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تتـيح للـضحية املزعومـة                 )كاسيموف ضد أوزبكـستان   (
سبيل انتصاف فعاالً، مبا يشمل التعويض ومباشرة ومتابعة إجـراءات جنائيـة لتحديـد املـسؤول                

، وطلبت اللجنة أيضاً إتاحة سـبيل انتـصاف فعـال      . عن إساءة معاملة الضحية، وإعادة احملاكمة     
-١٢٦٣ورقـم   ) مسانسر ضد بـيالروس   ( ١١٧٨/٢٠٠٣مبا يشمل التعويض، يف القضايا رقم       

 ١٢٠٠/٢٠٠٣ويف القـضية رقـم      . )خوسينوف وبوتاييف ضد طاجيكستان   ( ١٢٦٤/٢٠٠٤
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، طلبـت اللجنـة إعـادة حماكمـة الـضحية مـع تـوفري الـضمانات                 )ساتوروف ضـد طاجيكـستان    (
توليبخوزاييـف ضـد     (١٢٨٠/٢٠٠٤ القـضية رقـم      ويف. اليت يكرسها العهد، أو اإلفراج عنـها      

 ٧ وكــذلك علــى املــادة ٦، حيــث خلــصت اللجنــة إىل وقــوع انتــهاكات للمــادة )أوزبكــستان
، طلبــت اللجنــة أيــضا مــن الدولــة الطــرف أن تتــيح ألم   ١٤مــن املــادة ) ز( ٣  و١والفقــرتني 

جـراءات جنائيـة   الـضحية سـبيل انتـصاف فعـاالً، مبـا يـشمل دفـع تعويـضات مناسـبة ومباشـرة إ          
  . لتحديد املسؤول عن إساءة معاملة الضحية

، خبــصوص )ريــشيتنيكوف ضــد االحتــاد الروســي ( ١٢٧٨/٢٠٠٤ويف القــضية رقــم  - ٢٠٨
، حيث إنه مل يتم إثبات أن املدعي العام كـان يتمتـع مبـا يلـزم مـن       ٩ من املادة    ٣انتهاك الفقرة   

وطلبـت اللجنـة إىل     . “مارسة سلطة قـضائية   موظفاً خموالً مب  ”موضوعية ونزاهة مؤسسية ليعترب     
وقُـّدم  . الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البالغ سبيل انتصاف فعاالً، مبا يشمل تعويضاً مناسـباً      

، املتعلقـة   )مـامور ضـد مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         ( ١٥٨٧/٢٠٠٧طلب مماثل يف القضية رقم      
  .٩أيضاً بانتهاك املادة 

، حيــث خلــصت اللجنــة إىل )وســيوك ضــد بــيالروسأ( ١٣١١/٢٠٠٤ويف القــضية  - ٢٠٩
، بـسبب عـدم إخطـار صـاحب     ١٤مـن املـادة   ) ه( و) د( و) ب(٣وقوع انتهاكات للفقـرات   

البالغ بتاريخ املرافعات يف حماكمة إدارية مرفوعة ضده، طلبت اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن           
  .تتيح للضحية سبيل انتصاف فعاالً، مبا يشمل دفع تعويضات مناسبة

، املتعلقــة باحلرمــان )مــافلونوف ضــد أوزبكــستان( ١٣٣٤/٢٠٠٤ويف القــضية رقــم  - ٢١٠
 واليت خلصت فيها اللجنة إىل وقوع انتهاكات للمـادتني          “أوينا”من احلق يف تسجيل صحيفة      

، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تـوفر لـصاحيب الـبالغ سـبيل انتـصاف                  ٢٧  و ١٩
 وصــرف تعــويض “أوينــا”ادة النظــر يف طلــب إعــادة تــسجيل صــحيفة فعــاالً، مبــا يف ذلــك إعــ

  .لصاحب البالغ
 حيـث اسـتنتجت     )كاربنتريو أوكليس ضد إسـبانيا    ( ١٣٦٤/٢٠٠٥ويف القضية رقم     - ٢١١

 مــن العهــد، أعلنــت اللجنــة أن الدولــة الطــرف ١٤ مــن املــادة ٥اللجنــة وقــوع انتــهاك للفقــرة 
نتــصاف فعــاالً يــسمح بإعــادة النظــر يف إدانتــه عنــد  مطالبــة بــأن تــوفر لــصاحب الــبالغ ســبيل ا

  .حمكمة أعلى
وأشري أيضاً إىل واجب الدولة توفري سبيل انتصاف فعال لصاحب البالغ، مبـا يـشمل                - ٢١٢

، اليت تنطـوي علـى انتـهاك        )صاحل ضد أوزبكستان  ( ١٣٨٢/٢٠٠٥التعويض، يف القضية رقم     
ــة، ويف القــ    ــق باحملاكمــة العادل ــم ضــمانات عــدة تتعل ــا ضــد  ( ١٤٦٠/٢٠٠٦ضية رق يكليموف
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ــستان ــرات  )تركمانـ ــهاكات الفقـ ــة بانتـ ــادة  ٤  و٢  و١، املتعلقـ ــن املـ ــرة ٩ مـ ــن ١، والفقـ  مـ
  . من العهد١٧، واملادة ١٢ املادة
، الـيت تتعلـق بفـرض       )ويراوانـسا ضـد سـري النكـا       ( ١٤٠٦/٢٠٠٥ويف القضية رقم     - ٢١٣

ــة، طلبــ     ــة اإلعــدام يف أعقــاب حماكمــة غــري عادل ــوفر   عقوب ــة الطــرف أن ت ــة إىل الدول ت اللجن
لصاحب البالغ سبيل انتصاف فعاالً ومناسباً، مبا يف ذلك ختفيف حكم اإلعـدام الـصادر حبقـه          

وأشارت اللجنة أيضاً إىل أنه طاملا بقي صاحب الـبالغ يف الـسجن،             . وصرف تعويض مناسب  
  . وجب أن يعامل بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان

، املتعلقـة بانتـهاكات حـق       )آسنسي ضد بـاراغواي   ( ١٤٠٧/٢٠٠٥ويف القضية رقم     - ٢١٤
أفراد أسرة صاحب البالغ يف احلماية من جانب الدولة، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمـة                

  . بأن تتيح لصاحب البالغ وسيلة انتصاف فعالة، مبا يف ذلك تيسري االتصال بينه وبني ابنتيه
، الـيت خلـصت فيهـا       )إيـسكييف ضـد أوزبكـستان     ( ١٤١٨/٢٠٠٥القضية رقـم    ويف   - ٢١٥

 فيما يتعلق باحتجـاز صـاحب الـبالغ، طلبـت           ١٠  و ٧اللجنة إىل حدوث انتهاكات للمادتني      
اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــوفر لــصاحب الــبالغ ســبيل انتــصاف فعــاالً، مبــا يــشمل إقامــة   

املـسؤولية عـن إسـاءة معاملـة صـاحب الـبالغ، ودفـع             الدعوة اجلنائيـة ومالحقـة اجلنـاة إلثبـات          
وكــررت اللجنــة أنــه ينبغـي للدولــة الطــرف أن تعيــد النظــر يف تــشريعاهتا  . تعـويض مناســب لــه 

وممارساهتا لضمان متتع مجيع األشخاص باملساواة أمام القانون وحبمايـة القـانون هلـم علـى قـدم                  
  . املساواة
، الـيت خلـصت فيهــا   )راتنـا ضـد سـري النكـا    غونا( ١٤٣٢/٢٠٠٥ويف القـضية رقـم    - ٢١٦

اللجنــة إىل انتــهاك حــق صــاحب الــبالغ يف احلــصول علــى ســبيل انتــصاف فعــال فيمــا يتعلــق    
ــة        ــدابري فعال ــة باختــاذ ت ــة الطــرف ملزم ــة أن الدول ــاء احتجــازه، رأت اللجن ــه أثن بإســاءة معاملت

حقــة ومقاضــاة لــضمان محايــة صــاحب الــبالغ وأســرته مــن التهديــدات ومــن الترهيــب، ومبال  
مــرتكيب االنتــهاكات دون تــأخري ال موجــب لــه، وبــضمان مــنح صــاحب الــبالغ جــرباً فعــاالً    

  . يف ذلك التعويض املناسب مبا
، الـيت تنطـوي علـى       )أمريوف ضد االحتاد الروسـي    ( ١٤٤٧/٢٠٠٦ويف القضية رقم     - ٢١٧

 مـن   ٣القتران مع الفقرة    ، مقروءتني با  ٧  و ٦انتهاك الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب املادتني       
، ال سيما فيما يتعلق بالتحقيق على النحو الواجب يف مالبسات وفـاة زوجـة صـاحب              ٢املادة  

 فيمـا يتـصل بـصاحب الـبالغ         ٧البالغ ويف أعمال التعذيب املزعومة، إىل جانب انتهاك املـادة           
الــبالغ نفــسه، رأت اللجنــة أن الدولــة الطــرف ملزمــة بتــوفري ســبيل انتــصاف فعــال لــصاحب   

يشمل، يف مجلة أمور، إجراء حتقيق نزيه يف مالبـسات وفـاة زوجتـه، ومقاضـاة املـسؤولني عـن           
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 ١٢٧٥/٢٠٠٤ووجهت اللجنة طلباً مماثالً يف القضية رقـم         . ذلك، وتقدمي تعويض مناسب له    
، املتعلقــة بانتــهاك حقــوق أصــحاب الــبالغ مبوجــب  )أوميتــالييف وآخــرون ضــد قريغيزســتان(

  .٦ من املادة ١، مقروءة باالقتران مع الفقرة ٢ملادة  من ا٣الفقرة 
، الــيت خلُــصت فيهــا اللجنــة إىل  )بومــا ضــد بــريو( ١٤٥٧/٢٠٠٦ويف القــضية رقــم  - ٢١٨

انتهاك حق صاحبة البالغ، وسائر أفراد اجملتمع الذي تنتمـي إليـه، يف التمتـع بثقافتـها اخلاصـة،                   
ر لـصاحبة الـبالغ سـبيل انتـصاف فعـاالً، وأن            أكدت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تـوفِّ          

  .تتخذ تدابري لتعويضها بشكل يتناسب والضرر الذي لَِحق هبا
ــم   - ٢١٩ ــضيتني رقـ ــال  ( ١٤٦٩/٢٠٠٦ويف القـ ــد نيبـ ــارما ضـ ــم )شـ  ١٤٩٥/٢٠٠٦ ورقـ

، واملتعلقتني باختفاء الضحايا املزعومني، رأت اللجنـة أن الدولـة الطـرف             )مدوي ضد اجلزائر  (
  .لة أمور مبقاضاة املسؤولني عن االنتهاكات ومعاقبتهمملزمة يف مج

، املتعلقــة بطلــب )صــيادي وآخــرون ضــد بلجيكــا( ١٤٧٢/٢٠٠٦ويف القـضية رقــم   - ٢٢٠
بـاألفراد والكيانـات املنتميـة حلركـة الطالبـان          شطب امسي صاحيب البالغ مـن القائمـة املوحـدة           

 عليهــا اللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار  وتنظــيم القاعــدة أو املرتبطــة هبمــا الــيت وضــعتها وتــشرف 
، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحيب البالغ سبيل انتـصاف فعـاالً،                ١٢٦٧

واعتربت أنه وعلى الرغم من كون الدولـة الطـرف غـري خمتـصة بـشطب امسـي صـاحيب الـبالغ                      
لتعـويض لـصاحيب    من القائمة، فهي ملزمة ببـذل قُـصاراها يف ذلـك الـصدد، لـدفع شـكل مـن ا                   

  .البالغ ونشر الطلبات املتعلقة بشطب امسيهما من القائمة
، املتعلقــة بانتــهاك )مــورالس تورنيــل ضــد إســبانيا ( ١٤٧٣/٢٠٠٦ويف القــضية رقــم  - ٢٢١

 نتيجـة وفـاة قريبـهم يف الـسجن، أكـدت      ١٧ من املـادة  ١حق أصحاب البالغ مبوجب الفقرة     
ــة الطــرف ملزمــة بــأن تــو   فِّر ألصــاحب الــبالغ ســبيل انتــصاف فعــاالً، مبــا يف   اللجنــة أن الدول

  .مناسب ذلك
، )أموندسـون ( ١٥٠٨/٢٠٠٦، ورقـم    )بريسـان ( ١٤٧٩/٢٠٠٦ويف القضيتني رقم     - ٢٢٢
 ٢٦ضد اجلمهورية التشيكية املتعلقتني بانتـهاك أحكـام املـادة     ) سليزاك (١٥٧٤/٢٠٠٧ورقم  

كـاهتم خـالل فتـرة احلكـم الـشيوعي،          فيما يتصل برد ممتلكات األشخاص الذين احُتجـزت ممتل        
أشارت اللجنـة إىل أن الدولـة الطـرف ملزمـة بتـوفري سـبيل انتـصاف فعـال ألصـحاب الـبالغ،                       

وعــالوة علــى ذلــك، كــررت . يف ذلــك التعــويض يف حالــة اســتحالة رّد املمتلكــات املعنيــة  مبــا
ــشريعا      ــة الطــرف ملزمــة بإعــادة النظــر يف ت ــاده أن الدول ــة رأيهــا الــذي مف هتا وممارســاهتا اللجن

  .لضمان متتع مجيع األشخاص باملساواة أمام القانون وحبماية القانون هلم على قدم املساواة
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، خبـصوص   )باسونغو ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية    ( ١٤٨٣/٢٠٠٦ويف القضية    - ٢٢٣
كمـة  ، طلبت اللجنة مـن الدولـة الطـرف اختـاذ تـدابري مـن أجـل امتثـال قـرار احمل              ٧انتهاك املادة   

  .العسكرية اليت حكمت بالسجن على املسؤولني عن جلد الضحية
، املتعلقـة بانتـهاك     )ويليامس لوكرافت ضد إسـبانيا    ( ١٤٩٣/٢٠٠٦ويف القضية رقم     - ٢٢٤
 نتيجة لعملية التـدقيق يف وثـائق هويـة صـاحبة الـبالغ مـن قبـل الـشرطة علـى أسـاس                        ٢٦املادة  

لـة الطـرف ملزمـة بـأن تتـيح لـصاحبة الـبالغ سـبيل                اعتبارات عنصرية، اعتربت اللجنـة أن الدو      
والدولة الطرف ملزمـة أيـضاً باختـاذ تـدابري لإليعـاز      . انتصاف فعاالًً، مبا يشمل االعتذار هلا علناً      

  . إىل أعوان الدولة بعدم ارتكاب أفعال مماثلة للفعل حمل القضية
ــم   - ٢٢٥ ــضية رق ــا  ( ١٥١٠/٢٠٠٦ويف الق ــوفيتش ضــد كرواتي ــيت)فوين ــا  ، ال ــصت فيه  خلُ

اللجنة إىل حدوث انتهاكات ملواد عدة مـن العهـد فيمـا يتـصل بإهنـاء حـق صـاحب الـبالغ يف                       
احليازة احملمية محاية خاصة، رأت اللجنة أن الدولة الطـرف ملزمـة بـأن تـوفر لـصاحب الـبالغ                    

  .سبيل انتصاف فعاالً، مبا يف ذلك التعويض املناسب
، الــيت )رنينكــو وميلينكيفيــتش ضــد بــيالروس كو( ١٥٥٣/٢٠٠٧ويف القــضية رقــم  - ٢٢٦

تنطوي علـى انتـهاكات حـق صـاحيب الـبالغ يف حريـة التعـبري واملـشاركة يف احليـاة الـسياسية،                       
رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تـوفر لـصاحيب الـبالغ سـبيل انتـصاف فعـاالً، مبـا يف                

فروضـة عليهمـا تـضاف إليهـا قيمـة          ذلك تعويضهما مببلغ ال يقل عـن القيمـة احلاليـة للغرامـة امل             
  .املصاريف القانونية

، املتعلقـــة )مارســـيالنا وغومـــانوي ضـــد الفلـــبني( ١٥٦٠/٢٠٠٧ويف القـــضية رقـــم  - ٢٢٧
حبرمان الـضحايا مـن احلـق يف احليـاة، أشـارت اللجنـة إىل أن الدولـة الطـرف ملزمـة بـأن تـوفِّر                          

رة ومتابعـة إجـراءات جنائيـة إلثبـات         سبيل انتصاف فعـاالً لـصاحيب الـبالغ، مبـا يف ذلـك مباشـ              
  .املسؤولية عن خطف الضحيتني ومقتلهما، ودفع تعويض مناسب

، املتعلقــة بانتــهاكات )بــاتريوف ضــد أوزبكــستان( ١٥٨٥/٢٠٠٧ويف القــضية رقــم  - ٢٢٨
، رأت اللجنــة أن الدولــة الطــرف ملزمــة بــأن تــوفِّر لــصاحب   ١٢ مــن املــادة ٣  و٢الفقــرتني 

اف فعــاالً، مبــا يف ذلــك تقــدمي تعويــضات لــه، فــضال عــن تعــديل تــشريعها  الــبالغ ســبيل انتــص
  .املتعلق باخلروج من البلد حبيث ينسجم مع أحكام العهد

وقد اكتفت اللجنة، يف عدد مـن القـضايا، باإلشـارة إىل واجـب الدولـة الطـرف بـأن                     - ٢٢٩
 ١٥١٢/٢٠٠٦ني رقـم  توفِّر لصاحب البالغ سبيل انتصاف فعاالً، مثلما هو احلـال يف القـضيت        

  .)الغوناس كاستيدو ضد إسبانيا( ١١٢٢/٢٠٠٢، ورقم )دين ضد نيوزيلندا(
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  الفصل السادس
  أنشطة متابعة اآلراء مبوجب الربوتوكول االختياري    

، اعتمدت اللجنة إجراء لرصد متابعة اآلراء الـيت تعتمـدها           ١٩٩٠يوليه  /يف شهر متوز   - ٢٣٠
 الربوتوكول االختياري، وأنشـأت هلذا الغـرض واليـة املقـرر            من ٥ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

يوليـه  /وتتوىل السيدة روث ودجوود مهام املقرر اخلـاص منـذ متـوز           . اخلاص املعين مبتابعة اآلراء   
  ).الدورة السادسة والتسعون (٢٠٠٩
، بدأ املقرر اخلاص يطلب من الدول األطراف تقدمي معلومات عـن            ١٩٩١ومنذ عام    - ٢٣١
كما طلب بانتظـام تقـدمي معلومـات تتعلـق مبتابعـة مجيـع اآلراء الـيت ختلـص فيهـا                     . ة اآلراء متابع

 رأيـاً مـن     ٥٤٣وخلـصت اللجنـة يف      . اللجنة إىل حدوث انتـهاك للحقـوق املـذكورة يف العهـد           
  . إىل حدوث انتهاكات للعهد١٩٧٩ رأياً اعُتمدت منذ عام ٦٨١أصل 
لقــة باملتابعــة املقدَّمــة مــن الــدول األطــراف حــسب  وأيــة حماولــة لتــصنيف الــردود املتع - ٢٣٢

فئات معينة هي باألسـاس حماولـة غـري دقيقـة وغـري موضـوعية؛ وبالتـايل مـن غـري املمكـن إيـراد                       
وميكــن . إحــصاءات واضــحة ُمــصنفة حــسب الفئــات للــردود املقدمــة يف إطــار إجــراء املتابعــة   

عداد الدولة الطرف تنفيذ توصـيات      اعتبار الكثري من الردود الواردة مرضية إذ تكشف عن است         
ــبالغ      ــصاحب ال ــصاف مناســب ل ــبيل انت ــة أو إتاحــة س ــاك ردود أخــرى ال ميكــن   . اللجن وهن

اعتبارهــا مرضــية إمــا ألهنــا ال تتنــاول آراء اللجنــة إطالقــاً أو ألهنــا تتنــاول جوانــب معينــة منــها   
تعويض بعـد انقـضاء     وهناك بعض الـردود تكتفـي باإلشـارة إىل أن املـدعي قـّدم طلبـاً بـال                 . فقط

بـل تـشري ردود أخـرى إىل أن    . املهل القانونيـة احملـددة، وأنـه ال ميكـن بالتـايل دفـع تعـويض لــه           
الدولة الطرف غري ملزمة قانوناً بتوفري سبيل انتصاف للمدعي، ولكنها ستمنحه تعويـضاً علـى               

  . سبيل التكرم
اء اللجنـة واسـتنتاجاهتا اسـتناداً إىل        أما بقية الـردود املتعلقـة باملتابعـة فهـي تطعـن يف آر              - ٢٣٣

أسس وقائعية أو قانونية، أو أهنـا جـاءت متـأخرة جـداً فيمـا يتعلـق بعـرض األسـس املوضـوعية                       
للقضية، أو أهنا َتِعد بإجراء حتقيق يف املـسألة الـيت نظـرت فيهـا اللجنـة، أو تـشري إىل أن الدولـة                        

  .ع التنفيذالطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موض
وقد تلقـت األمانـة أيـضاً، يف أحيـان كـثرية، معلومـات مـن أصـحاب البالغـات تفيـد              - ٢٣٤

وعلـى العكـس مـن ذلـك، ولكـن يف حـاالت نـادرة،         . بأن آراء اللجنة مل توَضع موضع التنفيذ      
أبلغ أصحاب البالغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنـة موضـع التنفيـذ                

  .  أن الدولة الطرف نفسها مل تقدم هذه املعلوماتبالفعل، مع
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ويتخذ هذا التقرير السنوي نفس شكل التقرير الـسنوي األخـري يف عـرض املعلومـات              - ٢٣٥
ويقدم اجلدول أدناه صـورة كاملـة عـن الـردود الـواردة مـن الـدول األطـراف                   . املتعلقة باملتابعة 

، بــشأن اآلراء الــيت خلــصت )٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣١-١٣(حــىت الــدورة الــسادسة والتــسعني 
وهو يذكر، حيثما كـان ذلـك ممكنـاً، مـا إذا كانـت      . فيها اللجنة إىل حدوث انتهاكات للعهد   

ــة،       ــال لتوصــيات اللجن ــردود مرضــية أو اعتــربت مرضــية أو غــري مرضــية، فيمــا خيــص االمتث ال
وتـشري  . راء متواصـالً إذا كان احلوار بني الدولة الطرف واملقـرر اخلـاص املعـين مبتابعـة اآل             ما أو

املالحظات التفسريية اليت توّجب إحلاقها بعدد من القضايا إىل صعوبة تـصنيف الـردود املتعلقـة           
  .مبتابعة اآلراء

وتــرد املعلومــات املتعلقــة باملتابعــة املقدمــة مــن الــدول األطــراف وأصــحاب البالغــات  - ٢٣٦
تاسـع مـن اجمللـد الثـاين مـن هـذا        ملرفـق ال  يف ا ) A/63/40(ممثليهم منذ التقرير الـسنوي األخـري         أو

   .التقرير السنوي
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  عرض املعلومات اليت تلقتها اللجنة حىت اآلن بشأن متابعة آرائها يف إطار مجيع احلاالت اليت خلصت فيها إىل حدوث انتهاك للعهد
  

الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 Gridin ,770/1997 )١٠(االحتاد الروسي 

A/55/40 

A/57/40, A/60/40  X  X 

 763/1997, Lantsova 

A/57/40 

A/58/40, A/60/40  X  X 

 888/1999, Telitsin 

A/59/40 

X 

A/60/40 

   X 

 712/1996, Smirnova 

A/59/40 

X 

A/60/40 

   X 

 815/1997, Dugin 

A/59/40 

X 

A/60/40 

   X 

 889/1999, Zheikov 

A/61/40 

X 

A/62/40 

   X 

A/62/40 

 1218/2003, Platanov 

A/61/40 

X 

A/61/40 

    

 1278/2004, Reshnetnikov 

A/64/40 

   X  

 1310/2004, Babkin 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 1447/2006, Amirov 

A/64/40 

   X  

-Mónaco de Gal ,400/1990 )١(األرجنتني 

lichio 

A/50/40 

X 

A/51/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 Griffin ,493/1992 )٢١(إسبانيا 

A/50/40 

X 

A/59/40*, A/58/40 

   X 

ن ملف املتابعة أن الدولة الطرف قد طعنت يف آراء اللجنة، يف ويبدو م). مل ُينشر (١٩٩٥حسب هذا التقرير، ورد رد يف عام   :ملحوظة * 
 .١٩٩٥يونيه / حزيران٣٠ردها املؤرخ 

 526/1993, Michael and 

Brian Hill 

A/52/40 

X 

A/53/40, A/56/40, A/58/40,  

A/59/40, A/60/40, A/61/40, 

A/64/40 

   X 

 701/1996, Gómez Vásquez 

A/55/40 

X 

A/56/40, A/57/40, A/58/40,  

A/60/40, A/61/40 

   X 

 864/1999, Ruiz Agudo 

A/58/40 

   X 

A/61/40 

X 

 986/2001, Semey 

A/58/40 

X 

A/59/40, A/60/40, A/61/40 

   X 

 1006/2001, Muñoz 

A/59/40 

   X 

A/61/40 

 

 1007/2001, Sineiro Fer-

nando 

A/58/40 

X 

A/59/40, A/60/40, A/61/40 

   X 

 1073/2002, Terón Jesús 

A/60/40 

   X 

A/61/40 

X 

 1095/2002, Gomariz 

A/60/40 

   X 

A/61/40 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 1101/2002, Alba Cabriada 

A/60/40 

   X 

A/61/40 

X 

 1104/2002, Martínez 

Fernández 

A/60/40 

   X 

A/61/40 

X 

 1122/2002, Lagunas 

Castedo 

A/64/40 

   X  

 1211/2003, Oliveró 

A/61/40 

   X X 

 1325/2004, Conde  

A/62/40 

   X X 

 1332/2004, Garcia and oth-

ers 

A/62/40 

   X X 

  1351 and 1352/2005,  

Hens and Corujo 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 1364/2005, Carpintero 

Uclés 

A/64/40 

 X    مل حيل املوعد بعد

 1381/2005, Hachuel 

A/62/40 

   X  

 1473/2006, Morales Tornel 

A/64/40 

   X 
) مل حيل املوعد(
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 1493/2006, Williams Le-

craft 
A/64/40 

 X    مل حيل املوعد بعد

  Toonen ,488/1992 )٢٤(أستراليا 

A/49/40 

X 

A/51/40 

X    

 560/1993, A  

A/52/40 

X 

A/53/40, A/55/40, A/56/40 

 X  X 

 802/1998, Rogerson 

A/58/40 

اعُترب استنتاج حدوث انتهاك      
 تعويضاً كافياً

X    

 900/1999, C.  

A/58/40 

X 

A/58/40, CCPR/C/80/FU/1 

A/60/40, A/62/40 

   X 

 930/2000, Winata et al 

A/56/40 

X 

CCPR/C/80/FU/1 

A/57/40, A/60/40  

A/62/40, A/63/40 

    

 941/2000, Young 

A/58/40 

X 

A/58/40, A/60/40  

 A/62/40, A/63/40 

 X  X 

 1011/2002, Madafferi 

A/59/40 

X 

A/61/40  

X    

 1014/2001, Baban et al 

A/58/40 

X 

A/60/40, A/62/40 

 X  X 

 1020/2001, Cabal and X  X*  X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

Pasini  

A/58/40 

A/58/40, CCPR/C/80/FU/1 

وتؤكد الدولة الطرف أنه من غري املألوف أن يتبادل شخصان الزنزانات . CCPR/C/80/FU/1 يرد رد الدولة الطرف يف الوثيقة  :ملحوظة 
وهي ال تقبل أحقية . وأهنا طلبت من شرطة فيكتوريا اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان عدم تكرار مثل هذه احلالة مرة أخرى

 . نبغي استمرار النظر فيها يف إطار إجراء املتابعةورأت اللجنة أن هذه القضية ال ي. أصحاب البالغ يف احلصول على تعويضات

 1036/2001, Faure  

A/61/40 

X 

A/61/40 

   X 

 1050/2002, Rafie and Saf-

del 

A/61/40 

X 

 A/62/40, A/63/40 

   X 

 1157/2003, Coleman 

A/61/40 

X 

A/62/40 

   X 

A/62/40 

 1069/2002, Bakhitiyari 

A/59/40 

X 

A/60/40, A/62/40 

 X  X 

 1184/2003, Brough 

A/61/40 

X 

A/62/40 

   X 

A/62/40 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 1255, 125  6, 1259, 1260, 

1266, 1268, 1270, et 

1288/2004, Shams, Atvan, 

Shahrooei, Saadat, Ramez-

ani, Boostani,  

Behrooz and Sefed 

A/62/40 

X 

A/63/40 

   X 

 1324/2004, Shafiq 

A/62/40 

X 

A/62/40, A/63/40 

   X 

A/62/40 

 1347/2005, Dudko 

A/62/40 

X 

A/63/40 

   X 

A/63/40 

 Bolaños ,238/1987 )٥(إكوادور 

A/44/40 

X 

A/45/40 

X 

A/45/40 

   

 277/1988, Terán Jijón 

A/47/40 

X 

A/59/40* 

 X  X 

و مــن ملــف املتابعــة أن كــل مــا قامــت بــه الدولــة   ويبــد). مل ُينــشر (١٩٩٢يونيــه / حزيــران١١حــسب هــذا التقريــر، ورد رد يف   :ملحوظة * 
الطرف هو أهنا أرسلت نسخة من تقريري الشرطة الوطنية عن التحقيق يف اجلرائم اليت اشـترك فيهـا الـسيد تـريان خيخـون، مبـا يف           

 . بشأن اشتراكه يف اجلرائم١٩٨٦مارس / آذار١٢ذلك األقوال اليت أدىل هبا يف 

 319/1988, Cañón García 

A/47/40 

  X  X 

 480/1991, Fuenzalida 

A/51/40 

X 

A/53/40, A/54/40 

X    

 481/1991, Villacrés Ortega 

A/52/40 

X 

A/53/40, A/54/40 

X    

 Gerlach X    X ,1482/2006 )١(أملانيا 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/63/40 A/64/40 

  Dias ,711/1996 )٢(أنغوال 

A/55/40 

X 

A/61/40 

 X 

A/61/40 

 X 

 1128/2002, Marques 

A/60/40 

X 

A/61/40 

 X 

A/61/40 

 X 

  Massera ,5/1977] - ألف  )٥٢(أوروغواي 
  الدورة السابعة

43/1979, Caldas 

 الدورة التاسعة عشرة
63/1979, Antonaccio 

  الدورة الرابعة عشرة
73/1980, Izquierdo 

X 

43 réponses reçues  

(voir A/59/40*) 

X 

(pour les af-

faires re-

groupées 

en D et G) 

X 

(pour les 

affaires 

regrou-

pées en A, 

B, C, E, 

F) 

 X 

  الدورة اخلامسة عشرة      
80/1980, Vasiliskis 

  الدورة الثامنة عشرة
83/1981, Machado 

  الدورة العشرون
84/1981, Dermis 

  الدورة السابعة عشرة
85/1981, Romero 
  الدورة احلادية والعشرون

88/1981, Bequio 

  رة الثامنة عشرةالدو
92/1981, Nieto 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

  الدورة التاسعة عشرة 
103/1981, Scarone 

  الدورة العشرون
105/1981, Cabreira 

  الدورة التاسعة عشرة
109/1981, Voituret 
  الدورة احلادية والعشرون

123/1982, Lluberas 
 ]الدورة احلادية والعشرون

     

  Scarone ,103/1981] - باء  
73/1980, Izquierdo 
92/1981, Nieto 

85/1981, Romero] 

     

 ,63/1979] - جيم  

Antonaccio  
80/1980, Vasiliskis 
123/1982, Lluberas] 

     

  Martins ,57/1979] -دال  
  الدورة اخلامسة عشرة

77/1980, Lichtensztejn 
 الدورة الثامنة عشرة

106/1981, Montero 
 ةالدورة الثامنة عشر

108/1981, Nuňez 
 ]الدورة التاسعة عشرة

     



 

 

 
A

/64/40 (V
ol. I)

10-49018 
178 

الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

   Ramirez ,4/1977] - هاء  
  الرابعةالدورة

6/1977, Sequeiro   
   السادسةالدورة

25/1978, Massiotti  
  عشرةالسادسة الدورة

28/1978, Weisz  

  عشرةاحلادية الدورة
32/1978, Touron  

 الدورة الثانية عشرة
33/1978, Carballal  

   الثانية عشرةرةالدو
37/1978, De Boston  

  الدورة الثانية عشرة
44/1979, Pietraroia 

   عشرةالثانية الدورة
52/1979, Lopez Burgos  

   عشرةالثالثة الدورة
56/1979, Celiberti 

   عشرةالثانية الدورة
66/1980, Schweizer  

   عشرةالسابعةالدورة 
70/1980, Simones  

   عشرةاخلامسةالدورة 
74/1980, Estrella  

 الدورة الثامنة عشرة
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 110/1981, Viana  
   والعشروناحلاديةالدورة 

139/1983, Conteris 
   والعشروناخلامسةالدورة 

147/1983, Gilboa 
   والعشرونالسادسةالدورة 

162/1983, Acosta 
 ] والثالثونالرابعة الدورة

     

  Bleier ,30/1978] - واو  
 سة عشرة اخلامالدورة

84/1981, Barbato 
   السابعة عشرةالدورة

107/1981, Quinteros 
 ] التاسعة عشرةالدورة

     

  Silva ,34/1978 - زاي  
 الدورة الثانية عشرة

     

ــشر(ورد رد   :ملحوظة *  ــشرين األول١٧يف ) مل ُين ــوبر / ت ــة   . ١٩٩١أكت ــسبة للقــضايا املدرجــة يف الفئ ــفبالن ــة الطــرف أل ــادت الدول  أن ، أف
 مجيـع   ١٩٨٥مـارس   / آذار ٨ومشل قانون العفو الصادر يف      . ١٩٨٥مارس  / آذار ١اختصاص احملاكم املدنية قد أعيد من جديد يف         

األفراد الضالعني يف اجلرائم السياسية أو ألغراض سياسية سواء كـانوا مـرتكبني هلـا أو مـشاركني أو متـواطئني فيهـا، يف الفتـرة مـا                            
ومسح القانون إما مبراجعة احلكم الصادر يف حق األفـراد الـذين أدينـوا              . ١٩٨٥مارس  / آذار ١  و ١٩٦٢ يناير/ كانون الثاين  ١بني  

عـن األفـراد الـذين سـجنوا يف      مـن قـانون حتقيـق الـسلم الـوطين أفـرج       ١٠وعمـالً باملـادة   . جبرمية القتل عمداً أو بتخفيف عقوباهتم  
وعمــالً . مراجعــة، إمــا بــرأت حمــاكم االســتئناف هــؤالء األفــراد أو أدانتــهمويف القــضايا الــيت قــدمت لل. “التــدابري األمنيــة”نطــاق 

نوفمرب، أِذن جلميـع األشـخاص الـذين كـانوا يـشغلون مناصـب عامـة باسـتئناف         / تشرين الثاين٢٠ الصادر يف ٧٨٣-١٥بالقانون  
-١٥ جـرى العفـو عنـهم عمـالً بالقـانون      ، تقول الدولة الطرف إن هؤالء األفـراد   باءوبالنسبة للقضايا املدرجة يف الفئة      . وظائفهم
مـارس  / آذار ١٤، أُفـرج عـن أصـحاهبا يف         جـيم وبالنسبة للقضايا املدرجة يف الفئة      . ١٩٨٥مارس  / آذار ١٠ وأفرج عنهم يف     ٧٣٧

 ، أهنـى قـانون العفـو منـذ اليـوم األول الـذي دخـل       دالوفيما يتعلق بالقضايا املدرجة يف الفئة   . ٧٣٧-١٥، ومشلها القانون    ١٩٨٥
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

فيه حيز النفاذ، نظم مراقبة األفراد، إىل حني صـدور أوامـر التوقيـف، والقيـود املفروضـة علـى الـدخول إىل البلـد أو اخلـروج منـه،                              
، مل يعـد إصـدار وثـائق الـسفر خيـضع ألي             ١٩٨٥مـارس   / آذار ٨ومنـذ   . ومجيع عمليـات التحقيـق يف اجلـرائم الـيت يـشملها العفـو             

وبالنــسبة للقــضايا . منــصبـه كرئيـــس جلامعــة اجلمهوريــة  تاين، بعــد رجوعــه إىل أوروغــواي،فقــد اســتعاد ســامويل ليختنــش . قيــود
، إمكانية رفع دعوى للحصول على تعويض عن األضرار جلميـع ضـحايا             ١٩٨٥مارس  / آذار ١، أتيحت منذ    هاءاملدرجة يف الفئة    

 دعـوى للتعـويض عـن    ٣٦ إىل اليـوم رفعـت   ١٩٨٥ومنذ . انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت إبان حكم حكومة األمر الواقع       
وقامت احلكومة بتسوية قضية الـسيد لـوبيز يف         .  باستعادة املمتلكات  ١٢  دعوى منها باالحتجاز التعسفي و     ٢٢األضرار، وتتعلق   

أمــا قــضية الــسيدة ليليــان .  دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة٢٠٠ ٠٠٠، إذ دفعــت لـــه ١٩٩٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١
ــزال قيــد النظــر ســ ــة تطالــب فيهــا      . يليبرييت فــال ت وعــدا القــضايا املــذكورة أعــاله، مل ترفــع أي ضــحية أخــرى دعــوى ضــد الدول

-١٥، سـن الكـونغرس القـانون رقـم     ١٩٨٦ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢، يف   واووبالنـسبة للقـضايا املدرجـة يف الفئـة          . بالتعويض
وقد أبطـل هـذا القانـون صـالحية سـلطات الدولـة يف مقاضـاة اجلـرائم الـيت            . “انقضاء الدعوى العمومية  ”، املعروف بقانون    ٨٤٨

مـارس  / آذار ١ارتكبها عناصر من اجليش أو أفراد من الشرطة ألغـراض سياسـية أو عنـد تنفيـذ أوامـر صـادرة عـن رؤسـائهم قبـل                            
ويــأمر هــذا . ن بواســطة اسـتفتاء ، مت تأكيـد هــذا القـانو  ١٩٨٩أبريــل / نيـسان ١٦ويف . وأوقفـت مجيــع الـدعاوى القائمــة  . ١٩٨٥

القانون قضاة التحقيق بإرسال التقارير املقدمة إىل السلطة القضائية بـشأن ضـحايا االختفـاء إىل الـسلطة التنفيذيـة كـي تباشـر فـتح                   
 .حتقيقات

 159/1983, Cariboni 

A/43/40 
 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

   X X 

 322/1988, Rodríguez 

A/51/40  

A/49/40 

   X 

A/51/40 

X 

 Sirageva ,907/2000 )٢٢(أوزبكستان 

A/61/40 

X 

A/61/40 

    

 911/2000, Nazarov 

A/59/40 

X 

A/60/40 

 X  X 

 915/2000, Ruzmetov    X X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/61/40 

 917/2000, Arutyunyan 

A/59/40 

X 

A/60/40 

 X 

A/60/40 

 X 

 931/2000, Hudoyberganova

A/60/40 

X 

A/60/40 

 X 

A/60/40 

  

 971/2001, Arutyuniantz 

A/60/40 

X 

A/60/40  

   X 

 959/2000, Bazarov 

A/61/40 

X 

A/62/40 

   X 

A/62/40 

 1017/2001, Maxim Strakhov 

and  

1066/2002, V. Fayzulaev 

A/62/40 

   X  

 1041/2002, Refat Tulay-

ganov 

A/62/40 

   X  

 1043/2002, Chikiunov 

A/62/40 

   X  

 1057/2002, Korvetov 

A/62/40 

X 

A/62/40 

   X 

A/62/40 

 1071/2002, Agabekov 

A/62/40 

   X  

 1140/2002, Iskandar Khu-

dayberganov 

   X  
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/62/40 

 1150/2002, Azamat Uteev 

A/63/40 

   X  

 1163/2003, Isaev and 

Karimov 

A/64/40 

   X  

 1280/2004, Tolipkhuzhaev 

A/64/40 

    X 

 1334/2004, Mavlonov and 

Sa’di 

A/64/40 

   X  

 1378/2005, Kasimov 

A/64/40 

 X    مل حيل املوعد بعد

 1382/2005, Salikh 

A/64/40 

   X  

 1418/2005, Yuri Iskiyaev 

A/64/40 

   X  

 1585/2007, Batyrov 

A/64/40 

 X    مل حيل املوعد بعد

 Zheludkov ,726/1996 )٢(أوكرانيا 

A/58/40 

X 

A/58/40 

X 

A/59/40 

   

 781/1997, Aliev 

A/58/40 

X 

A/60/40 

 X 

A/60/40 

 X 

    Kavanagh X X ,819/1998 )١(ا أيرلند
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/56/40 A/57/40, A/58/40 A/59/40, 
A/60/40 

 Harraldsson ,1306/2004 )١(ا أيسلند

A/62/40 

X 

A/63/40, A/64/40 

   X 

 Maleki ,699/1996 )١(إيطاليا 

A/54/40 

X 

A/55/40 

 X  X 

 Asensi ,1407/2005 )١(باراغواي 

A/64/40 

   X  

-Correia de Ma ,1123/2002 )١(الربتغال 

tos 

A/61/40 

X 

A/62/40 

  X X 

A/62/40 

 .Sayadi et al ,1472/2006 )١(بلجيكا 

A/64/40 

   X  

 Wolf ,289/1988 )٢(بنما 

A/47/40 

X 

A/53/40 

   X 

 473/1991, Barroso 

A/50/40 

X 

A/53/40 

   X 

 Sankara ,1159/2003 )١(بوركينا فاسو 

A/61/40 

X 

A/61/40, A/62/40 

A/63/40و 

X    

 Fijalkovska ,1061/2002 )١(بولندا 

A/60/40 

X 

A/62/40 

X 

A/62/40 

   

 Peñarrieta ,176/1984 )٢(بوليفيا 

A/43/40 

X 

A/52/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 336/1988, Fillastre and 

Bizouarne 

A/52/40 

X 

A/52/40 

X    

Ato del Avellanal ,202/1986 )١٥(بريو 

A/44/40 

X 

A/52/40, A/59/40 

A/62/40 et A/63/40 

   X 

 203/1986, Muñoz Hermosa 

A/44/40 

X 

A/52/40, A/59/40 

   X 

 263/1987, González del Río

A/48/40 

X 

A/52/40, A/59/40 

   X 

 309/1988, Orihuela 

Valenzuela 

A/48/40 

X 

A/52/40, A/59/40 

   X 

 540/1993, Celis Laureano 

A/51/40 

   X 

A/59/40 

X 

 577/1994, Polay Campos 

A/53/40 

X 

A/53/40, A/59/40 

   X 

 678/1996, Gutiérrez 

Vivanco 

A/57/40 

   X 

A/58/40, 

A/59/40 

X 

 688/1996, de Arguedas 

A/55/40 

X 

A/58/40, A/59/40 

X    

 906/1999, Vargas-Machuca

A/57/40 

   X 

A/58/40, 

A/59/40 

X 

 981/2001, Gómez Casa-   X X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

franca 

A/58/40 

A/59/40 

 1125/2002, Quispe 

A/61/40 

X 

A/61/40 

   X 

 1126/2002, Carranza 

A/61/40 

X 

A/61/40, A/62/40 

   X 

 1153/2003, K. N. L. H. 

A/61/40 

X 

A/61/40, A/62/40 

A/63/40و 

   X 

 1058/2002, Vargas 

A/61/40 

X 

A/61/40, A/62/40 

   X 

 1457/2006, Poma 

A/64/40 

   X  

 Laptsevich ,780/1997 )١٧(بيالروس 

A/55/40 

   X 

A/56/40, 

A/57/40 

X 

 814/1998, Pastukhov 

A/58/40 

   X 

A/59/40 

X 

 886/1999, Bondarenko 

A/58/40 

X 

 A/59/40, A/62/40, A/63/40 

    

 887/1999, Lyashkevich 

A/58/40 

X 

A/59/40, A/62/40 

A/63/40و 

    

 921/2000, Dergachev    X X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/57/40 

 927/2000, Svetik 

A/59/40 

X 

A/60/40, A/61/40 

A/62/40و 

   X 

A/62/40 

 1009/2001, Shchetko 

A/61/40 

   X  

 1022/2001, Velichkin 

A/61/40 

   X 

A/61/40 

X 

 1039/2001, Boris et al. 

A/62/40 

X 

A/62/40 

   X 

 1047/2002, Sinitsin, Leonid

A/62/40 

   X  

 1100/2002, Bandazhewsky 

A/61/40 

X 

A/62/40 

   X 

 1178/2003, Smanster 

A/64/40 

   X  

 1207/2003, Malakhovsky 

A/60/40 

X 

A/61/40 

 X  X 

 1274/2004, Korneenko 

A/62/40 

X 

A/62/40 

   X 

A/62/40 

 1296/2004, Belyatsky 

A/62/40 

A/63/40    X 

 1311/2004, Osiyuk 

A/64/40 

 X    مل حيل املوعد بعد
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 1553/2007, Korneenko, 

Milinkevich 

A/64/40 

   X  

 Komarovsky ,1450/2006 )٢(تركمانستان 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 1460/2006, Yklymova,  
A/64/40 

 X    مل حيل املوعد بعد

ترينيداد وتوباغو 
)٢٤( 

232/1987, Pinto 

A/45/40 

and 512/1992, Pinto 

A/51/40 

X 

A/51/40, A/52/40, A/53/40 

 X  X 

 362/1989, Soogrim 

A/48/40 

X 

A/51/40, A/52/40 

A/53/40, A/58/40  

  X X 

 434/1990, Seerattan 

A/51/40 

X 

A/51/40, A/52/40, A/53/40 

 X  X 

 447/1991, Shalto 

A/50/40 

X 

A/51/40, A/52/40, A/53/40 

X 

A/53/40 

   

 523/1992, Neptune 

A/51/40 

X 

A/51/40, A/52/40 

A/53/40, A/58/40 

 X  X 

 533/1993, Elahie 

A/52/40 

   X X 

 554/1993, La Vende 

A/53/40 

   X X 

 555/1993, Bickaroo    X X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/53/40 

 569/1996, Mathews 

A/43/40 

   X X 

 580/1994, Ashby 

A/57/40 

   X X 

 594/1992, Phillip 

A/54/40 

   X X 

 672/1995, Smart 

A/53/40 

   X X 

 677/1996, Teesdale 

A/57/40 

   X X 

 683/1996, Wanza 

A/57/40 

   X X 

 684/1996, Sahadath 

A/57/40 

   X X 

 721/1996, Boodoo 

A/57/40 

   X X 

 752/1997, Henry 

A/54/40 

   X X 

 818/1998, Sextus 

A/56/40 

   X X 

 845/1998, Kennedy 

A/57/40 

   X 

A/58/40  

X 

 899/1999, Francis et al. 
A/57/40 

   X 

A/58/40 

X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 
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الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 908/2000, Evans 

A/58/40 

   X X 

 928/2000, Sooklal 

A/57/40 

   X X 

 938/2000, Girjadat Siewpers 

et al. 
A/59/40 

   X 

A/51/40, 

A/53/40 

X 

 Aduayom et ,424/1990-422 )٤(توغو 

al. 

A/51/40 

X 

A/56/40, A/57/40 

 X 

A/59/40 

 X 

 505/1992, Ackla 

A/51/40 

X 

A/56/40, A/57/40 

 X 

A/59/40 

 X 

 X     * قضية٩٢ )٩٨(جامايكا 

 منها إىل أن الدولة الطـرف لـن تنفـذ توصـيات اللجنـة؛ ويف رّديـن             ١٩ رداً مفصالً، تشري     ٢٥تلقت اللجنة   . A/59/40انظر الوثيقة     :ملحوظة * 
 انظــر - نــسونكليــف جو - ٥٩٢/١٩٩٤(تفيــد أهنــا ســتجري حتقيقــاً؛ ويف رد واحــد تعلــن اإلفــراج عــن صــاحب الــبالغ          

A/54/40 .( حالة٣١ومل يرد أي رد للمتابعة يف .  رداً عاّماً أُبلغت اللجنة أن أحكام اإلعدام قد ُخففت٣٦ويف . 
 695/1996, Simpson 

A/57/40 

X 

A/57/40, A/58/40, A/59/40, 

A/63/40, A/64/40 

   X 

  

 792/1998, Higginson 

A/57/40 

   X X 

 793/1998, Pryce 

A/59/40 

   X X 

 796/1998, Reece    X X 
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الرد غري 
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احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/58/40 

 797/1998, Lobban 

A/59/40 

   X X 

 798/1998, Howell 

A/59/40 

X 

A/61/40 

    

 Bousroual ,992/20001 )١٠(اجلزائر 

A/61/40 

   X  

 1172/2003, Madani 

A/62/40 

   X  

 1085/2002, Taright  

A/61/40 

   X  

 1173/2003, Benhadj 

A/62/40 

   X  

 1196/2003, Boucherf  

A/61/40 

   X  

 1297/2004, Medjnoune  

A/61/40 

   X 

A/63/40 

 

 1327/2004, Grioua 

A/62/40 

   X  

 1328/2004, Kimouche 

A/62/40 

   X  

 1439/2005, Aber 

A/62/40 

   X  

 1495/2006, Madaoui    X  
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/64/40 

  ة اجلماهريية العربي
 )٥(الليبية 

440/1990, El-Megreisi 

A/49/40 

   X X 

 1107/2002, El Ghar 

A/60/40 

X 

A/61/40, A/62/40 

   X 

A/62/40 

 1143/2002, Dernawi 

A/62/40 

   X  

 1295/2004, El Awani 

A/62/40 

   X  

 1422/2005, El Hassy 

A/63/40 

   X  

مجهورية أفريقيا 
 )٢(الوسطى 

428/1990, Bozize 

A/49/40 

X 

A/51/40 

X 

A/51/40 

   

 1587/2007, Mamour 

A/64/40 

 X    مل حيل املوعد بعد

اجلمهورية التشيكية 
)٢١*( 

 .A/59/40بالنسبة إىل مجيع هذه القضايا املتعلقة بامللكية، انظر أيضاً رد الدولة الطرف يف متابعة املالحظات اخلتامية يف الوثيقة   : ملحوظة*

 516/1992, Simunek et al. 
A/50/40 

X 

A/51/40*, A/57/40, A/58/40, 

A/61/40, A/62/40 

   X 

أكد أحد أصـحاب الـبالغ أن توصـيات اللجنـة ُنفِّـذت جزئيـاً؛ واشـتكى اآلخـرون مـن أن ممتلكـاهتم مل ُتـَرد إلـيهم أو مـن أهنـم مل                  :ملحوظة * 
 .حيصلوا على تعويض

 586/1994, Adam 

A/51/40 

X 

A/51/40, A/53/40 

A/54/40, A/57/40,  

   X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/61/40, A/62/40 

 765/1997, Fábryová 

A/57/40 

X 

A/57/40, A/58/40,  

A/61/40, A/62/40 

   X 

 774/1997, Brok 

A/57/40 

X 

A/57/40, A/58/40,  

A/61/40, A/62/40 

X 

(A/61/40) 

   

 747/1997, Des Fours Wal-

derode 

A/57/40 

X 

A/57/40, A/58/40,  

A/61/40, A/62/40 

   X 

 757/1997, Pezoldova 

A/58/40 

X 

A/60/40, A/61/40 et A/62/40 

   X 

 823/1998, Czernin 

A/60/40 

X 

A/62/40 

   X 

 857/1999, Blazek et al. 
A/56/40 

X 

A/62/40 

   X 

 945/2000, Marik 

A/60/40 

X 

A/62/40 

   X 

 946/2000, Patera, 

A/57/40 

X 

A/62/40 

   X 

 1054/2002, Kriz 

A/61/40 

X 

A/62/40 

   X 

 1445/2006, Polacek 

A/62/40 

   X  

 1448/2006, Kohoutek مل حيل املوعد بعد     
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/63/40 

 1463/2006, Gratzinger 

A/63/40 

   X  

 1479/2006, Persan 

A/64/40 

   X  

 1484/2006, Lnenicka 

A/63/40 

     وعد بعدمل حيل امل

 1485/2006, Vlcek 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 1488/2006, Süsser 

A/63/40 

   X  

 1497/2006, Preiss 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 1508/2006, Amundson 

A/64/40 

   X  

 1533/2006, Ondraacka 

A/63/40 

   X  

اجلمهورية الدومينيكية 
)٣( 

188/1984, Portorreal, 
 الدورة احلادية والثالثون

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

X 

A/45/40 

X 

A/45/40 

   

 193/1985, Giry 

A/45/40 

X 

A/52/40, A/59/40 

 X  X 

 449/1991, Mojica 

A/49/40 

X 

A/52/40, A/59/40 

 X  X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

مجهورية كوريا 
)٨( 

518/1992, Sohn 

A/50/40 

X 

A/60/40, A/62/40 

   X 

 574/1994, Kim 

A/54/40 

X 

A/60/40, A/62/40 

   X 

 628/1995, Park 

A/54/40 

X 

A/54/40, A/64/40 

   X 

 878/1999, Kang 

A/58/40 

X 

A/59/40, A/64/40 

   X 

 926/2000, Shin 

A/59/40 

X 

A/60/40, A/62/40, A/64/40 

   X 

 1119/2002, Lee 

A/60/40 

X 

A/61/40, A/64/40 

   X 

 1321-1322/2004, Yoon,  

Yeo-Bzum & Choi, Myung-

Jin, 
A/62/40 

X 

A/62/40, A/63/40 

A/64/40 

   X 

مجهوريـة الكونغو 
 )*١٤(الدميقراطية 

 .A/59/40لالطالع على مزيد من التفاصيل على مشاورات املتابعة، انظر الوثيقة   :ملحوظة *

 16/1977, Mbenge, 
  الدورة الثامنة عشرة

 ٢ة، اجمللد قرارات خمتار
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 90/1981, Luyeye, 
  الدورة التاسعة عشرة
 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

   X 

A/61/40 

X 

 124/1982, Muteba,  
 الدورة الثانية والعشرون

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

   X 

A/61/40 

X 

 138/1983, Mpandanjila et 

al. 
  الدورة السابعة والعشرون

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

   X 

A/61/40 

X 

 157/1983, Mpaka Nsusu, 
  الدورة السابعة والعشرون

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

   X 

A/61/40 

X 

 194/1985, Miango 
  الدورة احلادية والثالثون

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

   X 

A/61/40 

X 

 241/1987, Birindwa 

A/45/40 

   X 

A/61/40 

X 

 242/1987, Tshisekedi 

A/45/40 

   X 

A/61/40 

X 

 366/1989, Kanana 

A/49/40 

   X 

A/61/40 

X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 542/1993, Tshishimbi 

A/51/40 

   X 

A/61/40 

X 

 641/1995, Gedumbe 

A/57/40 

   X 

A/61/40 

X 

 933/2000, Adrien Mundyo 

Bisyo et al. 
 ) قاضيا٦٨ً(

A/58/40 

   X 

A/61/40 

X 

 962/2001, Marcel Mulezi 

A/59/40 

   X 

A/61/40 

X 

 1177/2003, Wenga and 

Shandwe, A/61/40 

   X  

 Domukovsky ,623/1995 )٥(جورجيا 

A/53/40 

X 

A/54/40 

X    

 624/1995, Tsiklauri 

A/53/40 

X 

A/54/40 

X    

 626/1995, Gelbekhiani 

A/53/40 

X  

A/54/40 

 X  X 

 627/1995, Dokvadze 

A/53/40 

X 

A/54/40 

 X  X 

 975/2001, Ratiani 

A/60/40 

X 

A/61/40 

   X 

 Byaruhunga ,1222/2003 )١(الدامنرك 

A/60/40 

X* 

A/61/40 

X    
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

     .طلبت الدولة الطرف إعادة النظر يف القضية  :ملحوظة * 

 Blaga ,1158/2003 )١(رومانيا 

A/60/40 

   X X 

 Bwalya ,314/1988 )٧(زامبيا 

A/48/40 

X 

A/59/40* 

X    

 أنـه قـد ُدفـع تعـويض         ١٩٩٥يوليـه   / متـوز  ١٢وأفادت الدولـة الطـرف يف       ). مل ُينشر  (١٩٩٥حسب هذا التقرير، ورد رد يف عام          :ملحوظة * 
 .لصاحب البالغ وأفرج عنه وأن القضية أوقف البحث فيها

 326/1988, Kalenga 

A/48/40 

326/1988, Kalenga 

A/48/40 

X    

ويف رسـالة  . وأفادت الدولة الطرف أهنا ستدفع تعويـضاً لـصاحب الـبالغ        ). مل ُينشر  (١٩٩٥ التقرير، ورد رد يف عام       حسب هذا   :ملحوظة * 
، يقول إنه مل يكن راضياً على املبلغ املقدم إليـه وطلـب إىل اللجنـة أن                 ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٤الحقة من صاحب البالغ، مؤرخة      

 أن تطعــن يف مبلــغ التعــويض أو أن تعتــرض عليــه أو أن تعيــد تقييمــه، وأهنــا لــن وردت اللجنــة أنــه لــيس مــن اختــصاصها. تتــدخل
 .تتدخل لدى الدولة الطرف

 390/1990, Lubuto 

A/51/40 

X 

A/62/40 

  X X 

 768/1997, Mukunto 

A/54/40 

X 

A/56/40, A/57/40, A/59/40 

CCPR/C/80/FU/1 

X  

A/59/40 

   

 
821/1998, Chongwe 

A/56/40 

X 

A/56/40, A/57/40, A/59/40, 

A/61/40 

   X 

 856/1999, Chambala 

A/58/40 

X 

A/62/40 

  X X 

 1132/2002, Chisanga X    X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/61/40 A/61/40, A/63/40 

سانت فنسنت 
وجزر غرينادين 

)١( 

806/1998, Thompson 

A/56/40 

   X 

A/61/40 

X 

 Jayawardena ,916/2000 )١٣(سري النكا 

A/57/40 

X 

A/58/40, A/59/40,  

A/60/40, A/61/40 

   X 

 950/2000, Sarma 

A/58/40 

X 

A/59/40, A/60/40, A/63/40 

   X 

 909/2000, Kankanamge 

A/59/40 

X 

A/60/40 

   X 

 1033/2001, Nallaratnam 

A/59/40 

X 

A/60/40 

   X 

 1189/2003, Fernando 

A/60/40 

X 

A/61/40 

 X 

(A/61/40) 

 X 

 1249/2004, Immaculate Jo-

seph, et al A/61/40 

X 

A/61/40 

   X 

 1250/2004, Rajapakse 

A/61/40 

   X  

 1373/2005, Dissanakye 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 1376/2005, Bandaranayake

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 1406/2005,  Weerawanza, 

A/64/40 

   X  
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 1426/2005, Dingiri Banda 

A/63/40 

   X  

 1432/2005, Gunaratna, 

A/64/40 

   X  

 1436/2005, Sathasivam 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 Mátyus ,923/2000 )١(سلوفاكيا 

A/57/40 

X 

A/58/40 

X    

 ,Famara Koné ,386/1989 )١(السنغال 
A/50/40 

X 
A/51/40 

 ١٦١٩حمضر موجز للجلسة 
 تشرين ٢١ة يف املعقود
 ١٩٩٧أكتوبر /األول

X    

 ,Baboeram ,146/1983 )٨(سورينام 
 الدورة الرابعة والعشرون
٢قرارات خمتارة، اجمللد   

X 

A/51/40, A/52/40, 

A/53/40, A/55/40, A/61/40 

   X 

 148-154/1983 Kamperveen, 

Riedewald, Leckie, Dem-

rawsingh, Sohansingh, 

Rahman, Hoost. 
 لدورة الرابعة والعشرونا

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

X 

A/51/40, A/52/40, 

A/53/40, A/55/40, A/61/40 

   X 

 Al Zery ,1416/2005 )١(السويد 

A/62/40 

X 

A/62/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 .Mansaraj et al ,839/1998 )٣(سرياليون 
A/56/40 

X 

A/57/40, A/59/40 

   X 

 840/1998, Gborie et al. 
A/56/40 

X 

A/57/40, A/59/40 

   X 

 841/1998, Sesay et al. 
A/56/40 

X 

A/57/40, A/59/40 

   X 

صربيا واجلبل األسود 
)١( 

1180/2003, Bodrožić 

A/61/40 

X 

A/63/40 

X 

A/63/40 

   

 Saidov ,964/2001 )٢٠(طاجيكستان 

A/59/40 

X 

A/60/40, A/62/40* 

   X 

 973/2001, Khalilov 

A/60/40 

X 

A/60/40, A/62/40* 

   X 

 985/2001, Aliboeva 

A/61/40 

A/62/40*   X 

A/61/40 

X 

 1096/2002, Kurbanov 

A/59/40 

X 

A/59/40, A/60/40 

   X 

 1108 and 1121/2002, Kari-

mov and Nursatov, 
A/62/40 

X 

A/63/40 

   X 

 1117/2002, Khomidov 

A/59/40 

X 

A/60/40 

   X 

 1195/2003, Dunaev 

A/64/40 

   X  

 1042/2002, Boymurudov X    X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/61/40 A/62/40, A/63/40 

 1044/2002, Nazriev 

A/61/40 

X 

A/62/40, A/63/40 

   X 

 1096/2002, Abdulali Isma-

tovich Kurbanov 

A/62/40*     

 .مل ترد الدولة الطرف ولكنها أجرت عدة اجتماعات مع اللجنة واملقرر اخلاص*  

 1200/2003, Sattorov 

A/64/40 

   X  

 1208/2003, Kurbanov 

A/61/40 

X 

A/62/40 

 X 

A/62/40 

 X 

 1209/2003, 1231/2003 et 

1241/2004, Rakhmatov, Sa-

farovs & Mukhammadiev 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 1263/2004 and 1264/2004,  

Khuseynov and Butaev 

A/64/40 

   X  

 1276/2004, Idiev 
A/64/40 

   X  

 1348/2005, Ashurov 

A/62/40 

   X  

 Yasseen and ,676/1996 )٩(غيانا 

Thomas 

A/53/40 

A/60/40* 

A/62/40 

  X 

A/60/40 

X 

 728/1996, Sahadeo 

A/57/40 

A/60/40* 

A/62/40 

  X 

A/60/40 

X 

 838/1998, Hendriks 

A/58/40 

A/60/40* 

A/62/40 

  X 

A/60/40 

X 

 811/1998, Mulai 

A/59/40 

A/60/40* 

A/62/40 

  X 

A/60/40 

X 

 812/1998, Persaud 

A/61/40 

A/60/40* 

A/62/40 

  X X 

 862/1999, Hussain and 

Hussain 

A/61/40 

A/60/40* 

A/62/40 

  X X 

 867/1999, Smartt 

A/59/40 

A/60/40* 

A/62/40 

  X 

A/60/40 

X 

 912/2000, Ganga A/60/40*   X X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/60/40 A/62/40 A/60/40 

 913/2000, Chan 

A/61/40 

A/60/40* 

A/62/40 

  X  

 .مل ترد الدولة الطرف ولكنها أجرت عدة اجتماعات مع اللجنة واملقرر اخلاص*    

)٣(غينيا االستوائية   414/1990, Primo Essono 

A/49/40 

A/62/40*   X X 

 468/1991, Oló Bahamonde 

A/49/40 

A/62/40*   X X 

 1152 and 1190/2003, Ndong 

et al.and Mic Abogo 

A/61/40 

A/62/40*   X  

 .مل ترد الدولة الطرف ولكنها أجرت عدة اجتماعات مع اللجنة واملقرر اخلاص*   

 Gueye et al ,196/1985 )٦(فرنسا 

A/44/40 

X 

A/51/40 

X    

 549/1993, Hopu and 

Bessert 

A/52/40 

X 

A/53/40 

X    

 666/1995, Foin 

A/55/40 

اعُترب استنتاج وجود انتهاك تعويضاً 
 كافياً

    ال ينطبق

 689/1996, Maille 

A/55/40 

اعُترب استنتاج وجود انتهاك تعويضاً 
 كافياً

    ال ينطبق

 690/1996, Venier 

A/55/40 

اعُترب استنتاج وجود انتهاك تعويضاً 
 كافياً

    بقال ينط
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 691/1996, Nicolas 

A/55/40 

اعُترب استنتاج وجود انتهاك تعويضاً 
 كافياً

    ال ينطبق

 Cagas ,788/1997 )١١(الفلبني 

A/57/40 

X 

A/59/40, A/60/40, A/61/40 

   X 

 868/1999, Wilson 

A/59/40 

X 

A/60/40, A/61/40, A/62/40 

 X 

A/62/40 

 X 

A/62/40 

 869/1999, Piandiong et al 

A/56/40 

X 

 ال ينطبق

    

 1077/2002, Carpo et al 
A/58/40 

X 

A/59/40, A/60/40, A/61/40 

X 

(A/61/40) 

   

 1110/2002, Rolando 

A/60/40 

X 

A/61/40 

X 

(A/61/40) 

   

 1167/2003, Ramil Rayos 

A/59/40 

X 

A/61/40 

X 

(A/61/40) 

   

 1089/2002, Rouse 

A/60/40 

   X X 

 1320/2004, Pimentel et al 
A/62/40 

X 

A/63/40, A/64/40 

  X 

A/63/40 

X 

 1421/2005, Larrañaga 

A/61/40 

   X  

 1466/2006, Lumanog 

A/63/40 

     

 1560/2007, Marcellana and    X  
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Gumanoy 

A/64/40 

 - مجهورية (فرتويال 
 )١) (البوليفارية

156/1983, Solórzano 

A/41/40 
 ٢ات خمتارة، اجمللد قرار

X 

A/59/40* 

 X  X 

وأفــادت الدولــة الطــرف يف ردهــا أهنــا مل تــتمكن مــن االتــصال بأخــت ). مل ينــشر (١٩٩٥حــسب هــذا التقريــر، ورد رد يف عــام   :ملحوظة * 
طـرف  ومل تـشر إىل إجـراء الدولـة ال   . صاحب البالغ، وأن صاحب البالغ مل يباشر إجراءات طلـب التعـويض مـن الدولـة الطـرف           

 .أي حتقيق كما طلبت اللجنة

 Vuolanne ,265/1987 )٥(فنلندا 

A/44/40 

X 

A/44/40 

X    

 291/1988, Torres 

A/45/40 

X 

A/45/40 

X 

A/45/40 

   

 387/1989, Karttunen 

A/48/40 

X 

A/54/40 

X    

 412/1990, Kivenmaa 

A/49/40 

X 

A/54/40 

X    

 779/1997, Äärelä et al. 

A/57/40 

X 

A/57/40, A/59/40 

   X 

 et 1476 ,1462 ,1461 )٥(قريغيزستان 

1477/2006, Maksudov, Ra-

himov, Tashbaev, Pirmatov 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 1275/2004, Umetaliev 

A/64/40 

   X  
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 Mukong ,458/1991 )٦(الكامريون 

A/49/40 

   X 

A/52/40 

X 

 630/1995, Mazou 

A/56/40 

X 

A/57/40 

X 

A/59/40 

   

 1134/2002, Gorji-Dinka 

A/60/40 

   X X 

 1186/2003, Titiahongo 

A/63/40 

   X  

 1353/2005, Afuson 

A/62/40 

   X  

 1397/2005, Engo 

A/64/40 

     مل حيل املوعد بعد

 Paraga ,727/1996 )٢(كرواتيا 

A/56/40 

X 

A/56/40, A/58/40 

   X 

 1510/2006, Vojnović 

A/64/40 

   X  

 Lovelace ,24/1977 )١٢(كندا 
 ١قرارات خمتارة، اجمللد 

X 
 ١، املرفق ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

X    

 27/1978, Pinkney 
 ١قرارات خمتارة، اجمللد 

   X X 
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 167/1984, Ominayak et al 

A/45/50 

X 

A/59/40*, A/61/40, A/62/40 
   X 

A/62/40 

 
ويبـدو مـن ملـف املتابعـة أن الدولـة الطـرف أفـادت        ). مل ُينـشر  (١٩٩١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥حسب هذا التقرير، ورد رد يف         :ظة ملحو*

 مليون دوالر كندي وحمميـة تبلـغ مـساحتها          ٤٥يف هذا الرد أن االنتصاف متثل يف جمموعة كبرية من الفوائد والربامج تبلغ قيمتها               
 .ملفاوضات جارية بشأن ما إذا كانت مجاعة حبرية لوبيكون ستحصل على تعويض إضايفوال زالت ا.  هكتار٢٤ ٦٠٠

 359/1989, Ballantyne et 

Davidson 

A/48/40 

X 

A/59/40* 

X    

 ويبـدو مـن ملـف املتابعـة أن الدولـة الطـرف أفـادت يف               ). مل ُينـشر   (١٩٩٣ديـسمرب   / كانون األول  ٢حسب هذا التقرير، ورد رد يف         :ملحوظة * 
 ٨٦ مـن ميثـاق اللغـة الفرنـسية، وهـو القـانون الـذي يـشكل حمـور الـبالغ، سـتعدالن مبـشروع قـانون                     ٦٨  و ٥٨هذا الرد أن املادتني     

)86, S.Q. 1993, c.40 .(١٩٩٤يناير /وكان القانون اجلديد سيدخل حيز النفاذ حوايل كانون الثاين. 

 385/1989, Mc Intyre 

A/48/40 

X* X    

 . أعاله٣٥٩/١٩٨٩ احلاشية عن القضية انظر  :ملحوظة * 

 455/1991, Singer 

A/49/40 

اعُترب استنتاج حدوث انتهاك 
 تعويضاً كافياً

X    

  469/1991, Ng 

A/49/40 

X 

A/59/40* 

X    

ــر، ورد رد يف     :ملحوظة *  ــذا التقري ــشرين األول٣حــسب ه ــوبر / ت ــشر (١٩٩٤أكت ــة الطــرف آراء ا  ). مل ُين ــت الدول ــة  وأحال ــة إىل حكوم للجن
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وطلبــت منــها املعلومــات املتعلقــة بطريقــة اإلعــدام املــستخدمة حاليــاً يف واليــة كاليفورنيــا، حيــث يواجــه 

وأخربت حكومة الواليات املتحدة األمريكيـة بـأن قـانون واليـة كاليفورنيـا يـنص حاليـاً علـى أنـه ميكـن                        . صاحب البالغ ُتهماً جنائية   
وإذا طلـب يف املـستقبل تـسليم جمـرم قـد يتعـرض لإلعـدام                . شخص احملكوم عليه باإلعدام أن خيتار بـني اخلنـق بالغـاز واحلقنـة املميتـة               لل

 .ستؤخذ آراء اللجنة بشأن هذا البالغ يف االعتبار
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 633/1995, Gauthier 

A/54/40 

X 

A/55/40, A/56/40, A/57/40 

X 

A/59/40 

   

 694/1996, Waldman 

A/55/40 

X 

A/55/40, A/56/40,  

A/57/40, A/59/40, A/61/40 

 X  X 

 829/1998, Judge 

A/58/40 

X 

A/59/40, A/60/40 

X 

A/60/40, 

A/61/40 

  X* 

A/60/40 

 . أهنا سترصد ما ستسفر عنه حالة صاحب البالغ وستتخذ اإلجراءات املالئمةاللجنةقررت   :ملحوظة * 

 1051/2002, Ahani 

A/59/40 

X 

A/60/40, A/61/40 

 X  X* 

A/60/40 

 . الطرف اآلراء إىل حد ما، ومل تقل اللجنة صراحة إن التنفيذ كان تنفيذاً مرضياًالدولةنفذت   :ملحوظة * 

 1052/2002, Tcholatch 

A/62/40 

     .مل حيل املوعد بعد

-Suárez de Guer ,45/1979 )١٥(كولومبيا 

rero 
  الدورة اخلامسة عشرة

 ١ت خمتارة، اجمللد قرارا

X 

A/52/40* 

   X 

، أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولـة الطـرف التـدابري الالزمـة لتعـويض زوج الـسيدة ماريـا فـاين سـوارس دي غرييـرو                 القضيةيف هذه     :ملحوظة * 
للجنـة الوزاريـة   وذكـرت الدولـة الطـرف أن ا   . عن وفاة زوجته، وضمان احلماية الواجبة للحق يف احلياة عن طريق تعـديل القـانون      

 . قد أوصت بدفع تعويض لصاحب البالغ٢٨٨/١٩٩٦املنشأة مبوجب القانون رقم 

 46/1979, Fals Borda  

 الدورة السادسة عشرة
X 

A/52/40* 

 X  X 
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١قرارات خمتارة، اجمللد   

ها إلعمـال احلـق املنـصوص عليـه يف الفقـرة           يف هذه القضية أوصت اللجنة الدولة الطرف بتوفري سبل انتصاف وافية وبتعديل قوانين              :ملحوظة * 
وأفادت الدولة الطرف أنه نظراً ألن اللجنة مل تشر إىل سـبيل انتـصاف حمـدد، مل تـوص اللجنـة الوزاريـة       .  من العهد٩ من املادة   ٤

 . بدفع تعويض للضحية٢٨٨/١٩٩٦املنشأة مبوجب القانون رقم 

 64/1979, Salgar de Montejo 
 ةالدورة اخلامسة عشر

 ١قرارات خمتارة، اجمللد 

X 

A/52/40* 

 X  X 

يف هذه القضية أوصت اللجنة الدولة الطرف بتوفري سبل انتصاف وافية وبتعديل قوانينها إلعمـال احلـق املنـصوص عليـه يف الفقـرة                         :ملحوظة * 
اف حمــدد، مل تــوص اللجنــة وأفــادت الدولــة الطــرف أنــه نظــراً ألن اللجنــة مل تــشر إىل ســبيل انتــص  .  مــن العهــد١٤ مــن املــادة ٥

 . بدفع تعويض للضحية٢٨٨/١٩٩٦الوزارية املنشأة مبوجب القانون رقم 

 161/1983, Herrera Rubio, 
 الدورة احلادية والثالثون
١قرارات خمتارة، اجمللد   

X 

A/52/40* 

   X 

 كان السيد هرييرا روبيـو ضـحيتها، وبـإجراء املزيـد مـن      كانت اللجنة قد أوصت باختاذ تدابري فعالة للتعويض عن االنتهاكات اليت     :ملحوظة*  
التحقيقات يف هذه االنتهاكات، واختاذ اإلجراءات الالزمـة هبـذا اخلـصوص، والـسهر علـى عـدم تكـرار مثـل هـذه االنتـهاكات يف                           

 .وقد دفعت الدولة الطرف تعويضاً للضحية. املستقبل

 181/1984, Sanjuán Arévalo 

brothers 
A/45/40 

X 

A/52/40* 

 X  X 
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تغتنم اللجنة هذه الفرصة لإلشارة إىل أهنا ترحب باملعلومات املتعلقـة بـأي تـدابري مناسـبة اختـذهتا الدولـة الطـرف هبـذا الـشأن فيمـا                 :ملحوظة*  
خيــص آراء اللجنــة وتــدعو الدولــة الطــرف، علــى وجــه اخلــصوص، إىل إبــالغ اللجنــة بــالتطورات األخــرى يف التحقيــق يف اختفــاء  

ونظـراً ألن اللجنـة مل تـشر إىل سـبيل انتـصاف حمـدد، مل تـوص اللجنـة الوزاريـة املنـشأة مبوجـب القـانون رقـم                              . خوين سـاخنوان  األ
 . بدفع تعويض للضحية٢٨٨/١٩٩٦

 195/1985, Delgado Paez 

A/45/40 

X 

A/52/40* 

   X 

تدابري فعالة لتعـويض صـاحب الـبالغ عـن االنتـهاكات الـيت أصـابته، مبـا               من العهد، فإن الدولة ملزمة باختاذ        ٢طبقاً ألحكام املادة      :ملحوظة * 
 .وقد دفعت الدولة الطرف تعويضا للضحية. يف ذلك دفع تعويض مناسب، وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل

 514/1992, Fei 

A/50/40 

X 

A/51/40* 

 X  X 

ورأت اللجنة أن ذلك يعين ضـمان اتـصاهلا بانتظـام بابنتيهـا وأن تـضمن      . ل انتصاف فعالأوصت اللجنة الدولة الطرف بتوفري سبي   :ملحوظة * 
ونظراً ألن اللجنة مل تشر إىل سـبيل انتـصاف حمـدد،     . الدولة الطرف االمتثال لنصوص األحكام اليت صدرت لصاحل صاحبة البالغ         

 .ويض للضحية بدفع تع٢٨٨/١٩٩٦مل توص اللجنة الوزارية املنشأة مبوجب القانون رقم 

 563/1993, Bautista de 

Arellana 

A/52/40 

X 

A/52/40, A/57/40 

A/58/40, A/59/40 et A/63/40 

X     

 612/1995, Arhuacos 

A/52/40 

   X X 

 687/1996, Rojas García 

A/56/40 

X 

A/58/40, A/59/40 

   X 

 778/1997, Coronel et al. 

A/58/40 

X 

A/59/40 

   X 

 848/1999, Rodríguez Ore-

juela 

X  X  X 
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A/57/40 A/58/40, A/59/40 

 859/1999, Jiménez Vaca 

A/57/40 

X 

A/58/40, A/59/40, A/61/40 

 X  X 

 1298/2004, Becerra 

A/61/40 

X 

A/62/40 

   X 

A/62/40 

 1361/2005, Casadiego 

A/62/40 

X 

A/63/40 

   X 

 Ignatane ,884/1999 )١(التفيا 

A/56/40 

X 

A/57/40 

X 

A/60/40* 

   

 .قررت اللجنة عدم متابعة النظر يف هذه القضية يف إطار إجراء املتابعة  :ملحوظة * 

 Gelazauskas ,836/1998 )٢(ليتوانيا 

A/58/40 

X 

A/59/40 

X    

 875/1999, Filipovich 

A/58/40 

X 

A/59/40 

X    

 Marais ,49/1979 )٤(مدغشقر 
 عشرةالدورة الثامنة 

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

A/52/40   X* X 

 115/1982, Wight 
  الدورة الرابعة والعشرون

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

A/52/40   X* X 
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 .ومل ُتقدم أية معلومات أخرى). A/52/40أنظر (أفاد صاحب البالغ أنه قد أفرج عنه   :ملحوظة * 

 132/1982, Jaona 
  الدورة الرابعة والعشرون

 ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

A/52/40   X X 

 155/1983, Hammel, A/42/40

 ٢وقرارات خمتارة، اجمللد 

A/52/40   X X 

 Aumeeruddy-Cziffra ,35/1978 )١(موريشيوس 

et al 
  الدورة الثانية عشرة

 ١قرارات خمتارة، اجمللد 

X 
 ١، املرفق ٢قرارات خمتارة، اجمللد 

X    

 Diergaardt ,760/1997 )٢(ناميبيا 

A/55/40 

X 

A/57/40 

X 

A/57/40 

   

 919/2000, Muller and Eng-

elhard 

A/57/40 

X 

A/58/40 

X 

A/59/40 

   

 Spakmo ,631/1995 )٣(النرويج 

A/55/40 

X 

A/55/40 

X    

 1155/2003, Leirvag 

A/60/40 

X 

A/61/40 

X* 

(A/61/40) 

   

 .علومات عن املتابعةتتوقع اللجنة املزيد من امل  :ملحوظة * 

 1542/2007, Aboushanif 

A/63/40 

     مل حيل املوعد بعد

 Pauger X  X  X ,415/1990 )٦(النمسا 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/57/40 A/47/40, A/52/40 

 716/1996, Pauger 

A/54/40 

X 

A/54/40, A/55/40, A/57/40 

CCPR/C/807FU/1 

 X*  X 

الت علــى قوانينــها نتيجــة اسـتنتاجات اللجنــة، فلــيس هلــذه القـوانني أثــر رجعــي، ومل يقــَدم   رغـم أن الدولــة الطــرف أدخلــت تعـدي    :ملحوظة*  
 .لصاحب البالغ سبيل انتصاف

 965/2001, Karakurt 

A/57/40 

X 

A/58/40, CCPR/C/80/FU/1, 

A/61/40 

   X 

 1086/2002, Weiss 

A/58/40  

X 

A/58/40, A/59/40,  

CCPR/C/80/FU/1,  

A/60/40, A/61/40 

   X 

 1015/2001, Perterer 

A/59/40 

X 

A/60/40, A/61/40 

   X 

 1454/2006, Lederbauer 

A/62/40 

X 

A/63/40 

   X 

 Sharma ,1469/2006 نيبال

A/64/40 

    X 

 Zelaya Blanco ,328/1988 )١(نيكاراغوا 

A/49/40 

  X) غري واٍف(
A/56/40, A/57/40, A/59/40 

   X 

 Rameka et al ,1090/2002 )٣(نيوزيلندا 

A/59/40 

X 

A/59/40 

X 

A/59/40 

   

 1368/2005, Britton X    X 
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الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

A/62/40 A/63/40 

 1512/2006, Dean 

A/64/40 

   X  

 Párkányi ,410/1990 )٣(هنغاريا 

A/47/40 

X*  X  X 

إىل أنـه ال ميكـن تعـويض صـاحب          ) مل ُينَشر  (١٩٩٣فرباير  /تشري املعلومات املتعلقة باملتابعة يف رد الدولة الطرف املؤرخ يف شباط            :ملحوظة*  
 .البالغ لعدم وجود تشريع متكيين حمدد

 521/1992, Kulomin 

A/51/40 

X 

A/52/40 

   X 

 852/1999, Borisenko 

A/58/40 

X 

A/58/40, A/59/40 

 X  X 

 Broeks ,172/1984 )٨(هولندا 

A/42/40 

X 

A/59/40* 

X    

وذكـرت الدولـة الطـرف أهنـا عـدلت قوانينـها بـأثر رجعـي                ). مل ُينـشر   (١٩٩٥فربايـر   / شباط ٢٣ذا التقرير، ورد رد يف      حسب ه   :ملحوظة * 
وأشارت إىل قضيتني نظرت فيهما اللجنـة يف وقـت الحـق، ورأت أن العهـد     . متيحة بذلك سبيل انتصاف مرضياً لصاحب البالغ    

، نظـراً  )٤١٨/١٩٩٠( يـونغن    -، وقـضية كفالكـانيت أراوخـو        )٤٧٨/١٩٩١( فـان دي مـيري       -مل ُينتهك فيهمـا، ومهـا قـضية يل          
وبالتـايل  . ١٩٩١يونيـه   / حزيران ٦أو القصور املزعوم بالتعديل الرجعي األثر الوارد يف قانون          /ألنه جرى تصحيح عدم االتساق و     

اح لـصاحب الـبالغ وسـيلة        أتـ  ١٩٩١يونيـه   / حزيـران  ٦ملا كانـت القـضية تـشبه قـضية بـروكس فـإن التعـديل املتـضمن يف قـانون                     
 .ترضية كافية

 182/1984, Zwaan-de Vries 

A/42/40 

X 

A/59/40* 

X    

ويبدو مـن ملـف املتابعـة أن حمـامي صـاحبة الـبالغ              ). مل ُينشر  (١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٨حسب هذا التقرير، ورد رد يف         :ملحوظة * 
 .ئد مشلت فترة السنتني اليت مل تعمل فيهاأوضح يف هذا الرد أن صاحبة البالغ قد حصلت على فوا



 

 

A
/64/40 (V

ol. I) 
 

215 
10-49018 

الدولة الطرف وعدد 
احلاالت اليت حدثت 

 فيها انتهاكات

 رقم البالغ وصاحب البالغ 
 الرد مرضٍ الرد الوارد من الدولة الطرف  اللجنةوتقرير

الرد غري 
 مل يرد أي رد مرضٍ

احلوار بشأن 
 املتابعة جارٍ

 305/1988, van Alphen 

A/45/40 

X 

A/46/40 

X    

 453/1991, Coeriel 

A/50/40 

X 

A/59/40* 

X    

 وأفادت الدولة الطرف أنه بـالرغم مـن أن قوانينـها وسياسـاهتا يف    ). مل ُينشر (١٩٩٥مارس / آذار٢٨حسب هذا التقرير، ورد رد يف       :ملحوظة * 
 مـن العهـد، فـإن احلكومـة قـررت، احترامـاً             ١٧جمال تغيري األمساء توفر ضـمانات كافيـة ملنـع حـدوث انتـهاكات يف املـستقبل للمـادة                    

لرأي اللجنة، أن تسأل أصحاب البالغ عما إذا كانوا ال يزالوا يرغبون يف تغيري أمسائهم وفقاً ملا جاء يف طلبـهم وإذا كانـت هـذه هـي       
 .ذلك جماناًاحلال سيؤذن هلم ب

 786/1997, Vos 

A/54/40 

X 

A/55/40 

 X  X 

 846/1999, Jansen-Gielen 

A/56/40 

X 

A/57/40 

X 

A/59/40 

   

 976/2001, Derksen 

A/59/40 

X 

A/60/40 

   X 

 1238/2003, Jongenburger 

Veerman A/61/40 

   X X 

 Kouldis ,1070/2002 )٢(اليونان 

A/61/40 

X 

A/61/40 

   X 

 1486/2006, Kalamiotis 

A/63/40 

X 

A/64/40 

   X 
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  الفصل السابع
 متابعة املالحظات اخلتامية    

، وصفاً لإلطـار    )٢٠(٢٠٠٣قدمت اللجنة يف الفصل السابع من تقريرها السنوي لعام           - ٢٣٧
الذي وضعته إلجراء متابعة أكثر فعالية عقب اعتماد املالحظات اخلتامية بـشأن تقـارير الـدول                

ويف الفـصل الـسابع مـن تقريـر اللجنـة الـسنوي            .  من العهد  ٤٠طراف املقدمة مبوجب املادة     األ
، قُــّدمت معلومــات حمدثــة عــن جتربــة اللجنــة يف هــذا الــصدد  )، اجمللــد األولA/63/40(األخــري 

ويتضمن هذا الفصل مرة أخرى معلومات حمدثة عن جتربـة اللجنـة حـىت              . خالل السنة األخرية  
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١

ــسري ناجيــل روديل        - ٢٣٨ ــسنوي احلــايل، اضــطلع ال ــر ال ــشملها التقري ــيت ي ــرة ال وخــالل الفت
ويف الـدورات الرابعـة والتـسعني       . بالعمل كمقررٍ خاص للجنة معين مبتابعة املالحظات اخلتامية       

واخلامسة والتسعني والسادسة والتسعني للجنة، قـّدم املقـرر اخلـاص إىل اللجنـة تقـارير مرحليـة        
التطورات اليت حدثت يف أثناء الفترة الفاصلة بني الدورات، وقدم توصيات دفعت اللجنـة              عن  

  .إىل اختاذ قراراٍت مناسبة بشأن كل دولٍة على حدة
وبالنــسبة جلميــع تقــارير الــدول األطــراف الــيت درســتها اللجنــة خــالل الــسنة املاضــية    - ٢٣٩

ــة، وفقــاً ملم  ٤٠مبوجــب املــادة  ارســتها اآلخــذة يف التطــور، عــدداً   مــن العهــد، حــددت اللجن
حمدوداً من الشواغل ذات األولوية اليت تلتمس بشأهنا من الدولة الطرف تقدمي رد، يف غـضون                

وترحـب اللجنـة بنطـاق وعمـق تعـاون          . سنٍة واحدة، بشأن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ توصياهتا       
 مـن اجلـدول الـشامل الـوارد         الدول األطراف يف إطار هذا اإلجـراء، وهـذا مـا ميكـن مالحظتـه              

، تلقت اللجنة يف إطـار      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ويف الفترة اليت يشملها التقرير منذ       . )٢١(أدناه
ا، وبربــادوس، والبوســنة  أيرلنــدأوكرانيــا، و( دولــة طرفــاً  ١٦إجــراء املتابعــة معلومــات مــن    

رجيـا، وشـيلي،    واهلرسك، وتـونس، واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، واجلمهوريـة التـشيكية، وجو             
ــة       ــغ اإلداري ــغ كون ــة هون ــدوراس، ومنطق ــسا، وكوســتاريكا، ومدغــشقر، والنمــسا، وهن وفرن

، إضافة إىل بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة     )، والواليات املتحدة األمريكية )الصني(اخلاصة  
 دولـة   ١١، مل تتخلـف سـوى       ٢٠٠١مـارس   /ومنذ إنـشاء إجـراء املتابعـة يف آذار        . يف كوسوفو 

بنمـــا، وبوتـــسوانا، ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، (رف طـــ
ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، وزامبيــا، والــسودان، وغامبيــا، وغينيــا االســتوائية،  

__________ 
 .ول، اجمللد األ)A/58/40( ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم   )٢٠(  

  .ُعّدل شكل اجلدول يف الدورة التسعني  )٢١(  
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وتؤكـد  . عن تقدمي املعلومات اليت حان موعد تقدميها يف إطار إجراء املتابعـة           ) وناميبيا، واليمن 
ة مرة أخرى أن هذا اإلجراء هو آلية بّنـاءة ميكـن مـن خالهلـا مواصـلة احلـوار الـذي يبـدأ                        اللجن

عنــد النظــر يف تقريــر مــا، كمــا أنــه يــساعد يف تبــسيط عمليــة تقــدمي الدولــة الطــرف تقريرهــا     
  .)٢٢(الدوري التايل

ويراعي اجلدول أدنـاه بعـض توصـيات الفريـق العامـل ويتـضمن تفاصـيل عـن أنـشطة                     - ٢٤٠
وبالتايل، فـإن اجلـدول ال يتـضمن أي إشـارة إىل الـدول األطـراف                . ة خالل السنة املاضية   اللجن

، وبعــد أن أجــرت تقييمــاً ملــا قُــّدم إليهــا مــن ٢٠٠٨أغــسطس / آب١الــيت قــررت اللجنــة قبــل 
  .ردود بشأن املتابعة، عدم اختاذ أي إجراء آخر بشأهنا قبل الفترة املشمولة هبذا التقرير

لجنــة أن دولــتني طــرفني معينــتني مل تتعاونــا معهــا يف االضــطالع مبهامهــا   وتالحــظ ال - ٢٤١
   ).غامبيا وغينيا االستوائية(مبوجب اجلزء الرابع من العهد، وبذلك انتهكتا التزاماهتما 

  
  )٢٠٠٢يوليه /متوز(الدورة اخلامسة والسبعون    

   

  *غامبيا: الدولة الطرف
 ألـف مـن     ٦٩ مـن املـادة      ٣ عمـالً بـالفقرة      قررت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،        *   

نظامها الداخلي، نشر املالحظات اخلتامية املؤقتة املتعلقة بغامبيا، الـيت اعُتمـدت وأحيلـت إىل        
 .الدولة الطرف يف دورهتا اخلامسة والسبعني

 ).٢٠٠٢يوليه / متوز١٦  و١٥( حبث الوضع دون َتلَقِّي تقرير :التقرير الذي ُنظر فيه

  :ت املطلوبةاملعلوما
معلومات مفصلة عن اجلرائم اليت ُيمكن أن ُتفرض بشأهنا عقوبـة اإلعـدام؛ وعـدد               : ٨الفقرة  

، وعـدد الـسجناء الـذين ينتظـرون تنفيـذ حكـم       ١٩٩٥عقوبات اإلعـدام املفروضـة منـذ عـام         
 ).٦املادة (اإلعدام الصادر حبقهم 

 ).١٠املادة ( تو معلومات مفصلة عن أوضاع االحتجاز يف سجن مايل: ١٢الفقرة 

ضمان األمن الوظيفي للقضاة؛ وتوضيح أسس إنشاء احملـاكم العـسكرية وعملـها،             : ١٤الفقرة  
 ).١٠ و ٧املادتان (وما إذا كان سري عملها مرتبطاً على حنو ما بوجود حالة طوارئ 

__________ 
نظراً ألن موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل قد حل بالنسبة للدول األطـراف التاليـة، فقـد أهنـت اللجنـة إجـراء                         )٢٢(  

بـاراغواي، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وسـري          : املتابعة رغم قصور املعلومات أو عدم وجود تقرير املتابعة        
  .كا، وسورينام، ومايل، وناميبياالن
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 . من العهد٢٧التدابري املتخذة لتنفيذ املادة : ٢٤الفقرة 

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات: تاريخ تلقي املعلومات

  :اإلجراءات املتخذة
 أُرســلت أربــع : ٢٠٠٧ســبتمرب / وأيلــول٢٠٠٦أكتــوبر /يف الفتــرة مــا بــني تــشرين األول   

 .رسائل تذكري

 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧

 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٨مارس / آذار١٤

أُرسـل تـذكري آخـر وأُبلغـت الدولـة الطـرف بأنـه يف حالـة عـدم                   : ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١١
تلقي رّدها حبلول الـدورة الثالثـة والتـسعني، سـتعترب خمالفـة اللتزامهـا بالتعـاون مـع اللجنـة يف                      

 . الرابع من العهدأداء مهامها مبوجب اجلزء

أبلغ املقرر اخلاص الدولة الطرف بأن اللجنـة أعلنـت، يف دورهتـا             : ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢
يف أداء مهامهــا الثالثــة والتــسعني، أن الدولــة الطــرف أخلــت بالتزامهــا بالتعــاون مــع اللجنــة    

  .مبوجب اجلزء الرابع من العهد
 .لسامية حلقوق اإلنسانأحيلت املسألة إىل املفوضة ا: ٢٠٠٩فرباير /شباط

 .مل توص اللجنة بأي إجراء: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل
  

نظــرت اللجنــة يف مجيــع ) (٢٠٠٢أكتـوبر  /تــشرين األول(الـدورة الــسادسة والــسبعون     
 )تقارير الدول األطراف

  )٢٠٠٣مارس /ارآذ(الدورة السابعة والسبعون    
   

 مايل: الدولة الطرف
، املقـدم  )١٩٨٦الذي تأخر تقدميـه منـذ عـام     (التقرير الدوري الثاين     :التقرير الذي ُنظر فيه   

 . ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٣يف 

  :املعلومات املطلوبة
 ٣املـواد   (تعجيل اعتماد قانون جديد لألسـرة يتـضمن إلغـاء تعـدد الزوجـات               ): أ(١٠الفقرة  
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 ).٢٦  و٢٣ و

إلغاء ُعـرف تـزويج األرملـة لـشقيق زوجهـا، وهـو عـرف يقـضي بـأن يـرث            ): د( ١٠الفقرة  
  ).٢٣  و١٦  و٣املواد (األرملة إخوةُ الزوج املتوىف وأبناُء عمه 

 ).٧  و٣املادتان (تدابري حظر وجترمي ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث : ١١الفقرة 

حمــددة تــنص صــراحة علــى حظــر العنــف املــرتيل واملعاقبــة عليــه؛  اعتمــاد قــوانني : ١٢الفقــرة 
 ).٧  و٣املادتان (وضمان تدابري مناسبة حلماية الضحايا 

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
ــشرين األول١٢ ــوبر / ت ــي : ٢٠٠٧أكت ــرات  (رد جزئ ــشأن الفق ) د( و) أ(١٠رد منقــوص ب
 .)١٢  و١١ و

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري: ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٨

اجتمــع املقــرر اخلــاص، يف الــدورة اخلامــسة والثمــانني،   : ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢١
مبمثل للدولة الطرف، وأفاد املمثلُ بإنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات ُتعىن بالرد علـى أسـئلة                

 .ل إىل اللجنة يف أقرب وقت ممكناملتابعة، وبأن الردود سترس

بعـث املقـرر اخلـاص رسـالة إىل املمثـل الـدائم ذكّـره فيهـا بعـدم تلقـي             : ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٦
 .ومل َيرِد أي رد من الدولة الطرف. الردود، وطلب مقابلته

 .أُرِسلَ تذكري آخر إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠

ــرة مــا بــني شــباط   ــر /يف الفت بعــث املقــرر اخلــاص مخــس   : ٢٠٠٨مــارس / وآذار٢٠٠٧فرباي
  .رسائل طلب فيها مقابلة ممثل للدولة الطرف

أجريـــت مـــشاورات مـــع الدولـــة الطـــرف خـــالل الـــدورة الثانيـــة : ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٧
وأفـاد الوفـد أيـضاً بـأن      ). ١٢  و ١١ و) د( و) أ( ١٠رد منقوص بشأن الفقرات     (والتسعني  

 .إعداد التقرير آخذ جمراه

أرســل ثــالث رســائل   : ٢٠٠٨ديــسمرب /يونيــه وكــانون األول / الفتــرة مــا بــني حزيــران   يف
ــة  ــه، و/ حزيــران١١(تذكريي ــة الطــرف  )٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٢ يوني ، طُلــب فيهــا الدول

، وأن  ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١تقدمي تقريرها الدوري الثالث الـذي تـأخر موعـد تقدميـه منـذ               
 .١٢  و١١ ، و)د( و) أ( ١٠ة املتعلقة بالفقرات تدرج يف التقرير املعلومات املتأخر
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. ُينـهى إجـراء املتابعـة فيمـا يتعلـق بـالتقرير الـدوري الثـاين               : اإلجراءات املوصـى باختاذهـا    
وترسل مذكرة شفوية إىل الدولة الطرف لتذكريها بأن تقريرها الدوري الثالث قد تأخر             

ــة املطلو     ــات املتابع ــأن معلوم ــسرعة، وب ــه ب ــي تقدمي ــر    وينبغ ــدرج يف التقري ــي أن ُت ــة ينبغ ب
 .الدوري

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل
  

 )نظرت اللجنة يف مجيع تقارير الدول األطراف) (٢٠٠٣يوليه /متوز(الدورة الثامنة والسبعون    

 )٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول(الدورة التاسعة والسبعون    
   

 سري النكا: الدولة الطرف

اللذان تـأخر تقـدميهما منـذ عـام         ( التقريران الدوريان الرابع واخلامس      :قرير الذي ُنظر فيه   الت
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨، املقدمان يف )١٩٩٦

  :املعلومات املطلوبة
عدم فرض قيود مفرطة علـى ممارسـة احلقـوق األساسـية؛ وعـدم جـواز احليـاد عـن                    : ٨الفقرة  

 ).١٥  و١٤ادتان امل(حظر العقاب ذي التطبيق الرجعي 

تدابري مناهضة أعمال التعذيب وإسـاءة املعاملـة؛ والقيـام بأسـرع مـا ميكـن بتطبيـق                  : ٩الفقرة  
إجراء التحقيـق يف الـشكاوى الـذي اعتمدتـه اللجنـة الوطنيـة للـشرطة؛ والتحقيـق يف حـاالت            

نـة  ختويف الـشهود املـشتبه يف وقوعهـا؛ وتنفيـذ بـرامج حلمايـة الـشهود؛ وتعزيـز قـدرات اللج                    
ــّدعى       ــسان الــيت ُي ــهاكات حقــوق اإلن ــالتحقيق يف انت ــسان فيمــا يتعلــق ب ــة حلقــوق اإلن الوطني

 ).٩  و٧  و٢املواد (وقوعها وعرضها على القضاء 

ــابع لألمــم املتحــدة املعــين حبــاالت االختفــاء      : ١٠الفقــرة  ــذ توصــيات الفريــق العامــل الت تنفي
عنيــة بــالتحقيق يف حــاالت االختفــاء القــسري أو غــري الطــوعي وتوصــيات اللجــان الرئاســية امل

القسري أو غري الطوعي؛ وإتاحة ما يكفي من املوارد للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان لرصـد         
 ).١٠  و٩  و٧  و٦املواد (التحقيق يف مجيع حاالت االختفاء وعرضها على القضاء 

اضـــاة منـــع مـــضايقة الـــصحفيني؛ وإجـــراء حتقيقـــات ســـريعة ونزيهـــة فيهـــا ومق: ١٨الفقـــرة 
 ).١٩  و١٤  و٧املواد (املسؤولني عنها 

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ :آخر أجل لتلقي املعلومات
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  :تاريخ تلقي املعلومات
أبلغت الدولـة الطـرف اللجنـة بأهنـا بـصدد اسـتكمال ردود املتابعـة                : ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧

 .اليت سُترسل إىل اللجنة يف وقت قريب

 ).١٠  و٨رد منقوص بشأن الفقرتني (رد جزئي : ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٤

 ).١٠  و٨رد منقوص بشأن الفقرتني (رد جزئي : ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٦

 فيمـا يتعلـق بـاإلجراء الـذي      ٨رد منقـوص بـشأن الفقـرة        (رد جزئي   : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦
فيـذ التوصـيات الـيت     فيمـا يتعلـق بتن     ١٠تتبعه اللجنة الوطنية للشرطة بشأن الـشكاوى والفقـرة        

).١٩٩٩قدمها فريق األمم املتحدة العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي يف عام 
  :اإلجراءات املتخذة
. أُرِسـلت سـبع رسـائل تـذكري       : ٢٠٠٧سـبتمرب   / وأيلـول  ٢٠٠٥مارس  /يف الفترة ما بني آذار    

 أيـضاً عقـد اجتمـاع مـع        ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨وطلب املقرر اخلاص يف تـذكريه املـؤرخ         
 .ممثل للدولة الطرف

طلــب املقــرر اخلــاص عقــد  : ٢٠٠٨مــارس / آذار١٨  و٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠
 .اجتماع مع ممثـل للدولـة الطـرف خالل الدورة الثانية والتسعني

قُـــدِّم رد (أجريـــت مـــشاورات خـــالل الـــدورة الثانيـــة والتـــسعني  : ٢٠٠٨مـــارس / آذار٣١
، مبا يف ذلك تفاصيل عن قرار احملكمـة العليـا الـصادر مـؤخراً والـذي                 ٨ن الفقرة   ملموس بشأ 

يقضي جبواز االعتداد أمام القانون الـسريالنكي بـاحلقوق الـيت يـنص عليهـا العهـد؛ ومل ُيقـّدم                    
 ).١٨  و١٠  و٩رد بشأن الفقرات 

ائل تذكرييـة   أرسل ثالث رس  : ٢٠٠٨ديسمرب  /يونيه وكانون األول  /يف الفترة ما بني حزيران    
 .١٠  و٩طُلب فيها من الدولة الطرف أن تدرج يف التقرير املعلومات املتأخرة بشأن الفقرتني 

ُينهى إجراء املتابعة فيما يتعلـق بـالتقريرين الـدوريني الرابـع            : اإلجراءات املوصى باختاذها  
ي وترســل مــذكرة شــفوية إىل الدولــة الطــرف لتــذكريها بــأن تقريرهــا الــدور  . واخلــامس

السادس قد تأخر وينبغي تقدميه بسرعة، وبأن معلومات املتابعة املطلوبة ينبغـي أن ُتـدرج               
 .يف التقرير الدوري

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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  *غينيا االستوائية: الدولة الطرف

 ألــف مــن ٦٩املــادة  مــن ٣قــررت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، عمــالً بــالفقرة *   
نظامهــا الــداخلي، نــشر املالحظــات اخلتاميــة املؤقتــة املتعلقــة بغينيــا االســتوائية، الــيت اعُتمــدت 

 .وأحيلت إىل الدولة الطرف يف دورهتا التاسعة والسبعني

 ).٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٧( حبث احلالة دون تلقي تقرير :التقرير الذي ُنظر فيه

  :املعلومات املطلوبة
ــول          ــامالً حبل ــر األويل ك ــدمي التقري ــت تق ــل طلب ــة حمــددةً ب ــات متابع ــة معلوم ــب اللجن مل تطل

 .٢٠٠٤أغسطس /آب ١

 مل َيرِد التقرير األويل: تاريخ تلقي املعلومات

  :اإلجراءات املتخذة
اجتمع املقرر اخلاص مبمثل للدولـة الطـرف، وأفـاد املمثـل            : ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠

 .لطرف بصدد إجراء مشاورات على الصعيد الداخليأن الدولة ا

. أُرِسـلت ثــالث رسـائل تذكرييــة  : ٢٠٠٧ســبتمرب /فربايــر وأيلـول /يف الفتـرة مـا بــني شـباط   
ــؤرختني      ــذكري املــــ ــاليت التــــ ــاص يف رســــ ــرر اخلــــ ــب املقــــ ــران٢٩وطلــــ ــه / حزيــــ يونيــــ

 . أيضاً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف٢٠٠٧سبتمرب /أيلول  ٢٨  و

ــوبر /ول تــشرين األ١٩ ــدم    : ٢٠٠٧أكت ــة الطــرف، وق اجتمــع املقــرر اخلــاص مبمثــل للدول
املمثل توضيحاً للصعوبات اليت تواجههـا الدولـة الطـرف يف إعـداد تقريرهـا األويل، ووعـد                  

 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١بتقدمي هذا التقرير حبلول 

ه يف حالـة عـدم   أُرسل تذكري آخـر وأُبلغـت الدولـة الطـرف بأنـ      : ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١
تلقي رد منها حبلول الدورة الثالثة والتسعني، سـتعترب خمالفـة اللتزامهـا بالتعـاون مـع اللجنـة                

 .يف أداء مهامها مبوجب اجلزء الرابع من العهد

أبلغ املقرر اخلاص الدولة الطـرف بـأن اللجنـة أعلنـت، يف دورهتـا      : ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول ٢٢
ــة ال  ــة والتــسعني، أن الدول ــة   الثالث يف أداء مهامهــا طــرف أخلــت بالتزامهــا بالتعــاون مــع اللجن
  .مبوجب اجلزء الرابع من العهد

 .أحيلت املسألة إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان: ٢٠٠٩فرباير /شباط
 .مل يوص باختاذ أي إجراء: اإلجراءات املوصى باختاذها
 ٢٠٠٤أغسطس / آب١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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  )٢٠٠٤مارس /آذار(الثمانون الدورة    
   

 سورينام: الدولة الطرف

، املقـدم   )١٩٨٥الذي تـأخر تقدميـه منـذ عـام          ( التقرير الدوري الثاين     :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٣يوليه / متوز١يف 

  :املعلومات املطلوبة
عهـا أثنـاء    تويل هيئـة مـستقلة التحقيـق يف حـاالت إسـاءة املعاملـة الـيت ُيـدَّعى وقو                  : ١١الفقرة  

االحتجــاز؛ ومقاضــاة املــسؤولني عنــها؛ ومــنح الــضحايا تعويــضات؛ وتــدريب مــوظفي إنفــاذ  
 ).١٠  و٧الفقرتان (القانون يف جمال حقوق اإلنسان 

تـصحيح املمارسـة املتمثلـة يف احتجـاز األشـخاص رهـن احملاكمـة لفتـرات مفرطـة؛                   : ١٤الفقرة  
).٩الفقرة ( احملتجزين يف قضية جنائية أمام قاض وتعديل القانون لضمان سرعة مثول املعتقلني أو

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
 ).١٤  و١١رد منقوص بشأن الفقرتني (رد جزئي : ٢٠٠٨مايو / أيار٥

  :اإلجراءات املتخذة
 .ث رسائل تذكرييةأُرسلت ثال: ٢٠٠٦فرباير / وشباط٢٠٠٥مايو /يف الفترة ما بني أيار

اجتمع املقرر اخلاص مبمثل للدولة الطرف، وأفـاد املمثـلُ بتـشكيل فريـق              : ٢٠٠٦مارس  /آذار
وقال إهنم سيعملون على تقـدمي ردود املتابعـة قبـل هنايـة             . خرباء قانونيني ُيعنون مبسائل املتابعة    

 .٢٠٠٦يونيه /شهر حزيران

  .أُرسلت مخس رسائل تذكريية: ٢٠٠٧مرب سبت/ وأيلول٢٠٠٦يوليه /يف الفترة ما بني متوز
 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧

 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٨مارس / آذار١٨

رد منقــوص (أجريــت مــشاورات خــالل الــدورة الثانيــة والتــسعني   : ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١
وأفـاد  . والتزم الوفد بتقـدمي ردود خطيـة يف غـضون شـهر واحـد             ). ١٤  و ١١بشأن الفقرتني   

آخـذ  ) ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١الذي حان موعده يف     (الوفد أن إعداد التقرير الدوري الثالث       
  .٢٠٠٩ أو يف أوائل عام ٢٠٠٨جمراه وتوقَّع تقدمي التقرير إىل اللجنة يف هناية عام 
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ذكّر املقرر اخلاص الدولة الطرف بتقدمي تقريرها الـدوري الثالـث   : ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول ٢٣
، وأن تــدرج يف التقريــر املعلومــات املتــأخرة ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١الــذي تــأخر تقدميــه منــذ 

  .١٤  و١١بشأن الفقرتني 
 . أُرسل تذكري آخر: ديسمرب/ كانون األول١٦

.  فيمــا يتعلــق بــالتقرير الــدوري الثــاينُينــهى إجــراء املتابعــة: اإلجــراءات املوصــى باختاذهــا
وترسل مذكرة شفوية إىل الدولة الطرف لتذكريها بأن تقريرها الدوري الثالث قد تـأخر              
وينبغــي تقدميــه بــسرعة، وبــأن معلومــات املتابعــة املطلوبــة ينبغــي أن ُتــدرج يف التقريــر         

  .الدوري

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل
  

  )٢٠٠٤يوليه /متوز(رة احلادية والثمانون الدو    
   

 ناميبيا: الدولة الطرف

، املقــدم يف )١٩٩٦الــذي تــأخر تقدميــه منــذ عــام  ( التقريــر األويل :التقريــر الــذي ُنظــر فيــه 
 .٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول ١٥

  :املعلومات املطلوبة
ــة ومــنح الزوجــا    : ٩الفقــرة  ــدعم تــسجيل الزجيــات العرفي ــدابري ل ت مــن زواج عــريف  اختــاذ ت

مسجل وأبنائهن احلقوق ذاهتا املمنوحة للزوجات املتزوجات وفقـاً للقـانون املـدين؛ وتكييـف               
مشروعي القانون املزمع اعتمادمها واملتعلقني باملرياث والتركة غـري املوصـى هبمـا وبـاالعتراف            

 ).٢٦  و٢٣  و٣املواد (بالزجيات املعقودة يف إطار القانون العريف وفقا لتلك التدابري 

 ).٧املادة (النص على أن التعذيب جرمية قانونية حمددة : ١١الفقرة 

 ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات: تاريخ تلقي املعلومات

  :اإلجراءات املتخذة
سـائل  أُرِسـلت سـبع ر    : ٢٠٠٧سبتمرب  / وأيلول ٢٠٠٥أكتوبر  /يف الفترة ما بني تشرين األول     

 أيــضاً عقــد ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩وطلــب املقــرر اخلــاص يف تــذكريه املــؤرخ  . تذكرييــة
  .اجتماع مع ممثل للدولة الطرف
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أرسـل املقـرر اخلـاص      : ٢٠٠٨ديـسمرب   /ينـاير وكـانون األول    /يف الفترة مـا بـني كـانون الثـاين         
 .ثالث رسائل يطلب فيها عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف

اسـتمر املقـرر اخلـاص يف طلـب االلتقـاء      : ٢٠٠٩مـارس  /فربايـر وآذار / بني شـباط يف الفترة ما  
 .مبمثل للدولة الطرف يف اجتماع يعقد أثناء الدورة اخلامسة والتسعني

. ُينـهى إجـراء املتابعـة فيمـا يتعلـق بـالتقرير الـدوري األويل              : اإلجراءات املوصـى باختاذهـا    
كريها بأن تقريرها الـدوري الثـاين قـد تـأخر           وترسل مذكرة شفوية إىل الدولة الطرف لتذ      

ــة املطلوبــة ينبغــي أن ُتــدرج يف التقريــر          ــي تقدميــه بــسرعة، وبــأن معلومــات املتابع وينبغ
 . الدوري

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ :موعد تقدمي التقرير التايل
  

نظرت اللجنة يف مجيع تقارير     ) (٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول (الدورة الثانية والثمانون       
 )دول األطرافال

  )نظرت اللجنة يف مجيع تقارير الدول األطراف) (٢٠٠٥مارس /آذار(الدورة الثالثة والثمانون    
  )٢٠٠٥يوليه /متوز(الدورة الرابعة والثمانون     

   
 اليمن: الدولة الطرف

ــه   ــذي ُنظــر في ــر ال ــع املقــدم   :التقري ــدوري الراب ــر ال أغــسطس / آب٤يف ) يف موعــده( التقري
٢٠٠٤. 

   :علومات املطلوبةامل
القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث واعتمـاد قـانون حيظـر هـذه                : ١١الفقرة  

عــدد النــساء والفتيــات اللــوايت يتعرضــن هلــذه   ) أ(املمارســة؛ وتقــدمي معلومــات مفــصلة عــن   
يــة فعال) ج( اإلجــراءات القانونيــة املتخــذة ضــد املــرتكبني، إن وجــدت؛ و ) ب( املمارســة؛ و

 ٣املـواد   (الربامج ومحالت التوعية املنفذة هبـدف مكافحـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث                 
 ).٧  و٦ و

ضمان مبدأ تناسب إجراءات التـصدي للتهديـدات واألنـشطة اإلرهابيـة؛ وتقـدمي          : ١٣الفقرة  
 معلومات عـن اسـتنتاجات وتوصـيات اللجنـة الربملانيـة املكلفـة برصـد حالـة احملتجـزين بتهمـة                    

  ).١٤  و٩  و٧  و٦املواد (ارتكاب جرائم إرهابية 
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إجراء حتقيق كامل وحمايد يف مقتل أربعـة أشـخاص شـاركوا يف مظـاهرة نظمـت           : ١٤الفقرة  
 ).٦املادة  (٢٠٠٣مارس / آذار٢١يف 

تدابري إللغاء العقوبات اجلسدية، مثل اجللد وقطع األطراف؛ وتعـديل التـشريع            : ١٦الفقرة  
 ).٧املادة (ذي الصلة بذلك 

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٠ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات: تاريخ تلقي املعلومات

  :اإلجراءات املتخذة
ــرة مــا بــني أيلــول  أُرِســلت أربــع رســائل  : ٢٠٠٧ســبتمرب / وأيلــول٢٠٠٦ســبتمرب /يف الفت

يونيــــه / حزيــــران٢٩وطلــــب املقــــرر اخلــــاص يف رســــاليت التــــذكري املــــؤرختني  . تــــذكري
 . أيضاً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف٢٠٠٧سبتمرب /أيلول  ٢٨  و

  
خــالل الــدورة احلاديــة والتــسعني، اجتمــع املقــرر اخلــاص : ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٣١

مبمثل للدولة الطرف، وأكد املمثل أن حكومته سـتقدم رداً علـى أسـئلة املتابعـة الـيت طرحتـها                    
  .خ حمدد لتقدمي هذه الردوداللجنة دون أن يلتزم بتاري

أُرســل تــذكري آخــر يف إطــار متابعــة املــشاورات الــيت جــرت بــني : ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٣
  .املمثل اخلاص والدولة الطرف خالل الدورة احلادية والتسعني

  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
ــوبر / تــشرين األول٢٤ ــسعني،     : ٢٠٠٨أكت ــة والت ــدورة الرابع ــاء ال التقــى املقــرر اخلــاص، أثن

مبمثل الدولة الطرف الذي أفاد بأن الدولة الطرف ستبلغ املقرر اخلاص بشأن اجلـدول الـزمين                
 .املتوخى لتقدمي الردود على أسئلة اللجنة املتعلقة باملتابعة

 .أُرسل تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٩مايو / أيار٦
أرسلت الدولة الطرف مذكرة شفوية تطلب فيها متديد املهلة         : املوصى باختاذها اإلجراءات  

ونظرا لعدم تلقي أية معلومات، فقد اعتـرب إجـراء      . احملددة هلا لتقدمي تقريرها الدوري املقبل     
 .املتابعة فيما خيص التقرير الدوري الرابع منتهيا

 ٢٠٠٩يوليه / متوز١ :موعد تقدمي التقرير التايل
  



A/64/40 (Vol. I) 
 

227 10-49018 
 

  )٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول(الدورة اخلامسة والثمانون     
   

 الربازيل: الدولة الطرف

، املقـدم  )١٩٩٨الذي تـأخر تقدميـه منـذ عـام     ( التقرير الدوري الثاين :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥يف 

  :املعلومات املطلوبة
ب األصــلية؛ وإتاحــة ســبل انتــصاف مدنيــة اإلســراع برســم حــدود أراضــي الــشعو: ٦الفقــرة 

 ).٢٧  و١املادتان (وجنائية فعالة ملواجهة حاالت التعدي على تلك األراضي عمداً 

تدابري إلغاء اإلعدام خارج القضاء والتعـذيب وغـري ذلـك مـن أشـكال إسـاءة       ) أ: (١٢الفقرة  
تويل هيئـة مـستقلة علـى       ) ب( املعاملة واالعتداء اليت تقع على أيدي موظفي إنفاذ القانون؛ و         

وجه السرعة إجـراء حتقيقـات حمايـدة يف الـشكاوى املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت                    
مقاضاة الفاعلني وفرض عقوبـات تتناسـب مـع     ) ج( تقع على أيدي موظفي إنفاذ القانون؛ و      

) د( خطورة اجلرائم؛ وإتاحة سـبل انتـصاف فعالـة للـضحايا وجـرب مـا يلحقهـم مـن ضـرر؛ و                     
يالء أقصى قدر من االهتمام لتوصيات املقررين اخلاصـني لألمـم املتحـدة املعنـيني بالتعـذيب،                 إ

وحبـــاالت اإلعـــدام خـــارج القـــضاء أو بـــإجراءات مـــوجزة أو تعـــسفاً، وباســـتقالل القـــضاة   
 ).٧  و٦املادتان (واحملامني، اليت ترد يف التقارير اليت يعّدوهنا بشأن زياراهتم إىل الدولة الطرف 

تدابري حتـسني وضـع احملتجـزين والـسجناء؛ وقـصر مـدة االحتجـاز لـدى الـشرطة                   : ١٦قرة  الف
على يوم أو يومني بعد االعتقال؛ ووضـع حـد ملمارسـة االحتجـاز يف خمـافر الـشرطة؛ ووضـع              
نظام إلطالق السراح بكفالة رهن احملاكمة؛ وضـمان إجـراء احملاكمـات علـى وجـه الـسرعة؛                  

لــسجن؛ ووضــع حــد ملواصــلة حــبس الــسجناء بعــد انقــضاء مــدة والعمــل بتــدابري بديلــة غــري ا
 ).١٠  و٩املادتان (عقوبتهم؛ ووضع نظام فعال إلطالق السراح بكفالة 

مكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق النظر يف أساليب أخرى للمحاسبة علـى             : ١٨الفقرة  
ــسبل منــها        ــة العــسكرية، ب ــة إبــان الدكتاتوري ــوق اإلنــسان املرتكب ــرائم حق ــع مــرتكيب  ج  من

االنتــهاكات مــن تقلــد وظــائف عموميــة معينــة وإقامــة العدالــة وإجــراءات لتقــصي احلقــائق؛     
واإلفراج عن مجيع الوثائق املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك الوثـائق احملفوظـة                  

 ).١٤املادة  (٤٥٥٣حالياً مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 

 ٢٠٠٦نوفمرب /شرين الثاين ت٣ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
 ).١٨  و١٦  و١٢  و٦رد منقوص بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨
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  :اإلجراءات املتخذة
ــا بــني كــانون األول   ــرة م ــسمرب /يف الفت ــول٢٠٠٦دي ــلت ثــالث  : ٢٠٠٧ســبتمرب / وأيل أُرِس

 يونيـه و  / حزيـران  ٢٩لتـذكري املـؤرختني     وطلـب املقـرر اخلـاص يف رسـاليت ا         . رسائل تذكرييـة  
 . أيضاً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨

خــالل الــدورة احلاديـة والتــسعني، اجتمــع املقــرر اخلــاص  : ٢٠٠٧أكتــوبر / تـشرين األول ١٨
 والتــزم وفــد الدولــة الطــرف بتقــدمي معلومــات املتابعــة املطلوبــة قبــل . مبمثلَــْين للدولــة الطــرف
 .الدورة الثانية والتسعني

أُرسلت رسالة إىل الدولة الطرف لطلب معلومات إضـافية بـشأن           : ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢
  .١٨  و١٦  و١٢  و٦الفقرات 

  .أرسل تذكري آخر: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
 . أرسل تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٩مايو / أيار٦

ترد أية معلومـات، ينبغـي أن يتـضمن برنـامج الـدورة             إذا مل   : اإلجراءات املوصى باختاذها  
 .السابعة والتسعني عقد مشاورات

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل
   

 باراغواي: الدولة الطرف

، املقـدم  )١٩٩٨الذي تـأخر تقدميـه منـذ عـام     ( التقرير الدوري الثاين :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٤ليه يو/ متوز٩يف 

  :املعلومات املطلوبة
ضمان إتاحة ما يكفـي مـن الوقـت واملـوارد للجنـة احلقيقـة والعدالـة ألداء واليتـها                    : ٧الفقرة  

 ).٢املادة (

مقاضاة املسؤولني عن أعمال التعذيب ومعاقبتهم عقابـاً مناسـباً؛ ومـنح الـضحايا              : ١٢الفقرة  
 ).٧املادة (تعويضات 

 ).١٤املادة (تقالل السلطة القضائية تدابري ضمان اس: ١٧الفقرة 

خطوات ضمان احترام حقوق الطفـل، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري عاجلـة للقـضاء                   : ٢١الفقرة  
 ).٢٤  و٨املادتان (على عمل األطفال 
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 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
 ٢١  و ١٧  و ٧رد منقـوص بـشأن الفقـرات        (زئـي   رد ج : ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١

 ).١٢وعدم الرد على الفقرة 

 ).٢١  و١٧  و١٢رد منقوص بشان الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري: ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦

 املقـرر اخلـاص عقـد    أُرِسلَ تذكري آخر إىل الدولة الطرف وطلـب      : ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨
 .اجتماع مع ممثل للدولة الطرف

خــالل الــدورة احلاديـة والتــسعني، اجتمــع املقــرر اخلــاص  : ٢٠٠٧أكتــوبر / تـشرين األول ١٧
مبمثـــل للدولـــة الطـــرف، ووعـــد املمثـــل بتقـــدمي املعلومـــات املطلوبـــة بـــشأن مـــسائل املتابعـــة  

 .احملسومة غري

إطــار متابعـة املـشاورات الــيت جـرت بــني    أرســل تـذكري آخـر يف   : ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ١٣
 .املمثل اخلاص والدولة الطرف خالل الدورة احلادية والتسعني

طلــب املقــرر اخلــاص مــن الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا  : ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٣
، املعلومـات   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١الدوري الثالث، الـذي حـل موعـد تقدميـه يف            

  .٢١  و١٧  و١٢الفقرات املتأخرة بشأن 
ذكّــر املقــرر اخلــاص الدولــة الطــرف بتقــدمي تقريرهــا       : ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٦

، وأن تـدرج  ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين األول ٣١الدوري الثالث، الذي حـل موعـد تقدميـه يف           
 .٢١  و١٧  و١٢  و٧يف التقرير املعلومات املتأخرة بشأن الفقرات 

. ُينــهى إجــراء املتابعــة فيمــا يتعلــق بــالتقرير الــدوري الثــاين: هــااإلجــراءات املوصــى باختاذ
وترسل مذكرة شفوية إىل الدولة الطرف لتذكريها بأن تقريرها الدوري الثالث قد تـأخر              
ــة املطلوبــة ينبغــي أن ُتــدرج يف التقريــر          ــي تقدميــه بــسرعة، وبــأن معلومــات املتابع وينبغ

 .الدوري

 ٢٠٠٨أكتوبر /شرين األول ت٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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  )٢٠٠٦مارس /آذار(الدورة السادسة والثمانون     
   

 مجهورية الكونغو الدميقراطية: الدولة الطرف

، املقـدم   )١٩٩١الذي تأخر تقدميه منذ عـام       ( التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٥مارس / آذار٣٠يف 

  :املعلومات املطلوبة
ابري متابعـة توصـيات اللجنـة بـشأن البالغـات الفرديـة وتقـدمي تقريـر بـشأن هـذه                     تد: ٩الفقرة  

 ).٢املادة (التدابري؛ وقبول قيام املقرر اخلاص للجنة بزيارة ملتابعة آراء اللجنة 

خطـــوات ضـــمان التحقيـــق يف مجيـــع انتــهاكات حقـــوق اإلنـــسان املبلـــغ عنـــها  : ١٠الفقــرة  
  ).٢ملادة ا(ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم 

التحقيـــق يف حـــاالت االختفــاء القـــسري أو اإلعـــدام تعــسفاً الـــيت يبلـــغ عنـــها؛   : ١٥الفقــرة  
ومقاضــاة اجلنــاة ومعاقبتــهم؛ ومــنح الــضحايا تعويــضاً مناســباً؛ وتعزيــز تــدابري احتــواء ظــاهرة   

  ).٩  و٧  و٦املواد (هتجري السكان املدنيني 
قبـة كـل شـخص ُيـدان بتهمـة إسـاءة معاملتـهم              تعزيز برنامج رعاية اليتامى؛ ومعا    : ٢٤الفقرة  

 ).٢٤املادة (

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢٥ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات: تاريخ تلقي املعلومات

   :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩

ب املقـرر اخلـاص عقـد اجتمـاع مـع ممثـل             أُرِسلَ تذكري آخر وطلـ    : ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨
  .للدولة الطرف

خــالل الــدورة احلاديــة والتــسعني، اجتمــع املقــرر اخلــاص : ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٢٩
مبمثل للدولة الطرف، وأفـاد املمثـل بـأن احلكومـة بـصدد إعـداد ردود املتابعـة دون أن يكـون                

 .بإمكانه حتديد تاريخ تقدمي الردود

بعـث املقـرر اخلـاص ثـالث        : ٢٠٠٨يونيـه   /ينـاير وحزيـران   /بني كـانون الثـاين    خالل الفترة ما    
  .رسائل طلب فيها عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف
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اجتمع املقرر اخلاص، خالل الـدورة الثالثـة والتـسعني، مبمثـل للدولـة          : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٧
 وقـال إنـه سـيبلغ حكومتـه         .الطرف الذي أفاد بوجود مشاكل تنسيق يف إعـداد ردود املتابعـة           

 .بضرورة تقدمي الردود قبل الدورة الرابعة والتسعني للجنة

  .أُرسل تذكري بذلك: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
طلــب املقــرر اخلــاص مــن الدولــة الطــرف أن تــدرج يف   : ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٦

 املعلومــات ،٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١تقريرهــا الــدوري الرابــع، الــذي حيــل موعــد تقدميــه يف   
 .١٤  و١١املتأخرة بشأن الفقرتني 

. ُينـهى إجـراء املتابعـة فيمـا يتعلـق بـالتقرير الـدوري الثالـث               : اإلجراءات املوصى باختاذها  
وترسل مذكرة شفوية إىل الدولة الطرف لتذكريها بأن تقريرها الدوري الرابـع قـد تـأخر       

 ينبغــي أن ُتــدرج يف التقريــر   وينبغــي تقدميــه بــسرعة، وبــأن معلومــات املتابعــة املطلوبــة      
 .الدوري

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل
   

 )الصني(هونغ كونغ : الدولة الطرف

، املقـدم   )٢٠٠٣الذي تـأخر تقدميـه منـذ عـام          (التقرير الدوري الثاين     :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤يف 

   :املعلومات املطلوبة
ضــمان قيــام هيئــة مــستقلة بــالتحقيق يف الــشكاوى املقدمــة ضــد الــشرطة وإصــدار  : ٩الفقــرة 

 ).٢املادة (قرارات ملزِمة للسلطات املعنية 

تــدابري فعالــة ملنــع مــضايقة اإلعالمــيني ومقاضــاة املــسؤولني عــن ذلــك؛ وضــمان  : ١٣الفقــرة 
  ).١٩ة املاد(استقالل وسائط اإلعالم وعدم تدخل احلكومة يف أنشطتها 

ضــمان مراعــاة الــسياسات واملمارســات املتــصلة حبــق اإلقامــة متــام املراعــاة حــق    : ١٥الفقــرة 
 ).٢٤  و٢٣املادتان (األسر واألطفال يف احلماية 

  
ضمان انتخاب اجمللـس التـشريعي بـاالقتراع العـام وعلـى قـدم املـساواة؛ وضـمان                  : ١٨الفقرة  

يهـا تلـك املتعلقـة بالـشؤون االنتخابيـة والعامـة،            توافق مجيع تفسريات القانون األساسي، مبـا ف       
 )٢٦  و٢٥  و٢املواد (مع أحكام العهد 

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات
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  :تاريخ تلقي املعلومات
 ).١٨  و١٥  و١٣  و٩رد منقوص بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٣

هنــاك تعــاون ولكــن املعلومــات : ٩الفقــرة (اســُتلم رد منقــوص  : ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٨
هناك تعاون ولكن املعلومات منقوصـة؛ الفقرتـان        : ١٣التوصيات غري منفذة؛ الفقرة     /منقوصة

 ).التوصيات غري منفذة: ١٨  و١٥

   :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩

  .ر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للصنيطلب املقر: ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
اجتمع املقرر اخلاص، خـالل الـدورة الثالثـة والتـسعني للجنـة، مبمثـل               : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦

تقتــضي مزيــداً مــن التوضــيح  للــصني، وأفــاد املمثــل أن املــسائل الــيت ذكــر املقــرر اخلــاص أهنــا 
  .خلاصةسوف حتال إىل احلكومة وإىل سلطات منطقة هونغ كونغ اإلدارية ا

أُرِسلت إىل البعثة الدائمة للصني مـذكّرة تـضمنت ملخـصا للمـسائل             : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٨
  .اليت اعترب املقرر اخلاص أهنا تقتضي مزيدا من التوضيح

 .أُرسل تذكري بذلك: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٩

ومـات  ينبغـي توجيـه رسـالة إىل الدولـة الطـرف لطلـب معل             : اإلجراءات املوصـى باختاذهـا    
إضافية وإشعارها بأن إجراء املتابعة فيما خيص مسائل معينة يعترب منتهيا بسبب عدم تنفيذ 

  .التوصيات، وأن يطلب منها اإلبالغ عن هذه املسائل يف تقريرها الدوري التايل
 ٢٠١٠ :موعد تقدمي التقرير التايل

  
  )٢٠٠٦يوليه /متوز(الدورة السابعة والثمانون     

   
 مجهورية أفريقيا الوسطى: الدولة الطرف

، املقدم )١٩٨٩الذي تأخر تقدميه منذ عام ( التقرير الدوري الثاين :التقرير الذي ُنظر فيه 
 .٢٠٠٥يوليه / متوز٣يف 

  :املعلومات املطلوبة
تعبئــة الــرأي العــام ملناهــضة ممارســة تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث؛ وجتــرمي    : ١١الفقــرة 

  ).٧  و٣املادتان (سلية لإلناث؛ وضمان إحالة اجلناة إىل القضاء تشويه األعضاء التنا



A/64/40 (Vol. I) 
 

233 10-49018 
 

ــة حبــاالت      : ١٢الفقــرة  ــع االدعــاءات املتعلق ــق يف مجي ــة مــستقلة التحقي ــوىل هيئ ضــمان أن تت
االختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة وتعـسفاً والتعـذيب وإسـاءة املعاملـة، وأن حيـال               

مناسباً؛ وحتسني تـدريب أفـراد إنفـاذ القـانون؛ ومـنح الـضحايا       اجلناة إىل القضاء وينالوا عقاباً   
تعويضات؛ وتقدمي معلومات مفصلة عن الشكاوى املقدمة وعدد األشخاص الذين حوكمـوا            
وأدينــوا، مبــن فــيهم املوظفــون احلــاليون أو الــسابقون يف املكتــب املركــزي لقمــع اللــصوصية،   

 ).٩  و٧  و٦  و٢املواد (الثالث املاضية وعن التعويض املمنوح للضحايا على مدى السنوات 
ضـمان عـدم توسـيع نطـاق تطبيـق عقوبـة اإلعـدام حبيـث يـشمل جـرائم أخـرى؛                  : ١٣الفقرة  

 ).٦  و٢املادتان (وإلغاء عقوبة اإلعدام؛ واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد 

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٤ :آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات : املعلوماتتاريخ تلقي

  :اإلجراءات املتخذة
  .أُرِسلَ تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨
 .أُرِسلَ تذكري آخر: ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠

 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠

 .اص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرفطلب املقرر اخل: ٢٠٠٨مارس / آذار١٨

والتــزم الوفــد . أجريــت مــشاورات خــالل الــدورة الثانيــة والتــسعني: ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١
 .ومل ُتقدَّم ردود. بإحالة طلب املقرر اخلاص واللجنة إىل احلكومة

أرســل تـذكري آخـر يف إطــار متابعـة املـشاورات الــيت جـرت بــني      : ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ١١
 .ثل اخلاص والدولة الطرف خالل الدورة الثانية والتسعنياملم

  .أُرِسلَ تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
ــسمرب / كــانون األول١٦ ــة      : ٢٠٠٨دي ــل للدول ــع ممث ــد اجتمــاع م ــرر اخلــاص عق طلــب املق

 .الطرف

 .أُرِسلَ تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

إذا مل ترد أية معلومات، ينبغي تـوخي إجـراء مـشاورات يف             : ختاذهااإلجراءات املوصى با  
 .الدورة السابعة والتسعني

 ٢٠١٠أغسطس / آب١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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 الواليات املتحدة األمريكية: الدولة الطرف

 عـام   اللـذان تـأخر تقـدميهما منـذ       ( التقريران الـدوريان الثـاين والثالـث         :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨، املقدمان يف )١٩٩٨

  :املعلومات املطلوبة
وضــع حــد علــى الفــور ملمارســة االحتجــاز الــسري، وإغــالق مجيــع مراكــز          : ١٢الفقــرة 

االحتجاز السري، والسماح للجنة الدولية للصليب األمحر بالوصـول علـى وجـه الـسرعة إىل                
ضـمان متتـع مجيـع احملتجـزين حبمايـة القـانون يف             أي شخص حمتجـز يف سـياق نـزاع مـسلح؛ و           

  ).٩  و٧املادتان (مجيع األوقات 
ضــمان أال يــنص أي تنقــيح لــدليل العمليــات العــسكرية امليدانيــة إال علــى أســاليب  : ١٣الفقــرة 

االســـتجواب املتوافقـــة مـــع العهـــد؛ وضـــمان أن تكـــون أســـاليب االســـتجواب ملزمـــة جلميـــع  
املتحدة وألية وكاالت أخـرى تتـصرف بامسهـا؛ وضـمان وجـود             الوكاالت احلكومية للواليات    

وسائل فعالة للقيام بنفس اإلجراءات ضد االنتـهاكات الـيت تقـوم هبـا الوكـاالت العاملـة خـارج                    
اهليكــل العــسكري؛ ومعاقبــة األفــراد الــذين يــستخدمون أســاليب اســتجواب أصــبحت حمظــورة  

يـــضات؛ وتقـــدمي معلومـــات عـــن أي  اآلن أو وافقـــوا علـــى اســـتخدامها؛ ومـــنح الـــضحايا تعو 
 ).٧املادة (تنقيحات ألساليب االستجواب اليت جييزها الدليل 

إجــراء حتقيقــات فوريــة ومــستقلة يف مجيــع االدعــاءات املتعلقــة بوفيــات مــشبوهة : ١٤الفقــرة 
وبالتعذيب وإساءة املعاملة على أيدي موظفني وأفـراد متعاقـدين تـابعني للواليـات املتحـدة يف                

الحتجــاز يف خلــيج غوانتانــامو وأفغانــستان والعــراق وأمــاكن أخــرى خــارج البلــد؛    مراكــز ا
ومقاضــاة املــسؤولني عــن ذلــك ومعاقبتــهم مبقــدار خطــورة اجلــرم املرتكــب؛ واعتمــاد التــدابري 
الالزمة ملنع تكرار هذا السلوك، مبا يشمل التدريب وإعطاء التوجيهـات الواضـحة للمـوظفني           

بعني للواليـات املتحـدة؛ واالمتنـاع يف سـياق اإلجـراءات القـضائية عـن               واألفراد املتعاقدين التا  
؛ وتقـدمي معلومـات بـشأن مـنح الـضحايا           ٧االستناد إىل أدلة منتزعـة بأسـاليب خمالفـة للمـادة            

  ).٧  و٦املادتان (تعويضات 
 مـن العهـد؛ وضـمان عـدم         ٧قيام الدولة الطرف مبراجعة تفسريها الضيق للمـادة         : ١٦الفقرة  
 األفراد، مبن فيهم األفراد الذين حتتجزهم الدولة الطرف خـارج إقليمهـا، إىل بلـد آخـر           تسليم

عند وجود خطر فعلي من تعرضهم للتعذيب أو إساءة املعاملة؛ وإجـراء حتقيقـات مـستقلة يف                 
ــضمان عــدم        ــسياسات ل ــل؛ وتعــديل القــوانني وال ــة حبــاالت مــن هــذا القبي االدعــاءات املتعلق

احــة ســبل انتــصاف مناســبة للــضحايا؛ والتحلــي بــأكرب احلــرص عنــد حــدوث هــذا األمــر؛ وإت
ــات       ــضمانات الدبلوماســية، واعتمــاد إجــراءات واضــحة وشــفافة إىل جانــب آلي اســتخدام ال
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قضائية مناسـبة ملراجعـة احلالـة قبـل ترحيـل األفـراد، وآليـات فعالـة لرصـد مـصري األفـراد بعـد                         
 ).٧املادة (ترحيلهم 

 محـدان ضـد رامـسفيلد      قـضية ت عـن تنفيـذ قـرار احملكمـة العليـا يف             تقدمي معلومـا  : ٢٠الفقرة  
  ).١٤املادة (

مراجعة املمارسات والسياسات لكفالة وفـاء الدولـة الطـرف وفـاء تامـا بالتزامهـا        : ٢٦الفقرة  
حبماية احلياة وحظر التمييز املباشر وغري املباشر يف املسائل املتعلقـة بـدرء الكـوارث واإلغاثـة؛                 

د من أجـل ضـمان إيـالء حقـوق الفقـراء املراعـاة الكاملـة، وال سـيما األفارقـة                     وتكثيف اجلهو 
األمريكيون، يف سياق خطط إعادة البناء اليت ُوضعت على إثر وقوع إعصار كاترينا، وذلـك               
فيما يتعلق بإتاحة السكن والتعليم والرعاية الصحية؛ وتقدمي معلومات عـن نتـائج التحقيقـات      

، واالدعاءات اليت تنسب إىل الـشرطة منعهـا سـكان نيـو             “باريش” يف ادعاء عدم إخالء سجن    
 ).٢٦  و٦املادتان (أورليرت من عبور جسر نيو أورليرت األكرب للوصول إىل غريتنا يف لويزيانا 

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
 ١٤  و١٣  و١٢بــشأن الفقــرات رد منقــوص (رد جزئــي : ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١
 ).٢٦  و١٦ و

 .قُّدمت معلومات إضافية: ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨

 .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

قرر اخلاص، خالل الدورة الثالثة والتسعني، مبمثلني للدولـة         اجتمع امل : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠
الطرف، وأفاد هؤالء أن احلكومة سُتّبلغ طلب املقرر اخلاص احلصول على معلومـات إضـافية               

ــيت ظلــت معلقــة خبــصوص الفقــرات     ــشأن املــسائل ال ــدورة  ١٦  و١٤  و١٣  و١٢ب  قبــل ال
  .اخلامسة والتسعني للجنة

 . تذكري إىل الدولة الطرفأُرِسلَ: ٢٠٠٩مايو / أيار٦

ينبغي إرسال الردود اإلضافية الـواردة مـن الدولـة الطـرف            : اإلجراءات املوصى باختاذها  
 .للترمجة والنظر فيها يف الدورة السابعة والتسعني

 ٢٠١٠أغسطس / آب١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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ة املؤقتــة يف كوســوفو املقــدم يف   تقريــر بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدار :التقريــر الــذي ُنظــر فيــه 

 . بشأن حالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو٢٠٠٦فرباير /شباط ٢

  :املعلومات املطلوبة
التحقيق يف القضايا اليت مل ُيبـّت فيهـا بعـد املتعلقـة جبـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد                     : ١٢الفقرة  

جلنـاة؛ ومـنح الـضحايا       وبعـده؛ ومقاضـاة ا     ١٩٩٩اإلنسانية واجلرائم العرقية املرتكبة قبل عام       
تعويضات؛ ووضع برامج فعالة حلماية الـشهود؛ والتعـاون التـام مـع هيئـة االدعـاء يف احملكمـة                    

  ).٧  و٦ و) ٣( ٢املواد (اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
التحقيق الفعال يف مجيع حاالت االختفاء واالختطـاف الـيت مل ُيبـّت فيهـا؛ ومقاضـاة        : ١٣الفقرة  
ة؛ والعمل من أجل حصول أسر األشخاص املختفني واملختطفني على معلومات عـن مـصري               اجلنا

  ).٧  و٦ و) ٣( ٢املواد (الضحايا وعلى تعويض مناسب 
تكثيف اجلهود الراميـة إىل ضـمان أوضـاع مأمونـة تتـيح عـودة دائمـة للمـشردين                : ١٨الفقرة  

العمـــل مـــن أجـــل اســـتردادهم إىل ديـــارهم، وال ســـيما املـــشردون املنتمـــون إىل األقليـــات؛ و
ممتلكاهتم وحصوهلم على تعويض عن الضرر املتكبد واستفادهتم من خطط تـأجري املمتلكـات              

 ).١٢املادة (اليت تديرها مؤقتاً الوكالة العقارية لكوسوفو 

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
 ).١٨  و١٣رد منقوص بشأن الفقرتني ( جزئي رد: ٢٠٠٨مارس / آذار١١

  :اإلجراءات املتخذة
  .أُرسلت ثالث رسائل تذكري: ٢٠٠٧سبتمرب /أبريل وأيلول/يف الفترة ما بني نيسان

طلــب املقــرر اخلــاص عقــد اجتمــاع مــع املمثــل اخلــاص  : ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠
ــة   لألمــني العــام أو مــع ممثــل يعينــه املمثــل اخلــاص لألمــني     العــام، وذلــك خــالل الــدورة الثاني

 .والتسعني

طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل لبعثـة األمـم املتحـدة             : ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١
 .لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

اجتمع املقرر اخلاص، خالل الدورة الثالثـة والتـسعني، باملستـشار           : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٢
 بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو،  األقــدم لــشؤون حقــوق اإلنــسان لــدى 

 ١٢السيد روكي راميوندو، الذي وافاه مبعلومات خطية وشـفوية إضـافية بـشأن الفقـرات           
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احلــاالت الــيت حــوكم فيهــا  ) أ( وتعّهــد بتقــدمي املزيــد مــن املعلومــات بــشأن  ١٨  و١٣ و
األقـــارب علـــى املرتكبـــون يف قـــضايا االختفـــاء واالختطـــاف وُحكـــم علـــيهم، وحـــصول 

معلومات بشأن مـصري الـضحايا، والتـدابري املتخـذة لـضمان مـا يكفـي مـن املـوارد خلطـط                      
ــضحايا   ــويض الــ ــرة (تعــ ــتراتيجيات   ) ب( ؛ و)١٣الفقــ ـــذ االســ ــذة لتنفيــ ــدابري املتخــ التــ

والــسياسات الراميــة إىل ضــمان عــودة آمنــة ودائمــة للمــشردين العائــدين إىل ديــارهم،         
ىل األقليات، وضمان استفادة العائـدين املنـتمني إىل األقليـات مـن             سيما املنتمون منهم إ     ال

وحــضر ). ١٨الفقـرة  (خطـط تـأجري املمتلكــات الـيت تــديرها الوكالـة العقاريـة لكوســوفو      
  .االجتماع أيضا ممثل ملكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بريشتينا

 .يةأُرسلت رسالة لطلب معلومات إضاف: ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣

 . ينبغي إرسال تذكري بذلك إذا مل ترد أية معلومات،: اإلجراءات املوصى باختاذها

  ...:موعد تقدمي التقرير التايل
  

  )٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول(الدورة الثامنة والثمانون     
   

 البوسنة واهلرسك: الدولة الطرف

، املقــدم يف )٢٠٠٣ه منــذ عــام الــذي تــأخر تقدميــ( التقريــر األويل :التقريــر الــذي ُنظــر فيــه 
 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤

  :املعلومات املطلوبة
إعادة فـتح النقـاش العـام واحملادثـات بـشأن اإلصـالح الدسـتوري هبـدف اعتمـاد                   : ٨الفقرة  

 مـن   ٢٥نظام انتخايب يضمن متتع مجيع املواطنني باحلقوق على قدم املساواة مبوجـب املـادة               
 ).٢٦  و٢٥  و٢املواد (ن عرقهم العهد، بصرف النظر ع

التحقيق يف مجيع قضايا االختفاء اليت مل يتم حلها بعد؛ وتـشغيل املؤسـسة املعنيـة                : ١٤الفقرة  
؛ ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٣باملختفني تشغيالً كـامالً وفقـاً لقـرار احملكمـة الدسـتورية املـؤرخ               

ة ودقيقة؛ وضمان حـسن سـري       والتأكد من أن قاعدة البيانات املركزية اخلاصة باملختفني كامل        
عمــل صــندوق دعــم أســر املخــتفني، والــشروع يف أقــرب وقــت يف دفــع مــستحقات األســر     

 ).٧  و٦ و) ٣( ٢ املواد(

حتسني األوضاع املادية والصحية داخل مراكز االحتجـاز والـسجون ومـصحات            : ١٩الفقرة  
بني بـأمراض عقليـة؛ ونقـل    األمراض العقلية يف الكيانني كليهما؛ وتقدمي العالج املالئم للمـصا       

مجيع املرضى من جناح األمراض العقلية بسجن زنيتسا؛ وضمان استيفاء مستـشفى األمـراض    
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 ).١٠  و٧املادتان (العقلية يف سوكوالتس للمعايري الدولية 

إعادة النظر يف خطة نقل مـستوطنة الغجـر املوجـودة يف بـومتري؛ وإجيـاد حلـول بديلـة              : ٢٣الفقرة  
در امليــاه؛ والعمــل مــن أجــل أن تكــون عمليــة إعــادة التــوطني خاليــة مــن التمييــز ملنــع تلــوث مــصا

 ).٢٦  و١٧  و٢املواد (ومطابقة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات
  

  :تاريخ تلقي املعلومات
 ١٤  و٨ة بـــشأن الفقـــرات ردود منقوصـــ(رد جزئـــي : ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول٢١
 ).٢٣  و١٩ و

  ).٢٣  و١٩  و١٤  و٨ردود منقوصة بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١
 ).٢٣  و١٩  و١٤  و٨ردود منقوصة بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٩مارس / آذار٤

  :اإلجراءات املتخذة
  .لة الطرفأُرِسلَ تذكري إىل الدو: ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
اجتمـع املقـرر اخلـاص، خـالل الـدورة الرابعـة والتـسعني،              : ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١

مبمثلني للدولة الطرف الذي أبلغه بأن ردود الدولة الطرف على األسئلة اإلضافية اليت طلبتـها               
  .مبجرد موافقة احلكومة عليها أن املتابعة قد أُعّدت وسُتقّدماللجنة بش

 .أُرِسلت رسالة لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

 . ينبغي إرسال تذكري بذلك إذا مل ترد أية معلومات، :اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١ :موعد تقدمي التقرير التايل
   

 هندوراس: الطرفالدولة 

، املقــدم يف )١٩٩٨الــذي تــأخر تقدميــه منــذ عــام  ( التقريــر األويل :التقريــر الــذي ُنظــر فيــه 
 .٢٠٠٥فرباير /شباط ٢١

  :املعلومات املطلوبة
التحقيــق يف مجيــع حــاالت إعــدام األطفــال خــارج القــضاء؛ وحماكمــة املــسؤولني    : ٩الفقــرة 

تقلة تتوىل الدفاع عن الطفل، مثل أمـني مظـامل          عنها؛ وتعويض أسر الضحايا؛ وإنشاء آلية مس      
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 معين باألطفال؛ وتنظـيم دورات تدريبيـة للمـوظفني العـاملني مـع األطفـال؛ ومحـالت التوعيـة                  
  ).٢٤  و٦املادتان (

مراقبــة مجيــع األســلحة الــيت حتوزهــا قــوات الــشرطة؛ وتــدريب الــشرطة يف جمــال : ١٠الفقــرة 
 بـشأن اسـتخدام القـوة واألسـلحة الناريـة مـن جانـب          حقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ األساسية    

املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني؛ وإجــراء حتقيقــات بــشأن االدعــاءات املتعلقــة بــاإلفراط يف 
 )٧  و٦املادتان (استعمال القوة؛ وحماكمة املسؤولني عنها؛ وتعويض الضحايا وأسرهم 

  
رع؛ ووضــع بــرامج ملكافحــة هــذه  حتديــد أســباب تفــشي ظــاهرة أطفــال الــشوا  : ١١الفقــرة 

ــسية         ــداءات اجلن ــة ضــحايا االعت ــد هوي ــشوارع؛ وحتدي ــال ال ــأوى ألطف ــدمي امل األســباب؛ وتق
  ).٢٤  و٨  و٧املواد (وتعويضهم ومساعدهتم؛ ومقاضاة املسؤولني عنها 

ضمان ممارسة أفراد جمتمعات السكان األصليني حقهـم يف التمتـع بثقافتـهم علـى               : ١٩الفقرة  
 ).٢٧املادة (؛ وتسوية مشكلة أراضي أسالف السكان األصليني حنو كامل

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
ــاير / كــانون الثــاين٧ ــالفقرة  : ٢٠٠٧ين الــيت مل تعتربهــا ) ١٦املــادة  (١٨معلومــات متعلقــة ب

 .اللجنة ذات أولوية يف املالحظات اخلتامية

 ١٠  و٩ردود منقوصـــة بـــشأن الفقـــرات  (رد جزئـــي : ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول١٥
 ).١٩  و١١ و

  :اإلجراءات املتخذة
  .أُرِسلَ تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧
 .أُرِسلَ تذكري آخر: ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .ل للدولة الطرفطلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممث: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
  .أُرِسلت رسالة لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠
 .أُرِسل تذكري بذلك إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٩مايو / أيار٦

يف حالـة عــدم تلقـي أيـة معلومــات، ينبغـي إرسـال تـذكري                  :اإلجراءات املوصـى باختاذهـا    
 .آخر

 ٢٠١٠أكتوبر /ول تشرين األ٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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 مجهورية كوريا: الدولة الطرف

، املقـدم   )٢٠٠٣الذي تأخر تقدميه منذ عـام       ( التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٠يف 

  :املعلومات املطلوبة
هـد، مبـا يف     ضمان متتع العمال املهاجرين دون متييز حبقوقهم الـيت يـنص عليهـا الع             : ١٢الفقرة  

ذلــك االســتفادة مــن اخلــدمات االجتماعيــة واملرافــق التعليميــة علــى قــدم املــساواة، واحلــق يف   
  ).٢٦  و٢٢  و٢املواد (تشكيل نقابات؛ وإتاحة سبل انتصاف مناسبة 

منــع مجيــع ضــروب إســاءة املعاملــة مــن جانــب مــوظفي إنفــاذ القــانون يف مجيــع   : ١٣الفقــرة 
 مستشفيات األمراض العقلية؛ وتشكيل هيئات حتقيـق مـستقلة؛          أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك    

واعتماد مبدأ التفتيشات املستقلة للمرافق وتـسجيل االسـتجوابات بالفيـديو؛ ومقاضـاة اجلنـاة               
ومعاقبتهم عقاباً مناسـباً؛ وإتاحـة سـبل انتـصاف فعالـة للـضحايا؛ والكـف عـن اعتمـاد تـدابري            

ة، وال سـيما اسـتخدام األغـالل والـسالسل واألقنعـة            احلبس التـأدييب املتـسمة بالـشدة والقـسو        
 ).٩  و٧املادتان ( يوماً ٣٠وتواتر فترات العزل ملدة 

 من قانون األمن الوطين والعقوبات املفروضة طبقـاً لــه مـع             ٧ضمان تالؤم املادة    : ١٨الفقرة  
 ).١٩املادة (أحكام العهد 

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
؛ ورّد غــري ١٣  و١٢ردود منقوصــة بــشأن الفقــرتني (رد جزئــي : ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٥

 ).١٨مرضٍ بشأن الفقرة 

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري: ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧

 .فطلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطر: ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

اجتمع املقرر اخلاص، خالل الدورة الثالثـة والتـسعني، مبمثـل للدولـة             : ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢١
الطرف، وأفاد املمثل أن املعلومات اإلضافية املتعلقة بأية مسائل مل يتم حلها سـوف ُتقـّدم يف                 

  .التقرير الدوري الرابع
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ن ملخـصا للمـسائل الـيت       أُرِسـلت إىل الدولـة الطـرف مـذكرة تتـضم          : ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٢
  .اعتربها املقرر اخلاص مسائل تقتضي املزيد من التوضيح

 .أُرِسل تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٩مايو / أيار٦

يف حالـة عــدم تلقـي أيـة معلومــات، ينبغـي إرسـال تـذكري                 : اإلجراءات املوصـى باختاذهـا    
 .آخر

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ :موعد تقدمي التقرير التايل
   

 أوكرانيا :الدولة الطرف

ــه  ــر فيـ ــر الـــذي ُنظـ ــدم  :التقريـ ــدوري الـــسادس املقـ ــر الـ ــده( التقريـ ــشرين ١يف ) يف موعـ  تـ
 .٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

  :املعلومات املطلوبة
ضمان األمن واملعاملـة املناسـبة جلميـع األشـخاص رهـن االحتجـاز لـدى الـشرطة؛                  : ٧الفقرة  

 للتعــذيب وإســاءة املعاملــة؛ وإنــشاء آليــة مــستقلة معنيــة  واختــاذ تــدابري لــضمان عــدم التعــرض 
بالــشكاوى املقدمــة ضــد الــشرطة؛ ومراقبــة اســتجوابات املــشتبه فــيهم يف قــضايا جنائيــة عــن   

 ).٦املادة (طريق التصوير بالفيديو؛ وإجراء تفتيش مستقل ملراكز االحتجاز 

ة ويف أن ُتحتــرم كرامتــهم؛ ضــمان حــق احملتجــزين يف أن ُيعــاملوا معاملــة إنــساني : ١١الفقــرة 
واحلد من مشكلة االكتظـاظ يف الـسجون، بـسبل منـها اسـتخدام العقوبـات البديلـة؛ وتزويـد                    
املراكــز َمبرافــق النظافــة الــصحية؛ وضــمان احلــصول علــى الرعايــة الــصحية والغــذاء املناســب    

 ).١٠املادة (

ستهدف الـصحفيني ومقاضـاة     محاية حرية التعبري؛ والتحقيق يف االعتداءات اليت ت       : ١٤الفقرة  
 ).١٩  و٦املادتان (املسؤولني عنها 

محاية مجيع أفراد األقليات العرقية والدينية واللغوية مـن العنـف والتمييـز؛ وإتاحـة               : ١٦الفقرة  
 ).٢٦  و٢٠املادتان (سبل انتصاف قوية لتسوية هذه املشاكل 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :ريخ تلقي املعلوماتتا
  ).١٦  و١٤  و١١  و٧ردود منقوصة بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٨مايو / أيار١٩
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  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري: ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧

  .أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
 . الدولة الطرفأُرِسل تذكري بذلك إىل: ٢٠٠٩مايو / أيار٦

يف حالـة عــدم تلقـي أيـة معلومــات، ينبغـي إرسـال تـذكري                 : اإلجراءات املوصـى باختاذهـا    
 .آخر

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢ :موعد تقدمي التقرير التايل
  

  )٢٠٠٧مارس /آذار(الدورة التاسعة والثمانون     
   

 بربادوس: الدولة الطرف

، املقـدم   )١٩٩١الذي تأخر تقدميه منذ عـام       ( الدوري الثالث     التقرير :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٨يف 

  :املعلومات املطلوبة
النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري الثـاين امللحـق               : ٩الفقرة  

ضـمان تـالؤم    بالعهد؛ وحذف أحكام اإلعدام اإللزامية من القـوانني ذات الـصلة باملوضـوع و             
 ).٦املادة ( من العهد ٦هذه القوانني مع املادة 

إلغاء العقوبة اجلـسدية كعقوبـة مـشروعة وكـبح اسـتخدامها يف املـدارس؛ واختـاذ                 : ١٢الفقرة  
 ).٢٤  و٧املادتان (تدابري من أجل إلغاء العقوبة اجلسدية 

لواحـد، ومحايــة املثلــيني  إلغــاء جتــرمي العالقـات اجلنــسية بــني البـالغني مــن اجلــنس ا  : ١٣الفقـرة  
 ).٢٦املادة (جنسياً من التحرش والتمييز والعنف 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  :تاريخ تلقي املعلومات
رد مـــرض جزئيـــا إىل حـــد كـــبري، : ٩الفقـــرة (اســـُتلم رد جزئـــي : ٢٠٠٩مـــارس / آذار٣١

التوصــيات : ١٣ري منفـذة؛ الفقـرة   التوصـيات غـ  : ١٢والتوصـيات غـري منفـذة جزئيـا؛ الفقـرة      
  ).غري منفذة واملعلومات منقوصة

 



A/64/40 (Vol. I) 
 

243 10-49018 
 

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري: ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

ــسمرب / كــانون األول١٦ ــة      : ٢٠٠٨دي ــل للدول ــع ممث ــد اجتمــاع م ــرر اخلــاص عق ــب املق طل
  .الطرف
التــسعني، بــسفري اجتمــع املقــرر اخلــاص، خــالل الــدورة اخلامــسة و : ٢٠٠٩مــارس / آذار٣١

 . الدولة الطرف الذي قّدم له الرد املتعلق باملتابعة

ينبغـي توجيـه رسـالة إىل الدولـة الطـرف لطلـب معلومـات               : اإلجراءات املوصـى باختاذهـا    
إضافية وإشعارها بأن إجراء املتابعة فيما خيص مسائل معينة يعترب منتهيا بسبب عدم تنفيذ 

 .غ عن هذه املسائل يف تقريرها الدوري التايلالتوصيات، وأن يطلب منها اإلبال

 ٢٠١١مارس / آذار٢٩ :موعد تقدمي التقرير التايل
   

 شيلي: الدولة الطرف

، )٢٠٠٢الــذي تــأخر تقدميــه منــذ عــام ( التقريــر الــدوري اخلــامس :التقريــر الــذي ُنظــر فيــه
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٨املقدم يف 

  
  :املعلومات املطلوبة

ن املعاقبـة علـى االنتـهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنـسان املرتكبـة خـالل احلكـم                   ضـما : ٩الفقرة  
الــديكتاتوري؛ وضــمان احملاكمــة الفعليــة للمــشتبه يف مــسؤوليتهم عــن هــذه األفعــال؛ وتقيــيم  
أهليــة مــن قــضوا عقوبــات بــسبب تلــك األفعــال ملمارســة وظــائف عامــة؛ ونــشر الوثــائق الــيت 

لــسجناء الــسياسيني والتعــذيب والــيت مــن شــأهنا أن تفيــد يف   مجعتــها اللجنــة الوطنيــة املعنيــة با 
كــشف األشــخاص املــسؤولني عــن اإلعــدامات خــارج القــضاء وحــاالت االختفــاء القــسري   

 ).٧  و٦  و٢املواد (والتعذيب 

ضمان أن تؤدي املفاوضـات مـع جمتمعـات الـسكان األصـليني إىل إجيـاد حـل          ) أ: (١٩الفقرة  
اضــي؛ وتــسريع إجــراءات االعتــراف بتلــك احلقــوق املتعلقــة       حيتــرم حقــوقهم املتعلقــة باألر  

 من العهد؛ ومراجعـة     ٢٧ جلعله متوافقاً مع املادة      ١٨٣١٤تعديل القانون   ) ب( باألراضي؛ و 
استــشارة ) ج( أي تــشريع قطــاعي قــد يكــون خمالفــاً للحقــوق املنــصوص عليهــا يف العهــد؛ و  

ــصاريح االســتغالل    ــل مــنح ت ــسكان األصــليني قب ــازع  جمتمعــات ال ــصادي لألراضــي املتن  االقت
).٢٧  و١املادتان (عليها؛ وضمان أال ميس هذا االستغالل باحلقوق املنصوص عليها يف العهد 
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 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
).١٩  و٩ردود منقوصة بشأن الفقرتني (رد جزئي : ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١  و٢١

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .أُرسل تذكري آخر: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
  .أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠
  .طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف: ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢
عقد املقرر اخلاص اجتماعا مع ممثل الدولة الطـرف نوقـشت فيـه بعـض      : ٢٠٠٩يوليه  /ز متو ٢٨

كمـا أبلـغ الـسفري املقـرر اخلـاص أن ردود الدولـة الطـرف                . ١٩  و ٩اجلوانب املتعلقة بالفقرتني    
على األسـئلة اإلضـافية الـيت طلبتـها اللجنـة بـشأن املتابعـة قيـد اإلعـداد وسـتقدم يف أقـرب وقـت                   

 .ممكن

يف حالــة عـــدم تلقــي أيــة معلومـــات قبــل الــدورة الــسابعة   :اءات املوصــى باختاذهــااإلجــر
 .والتسعني للجنة، ينبغي إرسال تذكري آخر

 ٢٠١٢مارس / آذار٢٧ :موعد تقدمي التقرير التايل
   

 مدغشقر: الدولة الطرف

، )١٩٩٢الـذي تـأخر تقدميـه منـذ عـام           ( التقريـر الـدوري الثالـث        :التقرير الذي ُنظـر فيـه     
 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٤املقدم يف 

  :املعلومات املطلوبة
ــاريس؛      : ٧الفقــرة  ــادئ ب ــها وفقــاً ملب ــة حلقــوق اإلنــسان عمل ــة الوطني ضــمان اســتئناف اللجن

 ).٢املادة (وإتاحة املوارد املناسبة اليت متكنها من أداء دورها على حنو فعال وكامل ومنتظم 

ات القـضائية ومتويلـها علـى حنـو كـاف؛ واإلفـراج             ضمان حسن سري أعمال اهليئـ     : ٢٤الفقرة  
 ).١٤  و٩املادتان (فوراً عن احملتجزين الذين اختفت ملفاهتم 

 ).١٤  و٩املادتان (ضمان عدم حدوث تأخر مفرط يف النظر يف القضايا املسجلة : ٢٥الفقرة 
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  : تاريخ تلقي املعلومات
 ).٢٥  و٢٤  و٧ردود منقوصة بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٩مارس /ار آذ٣

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري: ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

  .أُرسل تذكري آخر: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
ــانون األول١٦ ــسمرب / ك ــة       : ٢٠٠٨دي ــل الدول ــع ممث ــاع م ــد اجتم ــرر اخلــاص عق ــب املق طل

  . الطرف
 .أُرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

 .يف حالة عـدم تلقي أية معلومـات، ينبغي إرسال تذكري آخر: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١١مارس / آذار٢٣ :موعد تقدمي التقرير التايل
  

  )٢٠٠٧يوليه /متوز(الدورة التسعون     
   

 اجلمهورية التشيكية: الدولة الطرف

أغــسطس / آب١الــذي تــأخر تقدميــه منــذ (التقريــر الــدوري الثــاين : يــهالتقريــر الــذي ُنظــر ف
 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٤، املقدم يف )٢٠٠٥

  :املعلومات املطلوبة
التــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى مجيــع أشــكال إســاءة املعاملــة علــى أيــدي أفــراد    : ٩الفقــرة 

وى املتعلقــة بــإجراءات إنــشاء آليــة مــستقلة للتحقيــق يف الــشكا) أ: (الــشرطة، وبوجــه خــاص
الــشروع يف إجــراءات تأديبيــة وجنائيــة ضــد ) ب( املــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون؛ و

تــوفري التــدريب لقــوة  ) ج( املــدعى بارتكــاهبم هــذه األفعــال، ومــنح تعويــضات للــضحايا؛ و  
 ).٢٦ و ٩  و٧  و٢املواد (الشرطة فيما يتعلق بالطابع اإلجرامي لإلفراط يف استخدام القوة 

التدابري الرامية إىل منع عزل املـريض النفـسي بـال ضـرورة؛ وضـمان وضـع مجيـع                   : ١٤الفقرة  
األشخاص الـذين ال يتمتعـون باألهليـة القانونيـة الكاملـة حتـت وصـاية متثـل رغبـات ومـصاحل                      
هؤالء األشخاص وتدافع عنها؛ واملراجعة القـضائية الفعليـة ملـشروعية قبـول واحتجـاز هـؤالء                 

  ).١٦  و٩املادتان ( يف املؤسسات الصحية األشخاص
 ).٢٧  و٢٦  و٢املواد (التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز ضد الغجر : ١٦الفقرة 
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 ٢٠٠٨أغسطس / آب١: آخر أجل لتلقي املعلومات

  : تاريخ تلقي املعلومات
 ).١٦  و١٤  و٩رد منقوص بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨

  : املتخذةاإلجراءات
 .أُرِسلَ تذكري: ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  .أرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠
 . أرسل تذكري إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٩مايو / أيار٦

 .يف حالة عـدم تلقي معلومـات، ينبغي إرسال تذكري آخر: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١١أغسطس / آب١: لتايلموعد تقدمي التقرير ا
   

 السودان: الدولة الطرف

ــه   ــذي ُنظــر في ــر ال ــث   : التقري ــدوري الثال ــر ال ــذ   (التقري ــه من ــأخر تقدمي ــذي ت ــشرين ٧ال  ت
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨، املقدم يف )٢٠٠١نوفمرب /الثاين

  :املعلومات املطلوبة
 اخلاضــعة لــسيطرة الدولــة تــدابري لــضمان أن يــضع موظفــو الدولــة واملليــشيات) أ: (٩الفقــرة 

كفالــة قيــام هيئــات الدولــة وموظفيهــا  ) ب(حــداً علــى الفــور النتــهاكات حقــوق اإلنــسان؛  
اختـاذ تـدابري، مبـا يف       ) ج(احلماية لضحايا االنتهاكات اخلطرية اليت ترتكبها أطراف ثالثة؛         بتوفري  

نتـهاكات حقـوق اإلنـسان    ذلك التعاون مع احملكمة اجلنائية الدوليـة، لكفالـة التحقيـق يف مجيـع ا       
ومقاضاة املسؤولني عن تلك االنتـهاكات، مبـن فـيهم موظفـو الدولـة وأفـراد املليـشيات، وذلـك             

كفالـة عـدم وصـول الـدعم املـايل أو املـادي إىل املليـشيات        ) د(على املستوى الوطين أو الدويل؛  
ء مجيـع احلـصانات     إلغـا ) ه(اليت تشارك يف عمليات تطهري عرقي أو تتعمـد اسـتهداف املـدنيني؛              

يف التشريعات اجلديدة الناظمة لعمل قـوات الـشرطة والقـوات املـسلحة وقـوات األمـن الـوطين؛               
كفالة عدم منح عفو ألي شخص ُيعتقـد أنـه ارتكـب أو ال يـزال يرتكـب جـرائم خطـرية؛                      ) و(
 ٢املـواد  (كفالة حصول ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان علـى اجلـرب املناسـب               ) ز(
 ).١٢  و٧  و٦  و٣ و

كفالــة حــصول ضــحايا االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان، علــى ســبل  ) أ: (١١الفقــرة 
توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لتـسيري عمـل         ) ب(انتصاف فعالة، مبا يف ذلك التعويض؛       
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 الـيت أُنـشئت   اجلهاز القانوين السوداين بكفـاءة، وال سـيما احملـاكم واهليئـات القـضائية اخلاصـة          
  ).٧  و٦  و٢املواد (للنظر يف اجلرائم اليت ارتكبت يف السودان 

وضع حد جلميع أشكال جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم كجنـود؛ وضـمان تزويـد              : ١٧الفقرة  
جلان نـزع الـسالح والتـسريح مـن اخلدمـة العـسكرية وإعـادة اإلدمـاج مبـا حتتاجـه مـن مـوارد                

سراع يف وضع سجل مدين، وكفالـة تـسجيل مجيـع الـوالدات      بشرية ومالية؛ واختاذ تدابري لإل    
 ).٢٤  و٨املادتان (يف أحناء البلد كافة 

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١: آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات: تاريخ تلقي املعلومات

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلَ تذكري: ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢
  . أرسل تذكري آخر: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩
 . طلب املقرر اخلاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف: ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢

علـى املقـرر اخلـاص أن يواصـل طلـب عقـد اجتمـاع مـع ممثـل                   : اإلجراءات املوصى باختاذها  
 .الدولة الطرف

 ٢٠١٠يوليه / متوز٢٦: موعد تقدمي التقرير التايل
   

 زامبيا: الدولة الطرف

يونيـه  / حزيـران  ٣٠الذي تأخر تقدميه منذ     (التقرير الدوري الثالث    : التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦، املقدم يف )١٩٩٨

  :املعلومات املطلوبة
 ؛)٢املادة (تدابري لزيادة موارد وصالحيات اللجنة الزامبية حلقوق اإلنسان : ١٠الفقرة 

   من العهد؛٢٦  و٣  و٢ من الدستور مع املواد ٢٣ة املادة تدابري ملواءم: ١٢الفقرة 
ســـيما  تـــدابري ملواءمـــة القـــوانني واملمارســـات العرفيـــة مـــع أحكـــام العهـــد، وال: ١٣الفقـــرة 

  ).٣  و٢املادتان (يتعلق حبقوق املرأة  فيما
ــرة  ــأخري       : ٢٣الفق ــة إجــراء حماكمــات دون ت ــسجن؛ وكفال ــة عــن ال ــدابري بديل اســتحداث ت

لــه؛ واختــاذ تــدابري لتحــسني أوضــاع الــسجن واحلــد مــن االكتظــاظ يف الــسجون ويف مــربر  ال
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  ).١٠  و٩  و٧املواد (مرافق االحتجاز 

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١: آخر أجل لتلقي املعلومات

 مل ترِد أية معلومات: تاريخ تلقي املعلومات

  :اإلجراءات املتخذة
 .أُرِسلت ثالث رسائل تذكري: ٢٠٠٩مايو / وأيار٢٠٠٨سبتمرب /يف الفترة بني أيلول

يف حالــة عـــدم تلقــي معلومـــات، ينبغــي تــوخي إجــراء       : اإلجــراءات املوصــى باختاذهــا  
 .مشاورات يف الدورة السابعة والتسعني

 ٢٠١١يوليه / متوز٢٠: موعد تقدمي التقرير التايل
  

  )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(الدورة احلادية والتسعون     
   

  جورجيا:الدولة الطرف

أبريـل  / نيـسان  ١الـذي تـأخر تقدميـه منـذ         (التقرير الـدوري الثالـث      : التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦أغسطس / آب١، املقدم يف )٢٠٠٦

  :املعلومات املطلوبة
جتميــع بيانــات إحــصائية بــشأن حــوادث العنــف املــرتيل؛ والتحقيــق يف الــشكاوى    : ٨الفقــرة 

 يف إجـراءات جنائيـة ضـد الفـاعلني؛ ومحايـة ضـحايا العنـف                املتعلقة بالعنف املـرتيل؛ واملباشـرة     
 ).٢٦  و٢٣  و٣املواد (املرتيل 

التحقيــق الفــوري واحملايــد يف الــشكاوى املتعلقــة باالســتخدام املفــرط للقــوة علــى    : ٩الفقــرة 
وتـوفري  أيدي املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون؛ واستهالل حتقيقات جنائية ضد الفاعلني؛            

  ).٦املادة ( للموظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون؛ ومنح تعويضات للضحايا التدريب
تدابري لتحسني أوضاع مجيع احملرومني مـن حريتـهم، وبوجـه خـاص، وضـع حـد                 : ١١الفقرة  

 ).١٠املادة (لالكتظاظ يف السجون 

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١: آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
 ).١١  و٩  و٨رد منقوص بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣
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  :اإلجراءات املتخذة
  .أرسل تذكري: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
 .أرسل تذكري لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

 .يف حالة عـدم تلقي معلومـات، ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١: موعد تقدمي التقرير التايل
   

 اجلماهريية العربية الليبية :الدولة الطرف

ــر الــذي ُنظــر فيــه    ــع   : التقري ــدوري الراب ــر ال ــذ    (التقري ــه من ــأخر تقدمي ــذي ت  تــشرين ١ال
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦، املقدم يف )٢٠٠٢أكتوبر /األول

  :املعلومات املطلوبة
 ).٢٦  و٧  و٣املواد (اعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى ملكافحة العنف ضد املرأة : ١٠لفقرة ا

  ).١٤املادة (اعتماد قانون جنائي جديد يف إطار زمين معقول : ٢١الفقرة 
ــانون النــشر الــصادر يف عــام    : ٢٣الفقــرة  ، الــيت ١٩٧٢مراجعــة التــشريعات، مبــا يف ذلــك ق

 ).٢٥  و٢٢  و٢١  و١٩  و١٨املواد (ية الرأي والتعبري تتضمن تقييد احلق يف حر

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠: آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
 .اسُتلمت معلومات: ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤

  :اإلجراءات املتخذة
  .أرسل تذكري: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
 . إىل الدولة الطرفأرسل تذكري: ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩

ينبغي إرسال ردود الدولة الطـرف للترمجـة والنظـر فيهـا يف             : اإلجراءات املوصى باختاذها  
 .الدورة السابعة والتسعني

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣٠: موعد تقدمي التقرير التايل
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 النمسا: الدولة الطرف

ــر الــذي ُنظــر فيــه    ــدوري الرا : التقري ــر ال ــع التقري ــذ    (ب ــه من ــأخر تقدمي ــذي ت  تــشرين ١ال
 .٢٠٠٦يوليه / متوز٢١، املقدم يف )٢٠٠٢أكتوبر /األول

  :املعلومات املطلوبة
إجراء حتقيق فوري ومستقل وحمايد يف حـاالت مـوت وإسـاءة معاملـة احملتجـزين                : ١١الفقرة  

د لدى الشرطة؛ واستحداث دورات تـدريب إلزاميـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان مـن أجـل أفـرا                    
 ). ١٠  و٧  و٦املواد (الشرطة والقضاة واملوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون 

توفري اإلشراف الطيب املناسب واملعاملة الالئقة للمحتجزين املـضربني عـن الطعـام        : ١٢الفقرة  
، وتـوفري معلومـات عـن    .الـذين ينتظـرون الترحيـل؛ وإجـراء حتقيـق يف قـضية الـسيد جيفـري أ        

  ).١٠  و٦املادتان (يف هذه القضية ويف قضية السيد يانكوبا سيسي نتائج التحقيقات 
ــصال الــشخص      : ١٦الفقــرة  ــى ات ــود عل ــشرطة وحــدها فــرض قي ــرك لتقــدير ال ضــمان أال يت

  ).٩املادة (املقبوض عليه أو احملتجز مبحاميه 
كفالة وضع طاليب اللجوء احملتجزين الذين ينتظـرون الترحيـل يف مراكـز مـصممة               : ١٧الفقرة  

حتديداً هلذا الغرض، واألفضل أن يكون ذلـك يف مراكـز مفتوحـة، وإتاحـة الفرصـة حلـصوهلم                   
 ).١٣  و١٠املادتان (على خدمات مستشارين قانونيني أكفاء وعلى الرعاية الطبية املناسبة 

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
ــشرين األول١٥ ــوبرأك/ ت ــي : ٢٠٠٨ ت ــرات   (رد جزئ ــشأن الفق  ١٢  و١١ردود منقوصــة ب
  ).١٧  و١٦ و
 .اسُتلمت معلومات إضافية: ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٢

  :اإلجراءات املتخذة
  .أرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
 .أرسل تذكري بذلك إىل الدولة الطرف: ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

ينبغي إرسال ردود الدولة الطـرف للترمجـة والنظـر فيهـا يف             : وصى باختاذها اإلجراءات امل 
 .الدورة السابعة والتسعني

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣٠: موعد تقدمي التقرير التايل
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 اجلزائر: الدولة الطرف

 يونيـه / حزيـران  ١الـذي تـأخر تقدميـه منـذ         (التقرير الدوري الثالث    : التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢، املقدم يف )٢٠٠٠

  :املعلومات املطلوبة
ضــمان خــضوع مجيــع أمــاكن االحتجــاز لــسلطة اإلدارة املدنيــة للــسجون والنيابــة   : ١١الفقــرة 

العامة؛ ووضع سجل وطين ملراكز االحتجـاز واحملتجـزين؛ وإتاحـة الفرصـة هليئـة وطنيـة مـستقلة                   
).٩  و٢املادتان (ليت حيتجز فيها أشخاص حرموا من حريتهم للقيام بزيارات إىل مجيع األماكن ا

أو أســرهم بــسبل انتــصاف فعالــة، مبــا يف ذلــك /ضــمان متتــع ضــحايا االختفــاء و: ١٢الفقــرة 
منحهم التعويض، وضمان مثول مجيع األشخاص احملتجزين يف مكـان سـري أمـام قـاض دون                 

الضحايا بالنتائج الـيت متخـضت عنـها        تأخري، والتحقيق يف مجيع حاالت االختفاء وإعالم أسر         
 ٦  و ٢املـواد   (التحقيقات، ونشر التقرير النهائي للجنـة الوطنيـة املخصـصة املعنيـة بـاملفقودين               

  ).١٦  و١٠  و٩  و٧ و
ــع االدعــاءات مبمارســة      : ١٥الفقــرة  ــة مــستقلة يف مجي ضــمان إجــراء حتقيقــات تقــوم هبــا هيئ

لني، وحتسني التـدريب املقـدم إىل املـوظفني العمـوميني     التعذيب واملعاملة القاسية ومعاقبة الفاع    
 ).٧  و٦  و٢املواد (يف جمال حقوق األشخاص املوقوفني واحملتجزين 

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
 ).١٥  و١٢  و١١ردود منقوصة بشأن الفقرات (رد جزئي : ٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين٧

  :اإلجراءات املتخذة
  .أرسل تذكري: ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
 .أرسلت رسالة لطلب معلومات إضافية: ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

 .يف حالة عـدم تلقي معلومـات، ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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 كوستاريكا: الدولة الطرف

أبريـل  / نيـسان  ٣٠الذي تأخر تقدميه منذ     (التقرير الدوري اخلامس    : التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦مايو / أيار٣٠، املقدم يف )٢٠٠٤

  :املعلومات املطلوبة
 ). ١٠املادة (تدابري لوضع حد لالكتظاظ يف مراكز االحتجاز : ٩الفقرة 

 ).٢٤  و٢املادتان ( مكافحة االجتار بالنساء واألطفال تدابري: ١٢الفقرة 
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١: آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
 ) الرد ينم عن تعاون، لكن املعلومات غري كاملة(ورد رد جزئي : ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٧

  :اإلجراءات املتخذة
 .سل تذكريأر :٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦

.ينبغي إرسال رسالة لطلب معلومات إضافية وأكثر حتديداً: اإلجراءات املوصى باختاذها
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١: موعد تقدمي التقرير التايل

  
  )٢٠٠٨مارس /آذار(الدورة الثانية والتسعون     

   
 تونس: الدولة الطرف

فربايـر  / شـباط ٤الـذي تـأخر تقدميـه منـذ         (مس  التقرير الدوري اخلا  : التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤، املقدم يف )١٩٩٨

  :املعلومات املطلوبة
إجــراء حتقيقــات تقــوم هبــا ســلطة مــستقلة يف مجيــع ادعــاءات ممارســة التعــذيب     : ١١الفقــرة 

ولني عـن هـذه     وضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، ومقاضـاة املـسؤ               
األفعال، مبن فيهم رؤساؤهم، ومعاقبتهم، ومنح تعـويض للـضحايا؛ وحتـسني التـدريب املقـدم              

).٧  و٢املادتان (إىل املوظفني العموميني؛ وتقدمي بيانات إحصائية عن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب 
م، والتـصديق   ختفيف مجيع أحكام عقوبة اإلعدام؛ والنظر يف إلغـاء عقوبـة اإلعـدا            : ١٤الفقرة  
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 ).٧  و٦  و٢املواد (على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد 

تدابري لوضع حد ألفعال الترهيب واملضايقات اليت تتعـرض هلـا منظمـات حقـوق             : ٢٠الفقرة  
اإلنسان واملدافعني عن هذه احلقوق؛ وإجراء حتقيقات يف التقارير اليت تفيد عن حدوث هـذه               

جعـل أي قيـود مفروضـة علـى احلـق يف التجمـع والتظـاهر ألغـراض سـلمية              األفعال؛ وضمان   
  ).٢٢  و٢١  و١٩  و٩املواد ( من العهد ٢٢  و٢١  و١٩متوائمة مع أحكام املواد 

ضـمان تـسجيل اجلمعيـات املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان وتـوفري الفـرص الـيت                    : ٢١الفقرة  
 ).٢٢  و٢١املادتان ( لطلبات تسجيلها تتيح هلا الطعن بصورة فعالة وعاجلة يف أي رفض

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

   :تاريخ تلقي املعلومات
رد يـــنم عـــن تعـــاون، لكـــن املعلومـــات  : ١١الفقـــرة (رد جزئـــي : ٢٠٠٩ مـــارس/ آذار١٦

ــرة  ــيات؛ الفقرتـــان  : ١٤منقوصـــة؛ الفقـ ــتالم لكـــن  : ٢١-٢٠مل تنفـــذ التوصـ ــعار باالسـ إشـ
 ).ت غري حمددةاملعلوما

واإلشـارة إىل  ينبغي إرسال رسالة لطلـب معلومـات إضـافية    : اإلجراءات املوصى باختاذها  
والطلـب  أن إجراء املتابعة فيما يتعلق ببعض املسائل يعتـرب مكـتمالً بـسبب عـدم التنفيـذ،                  

 . عن هذه املسائل يف تقريرها الدوري املقبلإىل الدولة الطرف اإلبالغ

 ٢٠١٢مارس / آذار٣١: رير التايلموعد تقدمي التق
   

 بوتسوانا: الدولة الطرف

 كــانون ٨الــذي تــأخر تقدميــه منــذ    ( التقريــر الــدوري األويل  :التقريــر الــذي ُنظــر فيــه   
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣، املقدم يف )٢٠٠١ديسمرب /األول

  :املعلومات املطلوبة
ة علـى القـوانني واملمارســات العرفيـة، وبـاحلق          التوعية بأسبقية القوانني الدسـتوري    : ١٢الفقرة  

يف طلب إحالة قضية ما إىل حماكم تطبـق القـوانني الدسـتورية ويف الطعـن يف قـرارات احملـاكم                     
 ).٣  و٢املادتان  (العرفية أمام هذه احملاكم

كفالة عدم فرض عقوبـة اإلعـدام إال يف حالـة اجلـرائم األشـد خطـورة؛ والتوجـه                   : ١٣الفقرة  
اء هذه العقوبة؛ وتقدمي املزيد من املعلومات عـن عـدد اإلدانـات جبـرائم القتـل، وعـدد                   حنو إلغ 

احلاالت اليت توصلت فيها احملاكم إىل إجياد ظـروف خمففـة لألحكـام، وعـدد أحكـام اإلعـدام           
الصادرة عن احملاكم، وعدد األشخاص الذين يعدمون كل عام؛ وكفالة إبـالغ األسـر مـسبقاً               
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كم حبق من ُحكـم عليـه باإلعـدام مـن أفرادهـا، وتـسليمها اجلثـامني إلجـراء                   بتواريخ تنفيذ احل  
  ).٦املادة (مراسم الدفن اخلاصة هبا 

  ).١٢  و٧املادتان ( مـن العهد ١٢  و٧سحب التحفظات على املـادتني : ١٤الفقرة 
مان كفالة عدم بقاء املتهمني لفترات زمنية غري معقولـة يف انتظـار احملاكمـة؛ وضـ            : ١٧الفقرة  

مواءمة أوضاع االحتجاز مع قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء؛ واختـاذ                 
إجراءات فورية خلفـض عـدد الـسجناء؛ وزيـادة اسـتخدام تـدابري بديلـة عـن الـسجن؛ وتعزيـز              

 ).١٠  و٩  و٧املواد (إمكانية اتصال األسر بالسجناء 

 ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  مل ترِد أية معلومات:تاريخ تلقي املعلومات

 .ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٢مارس / آذار٣١: موعد تقدمي التقرير التايل
   

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة: الدولة الطرف

يونيـه  / حزيـران  ١دميـه منـذ     الـذي تـأخر تق    (التقرير الـدوري الثـاين      : التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٢، املقدم يف )٢٠٠٤

  :املعلومات املطلوبة
ضـــمان عـــدم تطبيـــق قـــوانني العفـــو علـــى أخطـــر انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان : ١٢الفقـــرة 

اجلـرائم ضــد اإلنــسانية أو علـى جــرائم احلــرب؛ وإجــراء حتقيقـات شــاملة يف هــذه اجلــرائم     أو
 .)٧  و٦  و٢املواد ( ومعاقبتهم، ومنح تعويضات لضحاياها وأسرهم ومقاضاة الفاعلني

النظر يف إجراء حتقيقٍِ جديد وشامل يف ادعاءات الـسيد خالـد املـصري والتمـاس                : ١٤الفقرة  
ــهاك؛         ــويض مناســب إذا ثبتــت حــدوث انت ــنح تع ــا؛ وم ــة املتاحــة كلَّه ــاة األدل ــه ومراع تعاون

 ٧  و ٢املـواد    ( إىل منع عملية التـسليم غـري القانونيـة         ومراجعة املمارسات واإلجراءات الرامية   
  ).١٠  و٩ و

التوصل إىل حلولٍ فورية ودائمـة لـصاحل مجيـع املهجَّـرين داخليـاً بالتـشاور معهـم                : ١٤الفقرة  
 ).١٢املادة  (ووفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالتهجري الداخلي

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي املعلومات

  مل ترِد أية معلومات:تاريخ تلقي املعلومات
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 .ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٢أبريل / نيسان١ :موعد تقدمي التقرير التايل
   

 بنما: الدولة الطرف

مـارس  / آذار٣١الـذي تـأخر تقدميـه منـذ     ( التقرير الـدوري الثالـث     :التقرير الذي ُنظر فيه   
 .٢٠٠٧فرباير /  شباط٩ ، املقدم يف)١٩٩٢

  :املعلومات املطلوبة
تدابري للحد من االكتظاظ يف مرافق االحتجاز، وضمان مواءمة أوضـاع الـسجن    : ١١الفقرة  

 من العهد ومع قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء            ١٠مع أحكام املادة    
 ). ١٠املادة (

جئني التمتـع حبقـوقهم مبوجـب العهـد؛ وضـمان الوفـاء             اعتماد تشريعات تتيح لال   : ١٤الفقرة  
  ).٩  و٧  و٦  و٢املواد (بااللتزام بعدم الترحيل 

إنفاذ القانون املتعلق بالعنف املرتيل؛ وضمان توفري عـدد كـاف مـن أمـاكن إيـواء                 : ١٨الفقرة  
ئية عـن  الضحايا وتوفري محاية الشرطة هلم؛ ومقاضاة الفاعلني ومعاقبتهم؛ وتـوفري بيانـات إحـصا          

 ).٧  و٣املادتان (قضايا العنف املرتيل اليت جيري النظر فيها وعن النتائج اليت خلصت إليها 

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان١: آخر أجل لتلقي املعلومات

  مل ترِد أية معلومات:تاريخ تلقي املعلومات

 ..ينبغي إرسال تذكري: اإلجراءات املوصى باختاذها

 ٢٠١٢مارس / آذار٣١ :موعد تقدمي التقرير التايل
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 املرفق األول
الـــدول األطـــراف يف العهـــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية     

ويف الربوتوكولني االختياريني، والدول اليت أصدرت اإلعالن املنـصوص        
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ من العهد، حىت ٤١عليه يف املادة 

  )١٦٤(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الدول األطراف يف العهد الدويل   -ألف   
  

 تاريخ بدء النفاذ تاريخ استالم صك التصديق الدولة الطرف

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول١٦ االحتاد الروسي

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١١ )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١١ إثيوبيا

 )ب( )أ(١٩٩٢أغسطس / آب١٣ أذربيجان

 ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ ١٩٨٦أغسطس /ب آ٨ األرجنتني

  األردن
 

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٥مايو / أيار٢٨

 )ب( )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣ أرمينيا

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢ )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٢ إريتريا

 ١٩٧٧يوليه / متوز٢٧ ١٩٧٧أبريل / نيسان٢٧ إسبانيا

 ١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ١٩٨٠أغسطس / آب١٣ أستراليا

  إستونيا
 

 ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٢١ )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١

 ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٣ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣ إسرائيل

 ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٤ )أ(١٩٨٣يناير / كانون الثاين٢٤ أفغانستان

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٦٩مارس / آذار٦ إكوادور

 ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٤ ألبانيا

  أملانيا
 

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٧

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ أندورا

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ )أ(٢٠٠٦فرباير / شباط٢٣ إندونيسيا

 ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠ )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٠ أنغوال

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٠أبريل / نيسان١ أوروغواي

 )ب( ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨ أوزبكستان

 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢١ )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٢١ أوغندا
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 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢ أوكرانيا
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٥يونيه / حزيران٢٤ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ١٩٩٠مارس / آذار٨ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨ اأيرلند

  يسلنداأ
 

 ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢

 ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٥ ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥ إيطاليا
 ٢٠٠٨أكتوبر /ول تشرين األ٢١ )أ(٢٠٠٨يوليه / متوز٢١ بابوا غينيا اجلديدة

 ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٠ )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران١٠ باراغواي
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ البحرين
  الربازيل

 
 ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٤ )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاين٢٤

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاين٥ بربادوس
 ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥ ١٩٧٨يونيه / حزيران١٥ لالربتغا
 ١٩٨٣يوليه / متوز٢١ ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١ بلجيكا
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٠سبتمرب / أيلول٢١ بلغاريا
  بليز
 

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٠ )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٠

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٦ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ بنغالديش
 ١٩٧٧يونيه / حزيران٨ ١٩٧٧مارس /ذار آ٨ بنما
 ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢ )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢ بنن

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ بوتسوانا
  بوركينا فاسو

 
 ١٩٩٩أبريل / نيسان٤ )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤

 ١٩٩٠أغسطس / آب٩ )أ(١٩٩٠مايو / أيار٩ بوروندي
 ١٩٩٢مارس / آذار٦ )ج(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١ هلرسكالبوسنة وا

 ١٩٧٧يونيه / حزيران١٨ ١٩٧٧مارس / آذار١٨ بولندا
 ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢ )أ(١٩٨٢أغسطس / آب١٢ بوليفيا
  بريو
 

 ١٩٧٨يوليه / متوز٢٨ ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٨

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢ بيالروس
 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٩ )أ(١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٩ ندتايل

 )ب( )أ(١٩٩٧مايو / أيار١ تركمانستان

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ تركيا
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 ١٩٧٩مارس / آذار٢١ )أ(١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢١ ترينيداد وتوباغو
 ١٩٩٥تمرب سب/ أيلول٩ )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩ تشاد
 ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤ )أ(١٩٨٤مايو / أيار٢٤ توغو
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٦٩مارس / آذار١٨ تونس

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٥أكتوبر / تشرين األول٣ جامايكا
  )ه(اجلبل األسود

 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣ 

 ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٢ ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢ اجلزائر
 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣ ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ اجزر البهام

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٧٠مايو / أيار١٥ اجلماهريية العربية الليبية
 ١٩٨١أغسطس / آب٨ )أ(١٩٨١مايو / أيار٨ مجهورية أفريقيا الوسطى
  مجهورية ترتانيا املتحدة

 
 ١٩٧٦سبتمرب / أيلول١١ )أ(١٩٧٦يونيه / حزيران١١

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١ )ج(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢ التشيكيةاجلمهورية 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٨ )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨  ليشيت الدميقراطية-مجهورية تيمور 

 ١٩٧٨أبريل / نيسان٤ )أ(١٩٧٨يناير / كانون الثاين٤ اجلمهورية الدومينيكية
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٦٩ أبريل/ نيسان٢١ اجلمهورية العربية السورية

  مجهورية كوريا
 

 ١٩٩٠يوليه / متوز١٠ )أ(١٩٩٠أبريل / نيسان١٠

 ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٤ )أ(١٩٨١سبتمرب / أيلول١٤ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ١٩٧٧فرباير / شباط١ )أ(١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين١ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٩٩٤أبريل / نيسان١٨ )ج(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨ ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهوري
 )ب( )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦ مجهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا
 

 ١٩٩٩مارس / آذار١٠ ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠

 )ب( )أ(١٩٩٤مايو / أيار٣ جورجيا

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٥ )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ جيبويت
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٦ الدامنرك
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧ )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١٧ دومينيكا

  الرأس األخضر
 

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٦ )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٦

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٧٥أبريل / نيسان١٦ رواندا
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٤ديسمرب /انون األول ك٩ رومانيا
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 ١٩٨٤يوليه / متوز١٠ )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان١٠ زامبيا
 ١٩٩١أغسطس / آب١٣ )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣ زمبابوي
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٥ )أ(٢٠٠٨فرباير / شباط١٥ ساموا

 ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٨ )أ(١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٨ سان مارينو
 ١٩٨٢فرباير / شباط٩ )أ(١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩ سان فنسنت وجزر غرينادين

 ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١١ )أ(١٩٨٠يونيه / حزيران١١ سري النكا
 ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩ ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ السلفادور
  سلوفاكيا

 
 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١ )ج(١٩٩٣مايو / أيار٢٨

 ١٩٩١يونيه / حزيران٢٥ )ج(١٩٩٢يوليه / متوز٦ سلوفينيا
 ١٩٧٨مايو / أيار١٣ ١٩٧٨فرباير / شباط١٣ السنغال
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٦ )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦ سوازيلند
 ١٩٨٦يونيه / حزيران١٨ )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٨ السودان
  سورينام

 
 ١٩٧٧مارس / آذار٢٨ )أ(١٩٧٦ديسمرب / كانون األول٢٨

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٦ دالسوي
 ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٨ )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران١٨ سويسرا
 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ )أ(١٩٩٦أغسطس / آب٢٣ سرياليون
 ١٩٩٢أغسطس / آب٥ )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥ سيشيل
  شيلي

 
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٢فرباير / شباط١٠

 )ج( ٢٠٠١مارس / آذار١٢ )و(صربيا

 ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤ )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤ الصومال
 )ب( )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤ طاجيكستان

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧١يناير / كانون الثاين٢٥ العراق
  غابون

 
 ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١ )أ(١٩٨٣يناير / كانون الثاين٢١

 ١٩٧٩يونيه / حزيران٢٢ )أ(١٩٧٩مارس / آذار٢٢ غامبيا
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غانا

 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٦ )أ(١٩٩١سبتمرب / أيلول٦ غرينادا
 ١٩٩٢أغسطس / آب٦ )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥ غواتيماال

  غيانا
 

 ١٩٧٧مايو / أيار١٥ ١٩٧٧فرباير / شباط١٥
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 ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٤ ١٩٧٨ناير ي/ كانون الثاين٢٤ غينيا
 ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٢٥ )أ(١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٥ غينيا االستوائية

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢١ ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١ فانواتو
 ١٩٨١فرباير / شباط٤ )أ(١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٤ فرنسا
 ١٩٨٧يناير / الثاين كانون٢٣ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ الفلبني

 ١٩٧٨أغسطس / آب١٠ ١٩٧٨مايو / أيار١٠ )  البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٥أغسطس / آب١٩ فنلندا

 ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٢٤ )أ(١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٤ فييت نام
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٦٩أبريل / نيسان٢ قربص

  قريغيزستان
 

 )ب( )أ(١٩٩٤أكتوبر / األول تشرين٧

  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٤ )د(كازاخستان

 ١٩٨٤سبتمرب / أيلول٢٧ )أ(١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧ الكامريون
أكتــــــــــــوبر / تــــــــــــشرين األول١٢ كرواتيا

 )ج(١٩٩٢
 ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٨

 ١٩٩٢أغسطس / آب٢٦ )أ(١٩٩٢مايو / أيار٢٦ كمبوديا
  كندا

 
 ١٩٧٦أغسطس / آب١٩ )أ(١٩٧٦مايو / أيار١٩

 ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦ )أ(١٩٩٢مارس / آذار٢٦ كوت ديفوار

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ كوستاريكا
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول٢٩ كولومبيا
 ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥ )أ(١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٥ الكونغو
  الكويت

 
 ١٩٩٦أغسطس / آب٢١ )أ(١٩٩٦مايو / أيار٢١

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٧٢مايو / أيار١ كينيا
 ١٩٩٢يوليه / متوز١٤ )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤ التفيا
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٣ لبنان

 ١٩٩٩مارس / آذار١٠ )أ(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ ليختنشتاين
  لكسمربغ

 
 ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ١٩٨٣أغسطس / آب١٨

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ ليبرييا
 ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠ )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ ليتوانيا
 ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩ )أ(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩ ليسوتو
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 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣ )أ(١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣ مالطة
  مايل

 
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٧٤يوليه / متوز١٦

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧١يونيه / حزيران٢١ مدغشقر
 ١٩٨٢أبريل / نيسان١٤ ١٩٨٢يناير / كانون الثاين١٤ مصر

 ١٩٧٩أغسطس / آب٣ ١٩٧٩مايو / أيار٣ املغرب
 ١٩٨١يونيه /ان حزير٢٣ )أ(١٩٨١مارس / آذار٢٣ املكسيك
 ١٩٩٤مارس / آذار٢٢ )أ(١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٢ مالوي
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩ ملديف

 وأيرلنــــدااململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى 
 الشمالية

 ١٩٧٦أغسطس / آب٢٠ ١٩٧٦مايو / أيار٢٠

 ١٩٧٦مارس /ار آذ٢٣ ١٩٧٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨ منغوليا
 ٢٠٠٥فرباير / شباط١٧ )أ(٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧ موريتانيا

  موريشيوس
 

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٧٣ديسمرب / كانون األول١٢

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢١ )أ(١٩٩٣يوليه / متوز٢١ موزامبيق
 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٩٩٧أغسطس / آب٢٨ موناكو
 ١٩٩٥فرباير / شباط٢٨ )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ناميبيا
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٢سبتمرب / أيلول١٣ النرويج
  النمسا

 
 ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٠

 ١٩٩١أغسطس / آب١٤ )أ(١٩٩١مايو / أيار١٤ نيبال
 ١٩٨٦يونيه / حزيران٧ )أ(١٩٨٦مارس / آذار٧ النيجر
 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٩ )أ(١٩٩٣يوليه / متوز٢٩ نيجرييا

 ١٩٨٠يونيه / حزيران١٢ )أ(١٩٨٠مارس / آذار١٢ نيكاراغوا
  نيوزيلندا

 
 ١٩٧٩مارس / آذار٢٨ ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٨

 ١٩٩١مايو / أيار٦ )أ(١٩٩١فرباير / شباط٦ هاييت
 ١٩٧٩يوليه / متوز١٠ )أ(١٩٧٩أبريل / نيسان١٠ اهلند

 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ ١٩٩٧أغسطس / آب٢٥ هندوراس
 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٤يناير / كانون الثاين١٧ هنغاريا
 ١٩٧٩مارس / آذار١١ ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١١  هولندا
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 ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٨ ١٩٩٢يونيه / حزيران٨ الواليات املتحدة األمريكية

 ١٩٧٩سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٧٩يونيه / حزيران٢١ اليابان
 ١٩٨٧مايو / أيار٩ )أ(١٩٨٧فرباير / شباط٩ اليمن
   ١٩٩٧أغسطس / آب٥ )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥ اليونان

باإلضافة إىل الدول األطراف املدرجة أعاله، يظل العهد سارياً يف منطقة هونغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة ومنطقـة ماكـاو                       :مالحظة 
  .)ز(ة الصني الشعبيةاإلدارية اخلاصة جبمهوري

  
  )١١٢(الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري   -باء   

  
 تاريخ بدء النفاذ تاريخ استالم صك التصديق الدولة الطرف

 ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١ )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١ االحتاد الروسي

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٧ )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ أذربيجان

 ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ )أ(١٩٨٦أغسطس / آب٨ األرجنتني

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٣ )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣ أرمينيا

  إسبانيا
 

 ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥ )أ(١٩٨٥يناير / كانون الثاين٢٥

 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٥ )أ(١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٥ أستراليا

 ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٢١ )أ(١٩٩١أكتوبر /ول تشرين األ٢١ إستونيا

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٦٩مارس / آذار٦ إكوادور

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٤ )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٤ ألبانيا

  أملانيا
 

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٢٥

 ٢٠٠٦يسمرب د/ كانون األول٢٢ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ أندورا

 ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠ )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٠ أنغوال

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٠أبريل / نيسان١ أوروغواي

 ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨ )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨ أوزبكستان

  أوغندا
 

  ١٩٩٦فرباير / شباط١٤ )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤
 

 ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٥ )أ(١٩٩١يوليه / متوز٢٥ أوكرانيا

 ١٩٩٠مارس / آذار٨ )أ(١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨ أيرلندا
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 ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ )أ(١٩٧٩أغسطس / آب٢٢ اأيسلند

 ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٥ ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥ إيطاليا

  باراغواي
 

  ١٩٩٥أبريل /يسان ن١٠ )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٠
 

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاين٥ بربادوس

 ١٩٨٣أغسطس / آب٣ ١٩٨٣مايو / أيار٣ الربتغال

 ١٩٩٤أغسطس / آب١٧ )أ(١٩٩٤مايو / أيار١٧ بلجيكا

 ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦ )أ(١٩٩٢مارس / آذار٢٦ بلغاريا

 ١٩٧٧يونيه / حزيران٨ ١٩٧٧مارس / آذار٨ بنما

 تاريخ بدء النفاذ تاريخ استالم صك التصديق الدولة الطرف

 ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢ )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢ بنن

 ١٩٩٩أبريل / نيسان٤ )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤ بوركينا فاسو

 ١٩٩٥يونيه / حزيران١ ١٩٩٥مارس / آذار١ البوسنة واهلرسك

 ١٩٩٢فرباير / شباط٧ )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٧ بولندا

  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢ )أ(١٩٨٢أغسطس / آب١٢ بوليفيا
 

 ١٩٨١يناير / كانون الثاين٣ ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول٣ بريو

 ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٣٠ )أ(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٣٠ بيالروس

 ١٩٩٧أغسطس / آب١ )أ(١٩٩٧مايو / أيار١ )ب(تركمانستان

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤ تركيا

  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٩ ١٩٩٥يونيه / حزيران٩ تشاد
 

 ١٩٨٨يونيه / حزيران٣٠ )أ(١٩٨٨مارس / آذار٣٠ توغو

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  )ه(اجلبل األسود

 ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٢ )أ(١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢ اجلزائر

 ١٩٨٩أغسطس / آب١٦ )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦  العربية الليبيةاجلماهريية

  مجهورية أفريقيا الوسطى
 

 ١٩٨١أغسطس / آب٨ )أ(١٩٨١مايو / أيار٨

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١ )ج(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢ اجلمهورية التشيكية

 ١٩٧٨أبريل / نيسان٤ )أ(١٩٧٨يناير / كانون الثاين٤ اجلمهورية الدومينيكية

 ١٩٩٠يوليه / متوز١٠ )أ(١٩٩٠أبريل / نيسان١٠ مجهورية كوريا
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 ١٩٧٧فرباير / شباط١ )أ(١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين١ مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 

ــانون األول١٢ ديـــــــــــسمرب / كـــــــــ
 )ج(١٩٩٤

 ١٩٩٥مارس / آذار١٢

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣ ٢٠٠٨ناير ي/ كانون الثاين٢٣ مجهورية مولدوفا

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨ جنوب أفريقيا

 ١٩٩٤أغسطس / آب٣ )أ(١٩٩٤مايو / أيار٣ جورجيا

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٥ )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ جيبويت

  الدامنرك
 

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٦

 ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩ )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩ ألخضرالرأس ا

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٠ )أ(١٩٩٣يوليه / متوز٢٠ رومانيا

 ١٩٨٤يوليه / متوز١٠ )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان١٠ زامبيا

 ١٩٨٢فرباير / شباط٩ )أ(١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩ سان فنسنت وجزر غرينادين

وبر أكتــــــــــــ/ تــــــــــــشرين األول١٨ سان مارينو
 )أ(١٩٨٥

 ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٨

 ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٣ )أ(١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣ سري النكا

 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٦ ١٩٩٥يونيه / حزيران٦ السلفادور

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١ )ج(١٩٩٣مايو / أيار٢٨ سلوفاكيا

 ١٩٩٣أكتوبر /ول تشرين األ١٦ )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٦ سلوفينيا

  السنغال
 

 ١٩٧٨مايو / أيار١٣ ١٩٧٨فرباير / شباط١٣

ــانون األول٢٨ سورينام ديـــــــــــسمرب / كـــــــــ
 )أ(١٩٧٦

 ١٩٧٧مارس / آذار٢٨

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٦ السويد

 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ )أ(١٩٩٦أغسطس / آب٢٣ سرياليون

 ١٩٩٢أغسطس / آب٥ )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥ سيشيل

  شيلي
 

 ١٩٩٢أغسطس / آب٢٨ )أ(١٩٩٢مايو / أيار٢٧

 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦ ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦ )و(صربيا

 ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤ )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤ الصومال

 ١٩٩٩أبريل / نيسان٤ )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤ طاجيكستان
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 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٩ )أ(١٩٨٨نيه يو/ حزيران٩ غامبيا

  غانا
 

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧

 ٢٠٠١فرباير / شباط٢٨ )أ(٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ غواتيماال

 ١٩٩٣أغسطس / آب١٠ )أ(١٩٩٣مايو / أيار١٠ )ح(غيانا

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧ ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧ غينيا

 ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٢٥ )أ(١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٥ وائيةغينيا االست

  فرنسا
 

 ١٩٨٤مايو / أيار١٧ )أ(١٩٨٤فرباير / شباط١٧

 ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ١٩٨٩أغسطس / آب٢٢ الفلبني

 ١٩٧٨أغسطس / آب١٠ ١٩٧٨مايو / أيار١٠ ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٥أغسطس / آب١٩ فنلندا

 ١٩٩٢يوليه / متوز١٥ ١٩٩٢أبريل / نيسان١٥ قربص

  قريغيزستان
 

 ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٧ )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٧

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ كازاخستان

 ١٩٨٤سبتمرب / أيلول٢٧ )أ(١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧ الكامريون

أكتــــــــــــوبر /األول تــــــــــــشرين ١٢ كرواتيا
 )أ(١٩٩٥

 

 ١٩٧٦أغسطس / آب١٩ )أ(١٩٧٦مايو / أيار١٩ كندا

 ١٩٩٧يونيه / حزيران٥ ١٩٩٧مارس / آذار٥ كوت ديفوار

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ كوستاريكا

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول٢٩ كولومبيا

 ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥ )أ(١٩٨٣ أكتوبر/ تشرين األول٥ الكونغو

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ )أ(١٩٩٤يونيه / حزيران٢٢ التفيا

  لكسمربغ
 

 ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ )أ(١٩٨٣أغسطس / آب١٨

 ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠ )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ ليتوانيا

ــانون األول١٠ ليختنشتاين ديـــــــــــسمرب / كـــــــــ
 )أ(١٩٩٨

 ١٩٩٩مارس / آذار١٠

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ليسوتو
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 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣ )أ(١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣ مالطة

  مايل
 

أكتــــــــــــوبر / تــــــــــــشرين األول٢٤
 )أ(٢٠٠١

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧١يونيه / حزيران٢١ مدغشقر

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥ )أ(٢٠٠٢مارس / آذار١٥ املكسيك

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١١ )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١ مالوي

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩ ملديف

  منغوليا
 

 ١٩٩١يوليه / متوز١٦ )أ(١٩٩١أبريل / نيسان١٦

ــانون األول١٢ موريشيوس ديـــــــــــسمرب / كـــــــــ
 )أ(١٩٧٣

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣

 ١٩٩٥فرباير / شباط٢٨ )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ اناميبي

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣ ١٩٧٢سبتمرب / أيلول١٣ النرويج

 ١٩٨٨مارس / آذار١٠ ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٠ النمسا

  نيبال
 

 ١٩٩١أغسطس / آب١٤ )أ(١٩٩١مايو / أيار١٤

 ١٩٨٦يونيه / حزيران٧ )أ(١٩٨٦مارس / آذار٧ النيجر

 يونيه / حزيران١٢ )أ(١٩٨٠مارس / آذار١٢ وانيكاراغ

 ١٩٨٩أغسطس / آب٢٦ )أ(١٩٨٩مايو / أيار٢٦ نيوزيلندا

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧ هندوراس 

 ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٧ )أ(١٩٨٨سبتمرب / أيلول٧ هنغاريا

 ١٩٧٩مارس / آذار١١ ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١١ هولندا

   ١٩٩٧أغسطس / آب٥ )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥ ناناليو
ــاري يف       :مالحظة  ــن الربوتوكــول االختي ــسحاهبا م ــا ان ــت جامايك ــشرين األول٢٣أعلن ــوبر / ت ــاذ   ١٩٩٧أكت ــدأ نف ــى أن يب ، عل

وأعلنــت ترينيــداد وتوبــاغو انــسحاهبا مــن الربوتوكــول االختيــاري يف . ١٩٩٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٣االنــسحاب يف 
 مث انضمت إليـه مـن جديـد يف اليـوم نفـسه، رهنـاً بـتحفظ، علـى أن يبـدأ نفـاذ الربوتوكـول مـن                             ١٩٩٨يو  ما/أيار ٢٦

 بـشأن القـضية     ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢وإثر القرار الذي اختذته اللجنة يف       . ١٩٩٨أغسطس  / آب ٢٦جديد يف   
أعلنـت ترينيـداد وتوبـاغو مـن        وأعلنـت فيـه عـدم صـحة الـتحفظ،           ) كيندي ضد ترينيداد وتوبـاغو     (٨٤٥/١٩٩٩رقم  

 علـــى أن يبـــدأ نفـــاذ االنـــسحاب يف    ٢٠٠٠مـــارس / آذار٢٧جديـــد انـــسحاهبا مـــن الربوتوكـــول االختيـــاري يف     
  .٢٠٠٠يونيه /حزيران ٢٧
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الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري الثــاين اهلــادف إىل إلغــاء عقوبــة          -جيم   
  )٧١(اإلعدام 

  
 تاريخ بدء النفاذ لتصديقتاريخ استالم صك ا الدولة الطرف

 ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٢ )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٢ أذربيجان

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ األرجنتني
 ١٩٩١يوليه / متوز١١ ١٩٩١أبريل / نيسان١١ إسبانيا

 ١٩٩١يوليه / متوز١١ )أ(١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢ أستراليا

  إستونيا
 

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠ )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

 ١٩٩٣مايو / أيار٢٣ )أ(١٩٩٣فرباير / شباط٢٣ إكوادور

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٧ ألبانيا
 ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ١٩٩٢أغسطس / آب١٨ أملانيا

 ٢٠٠٦ديسمرب /نون األول كا٢٢ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ أندورا
  أوروغواي

 
 ١٩٩٣أبريل / نيسان٢١ ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢١

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ أوزبكستان
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥ )أ(٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥ أوكرانيا
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٨ )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١٨ اأيرلند

 ١٩٩١يوليه / متوز١١ ١٩٩١أبريل / نيسان٢ اسلندأي
 ١٩٩٥مايو / أيار١٤ ١٩٩٥فرباير / شباط١٤ إيطاليا

 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ )أ(٢٠٠٣أغسطس / آب١٨ باراغواي
 ١٩٩١يوليه / متوز١١ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٧ الربتغال
 ١٩٩٩مارس / آذار٨ ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨ بلجيكا
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ١٩٩٩أغسطس / آب١٠ بلغاريا
  بنما
 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٢١ )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢١

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٦ ٢٠٠١مارس / آذار١٦ البوسنة واهلرسك
 ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١ )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١١ تركمانستان

 ٢٠٠٦يونيه /زيران ح٢ ٢٠٠٦مارس / آذار٢ تركيا
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  ) ه(اجلبل األسود

  اجلمهورية التشيكية
 

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٥ )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٨ )أ(٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٨  ليشيت الدميقراطية-مجهورية تيمور 
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 ١٩٩٥أبريل / نيسان٢٦ )أ(١٩٩٥يناير /كانون الثاين ٢٦ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ مجهورية مولدوفا
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨ جنوب أفريقيا

  جورجيا
 

 ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٢ )أ(١٩٩٩مارس / آذار٢٢

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٥ )أ(٢٠٠٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٥ جيبويت
 ١٩٩٤مايو / أيار٢٤ ١٩٩٤فرباير / شباط٢٤ الدامنرك

 ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩ )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩ الرأس األخضر
 ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ رواندا
  رومانيا

 
 ١٩٩١يوليه / متوز١١ ١٩٩١فرباير / شباط٢٧

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ٢٠٠٤طس أغس/ آب١٧ سان مارينو
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٢ سلوفاكيا
 ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠ ١٩٩٤مارس / آذار١٠ سلوفينيا
 ١٩٩١يوليه / متوز١١ ١٩٩٠مايو / أيار١١ السويد
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٦ )أ(١٩٩٤يونيه / حزيران١٦ سويسرا
  سيشيل

 
 ١٩٩٥مارس / آذار١٥ )أ(١٩٩٤ديسمرب /ل كانون األو١٥

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٦ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ شيلي
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦ )أ(٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦ )و(صربيا
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢ )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ فرنسا
 ٢٠٠٨رباير ف/ شباط٢٠ ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ الفلبني

 ١٩٩٣مايو / أيار٢٢ ١٩٩٣فرباير / شباط٢٢ ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 

 ١٩٩١يوليه / متوز١١ ١٩٩١أبريل / نيسان٤ فنلندا

 ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ )أ(١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٠ قربص

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٢ )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٢ كرواتيا

 ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٥ )أ(٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ اكند

  كوستاريكا
 

 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٥ ١٩٩٨يونيه / حزيران٥

 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٥ ١٩٩٧أغسطس / آب٥ كولومبيا

 ١٩٩٢مايو / أيار١٢ ١٩٩٢فرباير / شباط١٢ لكسمربغ

 ٢٠٠٥مرب ديس/ كانون األول١٦ )أ(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ ليبرييا

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦ ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧ ليتوانيا
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  ليختنشتاين
 

 ١٩٩٩مارس / آذار١٠ )أ(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠

 ١٩٩٥مارس / آذار٢٩ )أ(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٩ مالطة

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٦ )أ(٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ املكسيك
  انيا العظمىاململكة املتحدة لربيط

 ا الشماليةأيرلندو
 ٢٠٠٠مارس / آذار١٠ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢١ )أ(١٩٩٣يوليه / متوز٢١ موزامبيق

  موناكو
 

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨ )أ(٢٠٠٠مارس / آذار٢٨

 ١٩٩٥فرباير / شباط٢٨ )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ناميبيا

 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٥ ١٩٩١سبتمرب /أيلول ٥ النرويج

 ١٩٩٣يونيه / حزيران٢ ١٩٩٣مارس / آذار٢ النمسا

 ١٩٩٨يونيه / حزيران٤ )أ(١٩٩٨مارس / آذار٤ نيبال

  نيوزيلندا
 

 ١٩٩١يوليه / متوز١١ ١٩٩٠فرباير / شباط٢٢

 ٢٠٠٨يوليه / متوز١ ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ هندوراس

 ١٩٩٤مايو / أيار٢٤ )أ(١٩٩٤ فرباير/ شباط٢٤ هنغاريا

 ١٩٩١يوليه / متوز١١ ١٩٩١مارس / آذار٢٦ هولندا

   ١٩٩٧أغسطس / آب٥ )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥ اليونان
  )٤٨( من العهد ٤١الدول اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة   -دال   

  
 يسري إىل يسري اعتباراً من الدولة الطرف

 أجل غري مسمى ١٩٩١أكتوبر /ألول تشرين ا١ االحتاد الروسي

 أجل غري مسمى ١٩٨٦أغسطس / آب٨ األرجنتني

 أجل غري مسمى ١٩٩٨مارس / آذار١١ إسبانيا

 أجل غري مسمى ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٨ أستراليا

  إكوادور
 

 أجل غري مسمى ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤

 أجل غري مسمى ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٧ أملانيا

 أجل غري مسمى ١٩٩٢يوليه / متوز٢٨ ياأوكران
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 يسري إىل يسري اعتباراً من الدولة الطرف

 أجل غري مسمى ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٨ اأيرلند

 أجل غري مسمى ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢ اأيسلند

  إيطاليا
 

 أجل غري مسمى ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٥

 أجل غري مسمى ١٩٨٧مارس / آذار٥ بلجيكا

 أجل غري مسمى ١٩٩٣مايو / أيار١٢ بلغاريا

 أجل غري مسمى ١٩٩٢مارس / آذار٦ رسكالبوسنة واهل

 أجل غري مسمى ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٥ بولندا

  بريو
 

 أجل غري مسمى ١٩٨٤أبريل / نيسان٩

 أجل غري مسمى ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٣٠ بيالروس

 أجل غري مسمى ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٤ تونس

 أجل غري مسمى ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢ اجلزائر

 أجل غري مسمى ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١ شيكيةاجلمهورية الت

  مجهورية كوريا
 

 أجل غري مسمى ١٩٩٠أبريل / نيسان١٠

 أجل غري مسمى ١٩٩٩مارس / آذار١٠ جنوب أفريقيا

 أجل غري مسمى ١٩٨٣أبريل / نيسان١٩ الدامنرك

 أجل غري مسمى ١٩٩١أغسطس / آب٢٠ زمبابوي

  غري مسمىأجل ١٩٨٠يونيه / حزيران١١ سري النكا

  سلوفاكيا
 

 أجل غري مسمى ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١

 أجل غري مسمى ١٩٩٢يوليه / متوز٦ سلوفينيا
 أجل غري مسمى ١٩٨١يناير / كانون الثاين٥ السنغال
 أجل غري مسمى ١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ السويد
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١٦ ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦ سويسرا

  شيلي
 

 أجل غري مسمى ١٩٩٠مارس / آذار١١

 أجل غري مسمى ١٩٨٨يونيه / حزيران٩ غامبيا

 أجل غري مسمى ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غانا
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 يسري إىل يسري اعتباراً من الدولة الطرف

 أجل غري مسمى ١٩٩٢مايو / أيار١٠ غيانا

 أجل غري مسمى ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ الفلبني

  فنلندا
 

  أجل غري مسمى ١٩٧٥أغسطس / آب١٩
 

 أجل غري مسمى ١٩٩٥أكتوبر /ألول تشرين ا١٢ كرواتيا

 أجل غري مسمى ١٩٧٩أكتوبر / تشرين األول٢٩ كندا

 أجل غري مسمى ١٩٨٩يوليه / متوز٧ الكونغو

 أجل غري مسمى ١٩٨٣أغسطس / آب١٨ لكسمربغ

  ليختنشتاين
 

 أجل غري مسمى ١٩٩٩مارس / آذار١٠

 أجل غري مسمى ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣ مالطة

   لربيطانيا العظمى اململكة املتحدة
 ا الشماليةأيرلندو

 أجل غري مسمى ١٩٧٦مايو / أيار٢٠

 أجل غري مسمى ١٩٧٢أغسطس / آب٣١ النرويج

 أجل غري مسمى ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٠ النمسا

  نيوزيلندا
 

 أجل غري مسمى ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٨

 أجل غري مسمى ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٧ هنغاريا

 أجل غري مسمى ١٩٧٨ديسمرب /نون األول كا١١ هولندا

 أجل غري مسمى ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٨ الواليات املتحدة األمريكية

  
 .انضمام  )أ(  

  .ترى اللجنة أن تاريخ بدء النفاذ هو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة  )ب(  
  .خالفة  )ج(  
بـالرغم مـن عـدم ورود إعـالن         : ان موقـف اللجنـة كمـا يلـي        قبل استالم األمني العام لألمم املتحدة صك التـصديق، كـ            )د(  

باخلالفة، يظل األفراد الذين يعيشون يف إقليم الدولة اليت كانت جزءاً من دولة سابقة طـرف يف العهـد مـؤهلني للتمتـع                       
يـة للجمعيـة   الوثائق الرمسانظر (بالضمانات املنصوص عليها يف العهد وفقاً ملا استقرت عليه اللجنة يف أحكامها السابقة            

  ).٤٩  و٤٨، اجمللد األول، الفقرتان )A/49/40 (٤٠العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم 
. ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٢٨ املـؤرخ  ٦٠/٢٦٤قُبل اجلبل األسود عضواً يف األمم املتحدة مبقتضى قـرار اجلمعيـة العامـة        )ه(  

 تــشرين ١٠ العــام رســالة مــن حكومــة اجلبــل األســود مؤرخــة   ، تلقــى األمــني٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ويف 
  : ومرفقة هبا قائمة باملعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العام، تبلغه مبا يلي٢٠٠٦أكتوبر /األول

 إن حكومة مجهورية اجلبل األسود قررت أن ختلف دولـة احتـاد صـربيا واجلبـل األسـود يف املعاهـدات الـيت كانـت هـذه                   
  .الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها
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إن حكومة مجهورية اجلبل األسود ختلف دولة االحتاد يف املعاهدات املذكورة مبرفق هذه الرسالة وتتعهـد رمسيـاً بالوفـاء                       
، وهو التاريخ الذي تولـت فيـه مجهوريـة        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣بالشروط اليت تنص عليها هذه املعاهدات اعتباراً من         

  .ل األسود مسؤوليات عالقاهتا الدولية والذي اعتمد فيه برملان اجلبل األسود إعالن االستقاللاجلب
إن حكومة مجهورية اجلبل األسود متمسكة بالتحفظات واإلعالنات واالعتراضات اليت قدمتها صـربيا واجلبـل األسـود                     

  .النحو املبني يف مرفق هذا الصكقبل أن تتوىل مجهورية اجلبل األسود مسؤولية عالقاهتا الدولية، على 
، وبـدأ نفـاذ العهـد بالنـسبة     ١٩٧١يونيـه  / حزيـران  ٢صدقت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية علـى العهـد يف             )و(  

عـضواً يف األمـم املتحـدة    ) مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة   (وقد قُبلت الدولة اخللـف  . ١٩٧٦مارس / آذار٢٣إليها يف   
ومبوجــب إعــالن أصــدرته احلكومــة  . ٢٠٠٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١ املــؤرخ ٥٥/١٢جلمعيــة العامــة مبوجــب قــرار ا

ــضمام يف           ــذا االن ــاذ ه ــدأ نف ــى أن يب ــد عل ــة إىل العه ــة يوغوســالفيا االحتادي ــضمت مجهوري ــد ان ــا بع اليوغوســالفية فيم
ذين يعيـشون يف إقلـيم دولـة كانـت          ومبقتضى املمارسة املعمول هبا يف اللجنة، يظل األفـراد الـ          . ٢٠٠١مارس  /آذار ١٢

وبعـد اعتمـاد امليثـاق    . تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف يف العهد، مؤهلني للتمتع بالـضمانات املعتـرف هبـا يف العهـد       
، أصـبح اسـم   ٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٤الدستوري لصربيا واجلبل األسود مـن مجعيـة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة يف                

وختلـف مجهوريـة صـربيا دولـة احتـاد صـربيا واجلبـل              . “صربيا واجلبل األسود  ”يا االحتادية هو    دولة مجهورية يوغوسالف  
 مـن   ٦٠األسود كعضو يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع أجهزة وهيئات منظومة األمم املتحـدة، علـى أسـاس املـادة                      

السـتقالل الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة الوطنيـة      امليثاق الدستوري لصربيا واجلبل األسود، الذي أصبح نافذاً مبقتضى إعالن ا        
ــود يف   ــل األس ــران٣للجب ــه / حزي ــران١٩ويف . ٢٠٠٦يوني ــه / حزي ــة     ٢٠٠٦يوني ــالة مؤرخ ــام رس ــني الع ــى األم ، تلق

مجهوريـة صـربيا ستـستمر يف ممارسـة     ) أ: ( من وزارة خارجية مجهورية صربيا تبلغـه مبـا يلـي       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ١٦
ينبغـي  ) ب( لوفاء بتعهداهتا مبوجب املعاهدات الدولية اليت أبرمتها صـربيا واجلبـل األسـود؛ و             حقوقها املعترف هبا ويف ا    

إن مجهوريـة   ) ج( أن تعترب مجهورية صربيا طرفاً يف مجيع االتفاقات الدولية السارية بدالً من صربيا واجلبـل األسـود؛ و                 
األسود، كوديع للمعاهـدات املتعـددة األطـراف ذات         صربيا ستقوم باملهام اليت كان يؤديها جملس وزراء صربيا واجلبل           

 املـؤرخ   ٦٠/٢٦٤وقد قُبلـت مجهوريـة اجلبـل األسـود عـضواً يف األمـم املتحـدة، مبقتـضى قـرار اجلمعيـة العامـة                         . الصلة
  .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٨

الرمسيـة   الوثـائق ، انظـر    )صنيالـ (لالطالع على املعلومات املتصلة بتطبيق العهد يف منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة                   )ز(  
 ٧٨، الفصل اخلامس، الفرع باء، الفقرات من   )A/51/40 (٤٠للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم        

الـدورة  ولالطالع على املعلومات املتصلة بتطبيق العهد يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، انظر املرجع نفـسه،       . ٨٥إىل  
  .، الفصل الرابع)A/55/40 (٤٠ امللحق رقم ،ناخلامسة واخلمسو

، مث انضمت إليه من جديـد يف اليـوم   ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٥أعلنت غيانا انسحاهبا من الربوتوكول االختياري يف         )ح(  
وقد أثـار حتفـظ غيانـا اعتراضـات مـن سـت دول              . ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٥نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ يف         

  .اف يف الربوتوكول االختياريأطر
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 املرفق الثاين
  عــــــضوية اللجنــــــة املعنيــــــة حبقــــــوق اإلنــــــسان وأعــــــضاء مكتبــــــها،      

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
  أعضاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -ألف   

  الدورة الرابعة والتسعون    
  

 تونس  **السيد عبد الفتاح عمر

 اهلند  **السيد برافوالتشاندرا ناتوارالل باغوايت

 فرنسا  **يدة كريستني شانيهالس

 بنن  * أهاهنانزو-السيد موريس غليليه 

 اليابان  **السيد يوغي إيواساوا

 إكوادور  *السيد إدوين جونسون لوبيز

 سويسرا  **السيد فالتر كالني

 مصر  *السيد أمحد توفيق خليل

 موريشيوس  *السيد راجسومر الاله

 جنوب أفريقيا  **السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

 رومانيا  **السيدة يوليا أنطوانيال موتوك

 اأيرلند  *السيد مايكل أوفالهريت

 السويد  *السيدة اليزابيث بامل

 كولومبيا  *السيد رافائيل ريفاس بوسادا

 ا الشماليةأيرلنداململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  *السري ناجيل روديل

 بريو  **ثريو - السيد خوسيه لويس سانشيز 

 أستراليا  *السيد إيفان شريير

   الواليات املتحدة األمريكية  **السيدة روث ودجوود

__________ 
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   *  
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   **  
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  الدورة اخلامسة والتسعون    
  

 تونس  **السيد عبد الفتاح عمر

 اهلند  **السيد برافوالتشاندرا ناتوارالل باغوايت

 اجلزائر  ***السيد األزهري بوزيد

 فرنسا  **السيدة كريستني شانيه

 مصر  ***السيد أمحد أمني فتح اهللا

 اليابان  **السيد يوغي إيواساوا

 سويسرا  **السيدة هيلني كيلر

 موريشيوس  ***السيد راجسومر الاله

 جنوب أفريقيا  **السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

 رومانيا  **السيدة يوليا أنطوانيال موتوك

 اأيرلند  ***السيد مايكل أوفالهريت

 كولومبيا  ***السيد رافائيل ريفاس بوسادا

 ا الشماليةأيرلنداململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  ***السري ناجيل روديل

 األرجنتني  ***السيد فابيان عمر سالفيويل

 بريو  ** ثريو- السيد خوسيه لويس سانشيز 

 السويد  ***السيد كريستر ثيلني

 يات املتحدة األمريكيةالوال  **السيدة روث ودجوود

  

__________ 
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   **  
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   ***  
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  الدورة السادسة والتسعون    
  

 تونس  **السيد عبد الفتاح عمر

 ***السيد حممد آيات
 املغرب 

 اهلند  **السيد برافوالتشاندرا ناتوارالل باغوايت

 اجلزائر  ***السيد األزهري بوزيد

 فرنسا  **السيدة كريستني شانيه

 مصر  ***السيد أمحد أمني فتح اهللا

 اليابان  **السيد يوغي إيواساوا

 سويسرا  **السيدة هيلني كيلر

 موريشيوس  ***السيد راجسومر الاله

 جنوب أفريقيا  **السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

 رومانيا  **السيدة يوليا أنطوانيال موتوك

 اأيرلند  ***السيد مايكل أوفالهريت

 اكولومبي  ***السيد رافائيل ريفاس بوسادا

 ا الشماليةأيرلنداململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  ***السري ناجيل روديل

 األرجنتني  ***السيد فابيان عمر سالفيويل

 بريو  ** ثريو- السيد خوسيه لويس سانشيز 

 السويد  ***السيد كريستر ثيلني

  

__________ 
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ فترة العضوية يف تنتهي  **  
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي فترة العضوية يف   ***  
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 أعضاء املكتب  -باء   
  الدورة الرابعة والتسعون    

 املعقـودة يف    ٢٤٢٤كتـب الـذين انتخبـوا لفتـرة عـامني يف اجللـسة              فيما يلـي أعـضاء امل       
  ):الدورة التاسعة والثمانون (٢٠٠٧مارس / آذار١٢

  :الرئيس  
  السيد رافائيل ريفاس بوسادا    
  :نواب الرئيس  
  السيد أمحد توفيق خليل    
  السيدة إليزابيث بامل    
  السيد إيفان شريير    
  :املقرر  
  السيد عبد الفتاح عمر    

  
  الدورتان اخلامسة والتسعون والسادسة والتسعون    

 املعقـودة يف    ٢٥٩٨فيما يلـي أعـضاء املكتـب الـذين انتخبـوا لفتـرة عـامني يف اجللـسة                     
  ):الدورة التاسعة والثمانون (٢٠٠٩مارس / آذار١٦

  :الرئيس  
  السيد يوغي إيواساوا    
  :نواب الرئيس  
  السيدة زونكي زانيلي ماجودينا    
   روديلالسري ناجيل    
   ثريو-السيد خوسيه لويس سانشيز     
  :املقرر  
  السيدة يوليا أنطوانيال موتوك    
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  املرفق الثالث
ــراف مبوجــب            ــدول األط ــن ال ــة م ــات اإلضــافية املقدم ــارير واملعلوم التق

  )٢٠٠٩يوليه / متوز٣١احلالة يف ( من العهد ٤٠ املادة
  
  التقدميتاريخ األجل احملدد للتقدمي التقريـر الدولة الطرف

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ السادس االحتاد الروسي

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٠ األويل إثيوبيا

 حيل بعد مل ٢٠١٣أغسطس / آب١ الرابع أذربيجان

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٧ ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١ الرابع األرجنتني

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٢ ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢١ الرابع األردن

    

 مل يرد بعد ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١ الثاين أرمينيا

 مل يرد بعد ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ األويل  إريتريا

 حيل بعد مل ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١ السادس إسبانيا

 حيل بعد مل ٢٠١٣أبريل / نيسان١ السادس أستراليا

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٧أبريل / نيسان١ الثالث إستونيا

    

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥ ٢٠٠٧أغسطس / آب١ الثالث إسرائيل

 )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٥ ١٩٨٩أبريل / نيسان٢٣ الثاين أفغانستان

 ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاين٢٢ ٢٠٠١يونيه / حزيران١ اخلامس إكوادور

 حيل بعد مل ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١ الثاين ألبانيا

 يرد بعد مل ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ السادس أملانيا

    

 يرد بعد مل ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ األويل إندونيسيا

 ٣١ - ١٩٩٣أبريل / نيسان٩ اخلاص/األويل أنغوال
 ١٩٩٤يناير /كانون الثاين

 مل يردا بعد

 مل يرد بعد ٢٠٠٣مارس / آذار٢١ اخلامس أوروغواي

 يرد بعد مل ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ الثالث أوزبكستان

 يرد بعد مل ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ الثاين أوغندا



A/64/40 (Vol. I)
 

10-49018 278 
 

  التقدميتاريخ األجل احملدد للتقدمي التقريـر الدولة الطرف

 حيل بعد مل ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢ السابع أوكرانيا

 مل يرد بعد ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١ الثالث ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 مل حيل بعد ٢٠١٢يوليه / متوز٣١ الرابع اندأيرل

 حيل بعد مل ٢٠١٠أبريل / نيسان١ اخلامس اأيسلند

 حيل بعد مل ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١ السادس إيطاليا

    

 مل حيل بعد ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١ األويل بابوا غينيا اجلديدة

 يرد بعد مل ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١ الثالث باراغواي

 يرد بعد مل ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٠ األويل البحرين

 حيل بعد مل ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١ الثالث الربازيل

 حيل بعد مل ٢٠١١مارس / آذار٢٩ الرابع بربادوس

    

 يرد بعد مل ٢٠٠٨أغسطس / آب١ الرابع الربتغال

 ٢٠٠٩يناير /ثاين كانون ال٢٨ ٢٠٠٨أغسطس / آب١ اخلامس بلجيكا

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١ الثالث بلغاريا

 مل يرد بعد ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٩ األويل بليز

 مل يرد بعد ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦ األويل بنغالديش

    

 مل حيل بعد ٢٠١٢مارس / آذار٣١ الرابع بنما

 يرد بعد مل ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين١ الثاين بنن

 مل حيل بعد ٢٠١٢مارس / آذار٣١ الثاين بوتسوانا

 مل يرد بعد ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣ األويل بوركينا فاسو

 مل يرد بعد ١٩٩٦أغسطس / آب٨ الثاين بوروندي

    

 حيل بعد مل ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١ الثاين البوسنة واهلرسك

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥ ٢٠٠٨فمرب نو/ تشرين الثاين١ السادس بولندا

 مل يرد بعد ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١ الثالث بوليفيا
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 مل يرد بعد ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ اخلامس بريو

 مل يرد بعد ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٧ اخلامس بيالروس

 حيل بعد مل ٢٠٠٩أغسطس / آب١ الثاين تايلند

 مل يرد بعد ١٩٩٨يوليه / متوز٣١ األويل تركمانستان

 مل يرد بعد ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٦ األويل تركيا

 مل يرد بعد ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ اخلامس ترينيداد وتوباغو

 حيل بعد مل ٢٠١٢يوليه / متوز٣١ الثاين تشاد

    

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١ الرابع توغو

 مل حيل بعد ٢٠١٢مارس / آذار٣١ السادس تونس

 مل يرد بعد ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٩ األويل  ليشيت-تيمور 

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢١ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٧ الثالث جامايكا

 مل يرد بعد ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٣ األويل )د(اجلبل األسود

    

 مل حيل بعد ٢٠١١نوفمرب /لثاين تشرين ا١ الرابع اجلزائر

 مل حيل بعد ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣٠ اخلامس اجلماهريية العربية الليبية

 مل حيل بعد ٢٠١٠أغسطس / آب١ الثالث مجهورية أفريقيا الوسطى

 مل حيل بعد ٢٠١١أغسطس / آب١ الثالث اجلمهورية التشيكية

 مل حيل بعد ٢٠١٣ أغسطس/ آب١ اخلامس مجهورية ترتانيا املتحدة

    

 مل يرد بعد ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ اخلامس اجلمهورية الدومينيكية

 مل حيل بعد ٢٠٠٩أغسطس / آب١ الرابع اجلمهورية العربية السورية

 مل حيل بعد ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ الرابع مجهورية كوريا

 مل يرد بعد ٢٠٠٤يناير /اين كانون الث١ الثالث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 مل يرد بعد ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ الرابع مجهورية الكونغو الدميقراطية

    

 مل حيل بعد ٢٠١٢أبريل / نيسان١ الثالث مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٤ ٢٠٠٤أغسطس / آب١ الثاين مجهورية مولدوفا

 مل يرد بعد ٢٠٠٠مارس / آذار٩ يلاألو جنوب أفريقيا

 مل حيل بعد ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١ الرابع جورجيا

 مل يرد بعد ٢٠٠٤فرباير / شباط٥ األويل جيبويت

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤ ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١ اخلامس الدامنرك

 مل يرد بعد ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٦ األويل دومينيكا

 مل يرد بعد ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ ألويلا الرأس األخضر

 مل حيل بعد ٢٠١٣أبريل / نيسان١٠ الرابع رواندا

 مل يرد بعد ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨ اخلامس رومانيا

    

 مل حيل بعد ٢٠١١يوليه / متوز٢٠ الرابع زامبيا

 مل يرد بعد ٢٠٠٢يونيه / حزيران١ الثاين زمبابوي

 مل حيل بعد ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ األويل ساموا

 )ب (مل يرد بعد ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣١ الثاين سانت فنسنت وجزر غرينادين

 مل حيل بعد ٢٠١٣يوليه / متوز٣١ الثالث سان مارينو

    

 مل يرد بعد ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١ اخلامس سري النكا

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣ ٢٠٠٧أغسطس / آب١ الرابع السلفادور

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١ الثالث سلوفاكيا

 مل حيل بعد ٢٠١٠أغسطس / آب١ الثالث سلوفينيا

 مل يرد بعد ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤ اخلامس السنغال

    

 مل يرد بعد ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧ األويل سوازيلند

 مل حيل بعد ٢٠١٠يوليه / متوز٢٦ الرابع السودان

 مل يرد بعد ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ الثالث سورينام

 مل حيل بعد ٢٠١٤أبريل / نيسان١ السابع السويد

 ٢٠٠٧أكتوبر/ تشرين األول١٨ ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١ الثالث سويسرا
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 مل يرد يعد ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ األويل سرياليون

  بعدمل يرد ١٩٩٣أغسطس / آب٤ األويل سيشيل

 مل حيل بعد ٢٠١٢مارس / آذار٢٧ السادس شيلي

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩ ٢٠٠٨أغسطس / آب١ الثاين صربيا

 مل يرد بعد ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣ األويل الصومال

 مل يرد بعد ٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ الثاين طاجيكستان

 مل يرد بعد ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤ اخلامس العراق

 مل يرد بعد ٢٠٠٣أكتوبر /شرين األول ت٣١ الثالث غابون

 )ب(مل يرد بعد ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١ الثاين غامبيا

 مل يرد بعد ٢٠٠١فرباير / شباط٨ األويل غانا

    

 )ب(مل يرد بعد ١٩٩١سبتمرب / أيلول٦ األويل غرينادا

 مل يرد بعد ٢٠٠٥أغسطس / آب١ الثالث غواتيماال

 مل يرد بعد ٢٠٠٣مارس / آذار٣١ الثالث غيانا

 مل يرد بعد ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠ الثالث غينيا

 )ب(مل يرد بعد ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٤ األويل غينيا االستوائية

    

 مل حيل بعد ٢٠١٠فرباير / شباط٢١ األويل فانواتو

 مل حيل بعد ٢٠١٢يوليه / متوز٣١ اخلامس فرنسا

 مل يرد بعد ٢٠٠٦مرب نوف/ تشرين الثاين١ الثالث الفلبني

 مل يرد بعد ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ الرابع ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 

 مل حيل بعد ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١ السادس فنلندا

    

 مل يرد بعد ٢٠٠٤أغسطس / آب١ الثالث فييت نام

 مل يرد بعد ٢٠٠٢يونيه / حزيران١ الرابع قربص

 مل يرد بعد ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١ الثاين قريغيزستان
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  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤ األويل كازاخستان

 مل يرد بعد ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ الرابع الكامريون

    

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ الثاين كرواتيا

 دمل يرد بع ٢٠٠٢يوليه / متوز٣١ الثاين كمبوديا

 مل حيل بعد ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣١ السادس كندا

 مل يرد بعد ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥ األويل كوت ديفوار

 مل حيل بعد ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١ السادس كوستاريكا

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ السادس كولومبيا

 مل يرد بعد ٢٠٠٣مارس / آذار٣١ الثالث الكونغو

 مل يرد بعد ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١ الثاين الكويت

 مل يرد بعد ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ الثالث كينيا

 مل يرد بعد ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١ الثالث التفيا
    

 مل يرد بعد ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١ الثالث لبنان

 مل حيل بعد ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ الرابع لكسمربغ

 مل يرد بعد ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢ األويل ليبرييا

 مل يرد بعد ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ الثالث ليتوانيا

 مل حيل بعد ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١ الثاين ليختنشتاين
    

 مل يرد بعد ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠ الثاين ليسوتو

 مل يرد بعد ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٢ الثاين مالطة

 مل يرد بعد ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ الثالث مايل

 مل حيل بعد ٢٠١١مارس / آذار٢٣ الرابع مدغشقر

 مل يرد بعد ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١ الرابع مصر
    

 مل يرد بعد ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١ السادس املغرب

 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ ٢٠٠٢يوليه / متوز٣٠ اخلامس املكسيك

 مل يرد بعد ١٩٩٥مارس / آذار٢١ ألويلا مالوي
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 مل يرد بعد ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩ األويل ملديف

ـــى    املم لكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـ
 ا الشماليةوأيرلند

 مل حيل بعد  السابع

    
ـــى    ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ اململكــ

 )أقاليم ما وراء البحار(ا الشمالية أيرلندو
 بعدمل حيل   السابع

منطقــــــة ماكــــــاو اإلداريــــــة اخلاصــــــة  
 )ج()الصني(

 مل يرد بعد ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣١ )الصني(األويل 

منطقـــة هونـــغ كونـــغ اإلداريـــة اخلاصـــة 
 )ج()الصني(

 مل حيل بعد ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ )الصني(الثالث 

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢ ٢٠٠٣مارس / آذار٣١ اخلامس منغوليا

 مل يرد بعد ٢٠٠٦فرباير / شباط١٧ األويل نياموريتا

 مل حيل بعد ٢٠١٠أبريل / نيسان١ اخلامس موريشيوس

 مل يرد بعد ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ األويل موزامبيق

 مل حيل بعد ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٨ الثالث موناكو

 مل حيل بعد ٢٠٠٨أغسطس / آب١ الثاين ناميبيا

 مل حيل بعد ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ السادس النرويج

    

 مل حيل بعد ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣٠ اخلامس النمسا

 مل يرد بعد ١٩٩٧أغسطس / آب١٣ الثاين نيبال

 مل يرد بعد ١٩٩٤مارس / آذار٣١ الثاين النيجر

 مل يرد بعد ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٨ الثاين نيجرييا

 مل حيل بعد ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٢٩ الرابع نيكاراغوا

    

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٤ ٢٠٠٧أغسطس / آب١ اخلامس نيوزيلندا

 مل يرد بعد ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣٠ األويل هاييت

 مل يرد بعد ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ الرابع اهلند

 عدمل حيل ب ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣١ الثاين هندوراس

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥ ٢٠٠٧أبريل / نيسان١ اخلامس هنغاريا
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 مل حيل بعد ٢٠١٤يوليه / متوز٣١ اخلامس )مبا يف ذلك األنتيل وأروبا(هولندا 

 مل حيل بعد ٢٠١٠أغسطس / آب١ الرابـع الواليات املتحدة األمريكية

 مل حيل بعد ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٩ السادس اليابان

 مل يرد بعد ٢٠٠٩يوليه / متوز١ امساخل اليمن

 مل يرد بعد ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ الثاين اليونان
  

مـايو  / أيـار  ١٥طلبت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمـسني إىل حكومـة أفغانـستان تقـدمي معلومـات حتـّدث تقريرهـا يف موعـد ال يتجـاوز                             )أ(  
ودعت اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة والـستني أفغانـستان إىل      .  أية معلومات إضافيةومل ترد.  لتنظر فيها يف الدورة السابعة واخلمسني    ١٩٩٦

وقررت اللجنة يف دورهتـا الثالثـة والـسبعني إرجـاء النظـر يف      . وطلبت الدولة الطرف تأجيل ذلك. تقدمي تقريرها يف الدورة الثامنة والستني     
 .ة اجلديدةحالة أفغانستان إىل موعد الحق يف انتظار تثبيت أقدام احلكوم

نظـرت اللجنـة يف دورهتـا اخلامـسة والــسبعني يف حالـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف غامبيــا دون وجـود تقريـر مـن الدولـة الطــرف ودون               )ب(  
ويف هنايـة الـدورة احلاديـة والثمـانني، قـررت اللجنـة جعـل هـذه                 . وأرسلت مالحظات ختامية مؤقتة إىل الدولة الطـرف       . حضور وفد منها  

  .حظات علنيةاملال
نظرت اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة والـسبعني يف حالـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف غينيـا االسـتوائية دون وجـود تقريـر مـن الدولـة                          

ويف هناية الدورة احلادية والثمانني، قـررت اللجنـة   . وأرسلت مالحظات ختامية مؤقتة إىل الدولة الطرف. الطرف ودون حضور وفد منها   
  .هذه املالحظات علنيةجعل 

نظرت اللجنة يف دورهتا السادسة والثمانني يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف سانت فنسنت وجزر غرينادين دون وجود تقريـر                          
ين وأرسلت مالحظات ختامية مؤقتة إىل الدولة الطرف، مع طلب بتقدمي تقريرها الدوري الثا         . من الدولة الطرف ولكن حبضور وفد منها      

، تعهـدت   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٥ويف رسالة مؤرخة    . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢وأرسل تذكري يف    . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١يف موعد أقصاه    
ويف هناية الدورة الثانية والتسعني، ونظراً لعدم تقدمي الدولـة الطـرف تقريرهـا،    . سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقدمي تقريرها خالل شهر    

  .ذه املالحظات علنيةقررت اللجنة جعل ه
نظرت اللجنة يف دورهتا التسعني يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غرينادا دون وجود تقرير من الدولـة الطـرف ودون حـضور                             

 كـانون  ٣١وأُرسـلت مالحظـات ختاميـة مؤقتـة إىل الدولـة الطـرف، وطُلـب منـها تقـدمي تقريرهـا األويل يف موعـد ال يتجـاوز                      . وفد منها 
  .٢٠٠٨ديسمرب /ولاأل

 فيمـا يتعلـق   ٤٠على الرغم من أن الصني نفسها ليست طرفاً يف العهد، فإن احلكومة الصينية أوفت بااللتزامات املنصوص عليها يف املـادة                       )ج(  
  .ابعة لإلدارة الربتغاليةمبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة اليت كانت تابعة لإلدارة الربيطانية، ومبنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة اليت كانت ت

 تـشرين   ٢٣ويف  . ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٨ املـؤرخ    ٦٠/٢٦٤قُبل اجلبل األسود عضواً يف األمـم املتحـدة مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة                    )د(  
قائمـة  ، ومرفقـة هبـا   ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين األول ١٠، تلقى األمني العام رسالة من حكومة اجلبل األسـود مؤرخـة             ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

  :باملعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى األمني العام، تبلغه مبا يلي
إن حكومة مجهورية اجلبل األسود قررت أن ختلف دولة احتاد صربيا واجلبـل األسـود يف املعاهـدات الـيت كانـت هـذه الدولـة طرفـاً                              •    

  .فيها أو موقعة عليها
ة االحتاد يف املعاهدات املـذكورة مبرفـق هـذه الرسـالة وتتعهـد رمسيـاً بالوفـاء بالـشروط           إن حكومة مجهورية اجلبل األسود ختلف دول        •    

، وهو التاريخ الذي تولت فيه مجهورية اجلبل األسود مـسؤولية           ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣اليت تنص عليها هذه املعاهدات اعتباراً من        
 .االستقاللعالقاهتا الدولية والذي اعتمد فيه برملان اجلبل األسود إعالن 

إن حكومة مجهورية اجلبل األسود متمسكة بالتحفظات واإلعالنات واالعتراضات اليت قدمتها صربيا واجلبل األسود قبل أن تتـوىل            •    
  .مجهورية اجلبل األسود مسؤولية عالقاهتا الدولية، على النحو املبني يف مرفق هذا الصك
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 املرفق الرابع
ــرى        ــيت جـ ــاالت الـ ــارير واحلـ ــشمولة    التقـ ــرة املـ ــاء الفتـ ــا أثنـ ــر فيهـ النظـ

  باالستعراض والتقارير اليت ال تزال معروضة على اللجنة
  التقارير األولية  -ألف   

  
 الوثائق املرجعية احلالة تاريخ التقدمي املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

ــومي   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٨ ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٨ تشاد ــه يــــ ــر فيــــ  ١٧  و١٦ُينظــــ
   ٢٠٠٩يوليه /زمتو
 )الدورة السادسة والتسعون(

CCPR/C/TCD/1 
CCPR/C/TCD/CO/1 

  .قيد الترمجة ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٠ إثيوبيا
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/ETH/1 

  .قيد الترمجة ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤ كازاخستان
 فيــــه يف دورة مــــن املقــــرر النظــــر

 الحقة

CCPR/C/KAZ/1 

  
  التقارير الدورية الثانية  -باء   

  
 الوثائق املرجعية احلالة تاريخ التقدمي املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

اعتمدت قائمة املسائل يف الدورة      ٢٠٠٧أكتوبر /  تشرين األول٤ ٢٠٠٤أغسطس / آب١ مجهورية مولدوفا
  .اخلامسة والتسعني

ــدورة  مــن املقــ  ــه يف ال رر النظــر في
 السابعة والتسعني

CCPR/C/MDA/2 

CCPR/C/MDA/Q/2 

ــاين٢٧ ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ كرواتيا ــشرين الثــــ ــوفمرب / تــــ نــــ
٢٠٠٧ 

اعتمدت قائمة املسائل يف الدورة     
  .اخلامسة والتسعني

ــدورة    ــه يف ال ــرر النظــر في مــن املق
 السابعة والتسعني

CCPR/C/HRV/2 

CCPR/C/HRV/Q/2 

 تـشرين   ١٥  و ١٤ُنظر فيه يومي     ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٦أغسطس / آب١ موناكو
الــــدورة  (٢٠٠٨أكتــــوبر /األول

CCPR/C/MCO/2 

CCPR/C/MCO/CO/2 
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 )الرابعة والتسعون

  .قيد الترمجة ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ ٢٠٠٨أغسطس / آب١ صربيا
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/SRB/2 

  
   الدورية الثالثةالتقارير  -جيم   

  
 الوثائق املرجعية احلالة تاريخ التقدمي املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

ــاين ١ أذربيجان ــشرين الثـ ــوفمرب /  تـ نـ
٢٠٠٥ 

ــومي   ٢٠٠٧أكتوبر /  تشرين األول٤ ــه يــــ ــر فيــــ  ٢١  و٢٠ُنظــــ
ــوز ــه /متـــ ــدورة  (٢٠٠٩يوليـــ الـــ

 )السادسة والتسعون

CCPR/C/AZE/3 

CCPR/C/AZE/CO/3 

ــومي   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٣ ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠ رواندا ــه يــــ ــر فيــــ  ١٩  و١٨ُنظــــ
ــارس /آذار ــدورة  (٢٠٠٩مــــ الــــ

 )اخلامسة والتسعون

CCPR/C/RWA/3 

CCPR/C/RWA/CO/3 

ــوم    ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ ١٩٩١يونيه / حزيران١١ نيكاراغوا ــه يـــ ــر فيـــ ــشرين ١٧ُنظـــ  تـــ
الــــدورة  (٢٠٠٨أكتــــوبر /األول

 )الرابعة والتسعون

CCPR/C/NIC/3 

CCPR/C/NIC/CO/3 

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ١ سويسرا
٢٠٠٦ 

ــشرين األول١٨ ــوبر / تــــــ أكتــــــ
٢٠٠٧ 

ــدورة    ــه يف ال مــن املقــرر النظــر في
 السابعة والتسعني

CCPR/C/CHE/3 

اعتمدت قائمة املـسائل يف الـدورة        ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ أوزبكستان
  السادسة والتسعني
ر فيــــه يف دورة مــــن املقــــرر النظــــ

 الحقة

CCPR/C/UZB/3 

CCPR/C/UZB/Q/3 

اعتمدت قائمة املـسائل يف الـدورة        ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥ ٢٠٠٧أغسطس / آب١ إسرائيل
  السابعة والتسعني

مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 
 الحقة

CCPR/C/ISR/3 
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ــانون األول١٠ ٢٠٠٧أبريل / نيسان١ إستونيا ــسمرب / كـــــ ديـــــ
٢٠٠٨ 

ملـسائل يف الـدورة     اعتمدت قائمة ا  
  السابعة والتسعني

مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 
 الحقة

CCPR/C/EST/3 

ينــــاير / كــــانون الثــــاين٢١ األردن
١٩٩٧ 

  .قيد الترمجة ٢٠٠٩مارس / آذار١٢
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/JOR/3 

  .قيد الترمجة ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١ سلوفاكيا
 املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة مــــن
 الحقة

CCPR/C/SVK/3 

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ٧ جامايكا
٢٠٠١ 

  .قيد الترمجة ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/JAM/3 

ــانون ٣١ بلغاريا  كــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠٠٤ديسمرب /األول

  .قيد الترمجة  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١
 مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة

 الحقة

CCPR/C/BGR/3 

  
  التقارير الدورية الرابعة  -دال   

  
 الوثائق املرجعية احلالة تاريخ التقدمي املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

مجهوريـــــــة ترتانيـــــــا 
 املتحدة

أكتــــــــوبر /  تــــــــشرين األول٨ ٢٠٠٢يونيه / حزيران١
٢٠٠٧ 

ــومي   ــه يــــ ــر فيــــ  ١٤  و١٣ُنظــــ
ــوز ــه /متـــ ــدورة  (٢٠٠٩يوليـــ الـــ

 )لتسعونالسادسة وا

CCPR/C/TZA/4 

CCPR/C/TZA/CO/4 

أكتـوبر  /  تشرين األول  ٣١ األرجنتني
٢٠٠٥ 

ــانون األول١٧ ــسمرب /  كـــ ديـــ
٢٠٠٧ 

اعتمدت قائمة املـسائل يف الـدورة       
  السادسة والتسعني

مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 
 الحقة

CCPR/C/ARG/4 

CCPR/C/ARG/Q/4 
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ـــدا  ــا(هولنــ ــا فيهــ  مبــ
أروبــا وجـــزر األنتيــل 

 )ولنديةاهل

ــومي   ٢٠٠٨فرباير / شباط٧ ٢٠٠٦أغسطس / آب١ ــه يــــ ــر فيــــ  ١٥  و١٤ُنظــــ
ــوز ــه /متـــ ــدورة  (٢٠٠٩يوليـــ الـــ

 )السادسة والتسعون

CCPR/C/NET/4/Add.2 

CCPR/NLD/CO/4 

ــشرين األول٣١ الكامريون ــوبر / ت أكت
٢٠٠٣ 

ــاين ٢٥ ــشرين الثـــ ــوفمرب / تـــ نـــ
٢٠٠٨ 

  .قيد الترمجة
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/CMR/4 

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ١ توغو
٢٠٠٤ 

  .قيد الترمجة  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/TGO/4 
 

  
  التقارير الدورية اخلامسة  -هاء   

  
 الوثائق املرجعية احلالة تاريخ التقدمي املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

ــومي   ٢٠٠٧أغسطس / آب٧ ٢٠٠٥يوليه / متوز٣١ أستراليا ــه يــــ ــر فيــــ  ٢٥  و٢٣ُنظــــ
ــارس /آذار ــدورة  (٢٠٠٩مــــ الــــ

 )اخلامسة والتسعون

CCPR/C/AUS/5 

CCPR/C/AUS/CO/5 

ــاين ٢٢ ٢٠٠١يونيه / حزيران١ إكوادور ــانون الثــــ ــاير /  كــــ ينــــ
٢٠٠٨ 

اعتمدت قائمة املسائل يف الدورة     
  .السادسة والتسعني

ــدورة    ــه يف ال مــن املقــرر النظــر في
  والتسعنيالسابعة

CCPR/C/ECU/5 

CCPR/C/ECU/Q/5 

أكتـوبر  /  تشرين األول  ٣١ الدامنرك
٢٠٠٥ 

 تـشرين   ١٤  و ١٣ُنظر فيه يومي     ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤
ــوبر /األول ـــدورة  (٢٠٠٨أكتــ الــ

 )الرابعة والتسعون

CCPR/C/DEN/5 

CCPR/C/DEN/CO/5 

 تـشرين   ٢١  و ٢٠مي  ُنظر فيه يو   ٢٠٠٧فرباير / شباط٩ ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨ إسبانيا
الــــدورة  (٢٠٠٨أكتــــوبر /األول

 )الرابعة والتسعون

CCPR/C/ESP/5 

CCPR/C/ESP/CO/5 

أكتـوبر  /  تشرين األول  ٣١ اليابان
٢٠٠٢ 

ــانون األول٢٠ ــسمرب /  كـــ ديـــ
٢٠٠٦ 

 تـشرين   ١٦  و ١٥ُنظر فيه يومي    
الــــدورة  (٢٠٠٨أكتــــوبر /األول

 )الرابعة والتسعون

CCPR/C/JPN/5 

CCPR/C/JPN/CO/5 

ــانون األول٢٤ ٢٠٠٧أغسطس / آب١ نيوزيلندا ــسمرب /  كـــ  CCPR/C/NZL/5اعتمدت قائمة املسائل يف الدورة     ديـــ
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  .السادسة والتسعني ٢٠٠٧
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/NLZ/Q/5 

اعتمدت قائمة املسائل يف الدورة      ٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠ ٢٠٠٢يوليه / متوز٣٠ املكسيك
  .سعنيالسادسة والت

مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 
 الحقة

CCPR/C/MEX/5 

CCPR/C/MEX/Q/5 

  .قيد الترمجة  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٧ ٢٠٠٨أغسطس / آب١ بلجيكا
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/BEL/5 

  .قيد الترمجة ٢٠٠٩مارس / آذار١١ ٢٠٠٧أبريل / نيسان١ هنغاريا
يــــه يف دورة مــــن املقــــرر النظــــر ف

 الحقة

CCPR/C/HUN/5 

  .قيد الترمجة ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢ ٢٠٠٣مارس / آذار٣١ منغوليا
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/MNG/5 

  
  التقارير الدورية السادسة  -واو   

  
 الوثائق املرجعية احلالة تاريخ التقدمي املوعد احملدد للتقدمي الدولة الطرف

ــوم   ٢٠٠٧يوليه / متوز١٧ ٢٠٠٧أبريل /نيسان ١ السويد ــه يـ ــر فيـ ــارس / آذار٢٥ُنظـ مـ
ــسة   (٢٠٠٩ ــدورة اخلامـــــــ الـــــــ

 )والتسعون

CCPR/C/SWE/6 

CCPR/C/SWE/CO/6 

نـــوفمرب /  تـــشرين الثـــاين١ االحتاد الروسي
٢٠٠٧ 

ــانون األول٥ ــسمرب /  كـــــ ديـــــ
٢٠٠٧ 

اعتمدت قائمة املسائل يف الدورة     
  .اخلامسة والتسعني
ــدورة  مــن املقــرر النظــ  ــه يف ال ر في
 السابعة والتسعني

CCPR/C/RUS/6 

CCPR/C/RUS/Q/6 

ــانون األول١٠ ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ كولومبيا ــسمرب / كــــ ديــــ
٢٠٠٨ 

اعتمدت قائمة املسائل يف الدورة     
  .السابعة والتسعني

مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

CCPR/C/COL/6 
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 الحقة

اعتمدت قائمة املسائل يف الدورة      ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣ ٢٠٠٧أغسطس / آب١ السلفادور
  .السابعة والتسعني

مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 
 الحقة

CCPR/C/SLV/6 

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ١ بولندا
٢٠٠٨ 

  .قيد الترمجة  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٧
مــــن املقــــرر النظــــر فيــــه يف دورة 

 الحقة

CCPR/C/POL/6 
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 املرفق اخلامس
ــام رقـــم التعليـــق      بـــشأن التزامـــات الـــدول األطـــراف مبوجـــب   ٣٣ العـ

الربوتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  
  والسياسية

ــة       - ١ ــاحلقوق املدنيـ ــدويل اخلـــاص بـ ــد الـ ــق بالعهـ ــاري امللحـ ــول االختيـ ــد الربوتوكـ اعُتمـ
 ٢٢٠٠رار اجلمعيــة العامــة والــسياسية وفُــتح بــاب التوقيــع والتــصديق عليــه واالنــضمام إليــه بقــ

، وهــــو نفــــس القــــرار الــــذي  ١٩٦٦ديــــسمرب / كــــانون األول١٦املــــؤرخ ) ٢١-د( ألــــف
ودخـــل كـــلٌ مـــن العهـــد والربوتوكـــول االختيـــاري حيـــز النفـــاذ يف   . العهـــد مبوجبـــه اعُتمـــد
  . ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣
نافـذاً تلقائيـاً    ومع أن الربوتوكول االختياري يرتبط ارتباطاً عضوياً بالعهد، فإنـه لـيس               - ٢

 من الربوتوكول االختياري تنّص علـى أن الـدول          ٨فاملادة  . يف مجيع الدول األطراف يف العهد     
األطراف يف العهد ال تصبح أطرافاً يف الربوتوكول االختيـاري إال إذا أعربـت بـصورة مـستقلة                  

ــداً   ــه حتدي ــزام ب ــدول األطــراف يف العهــد أ   . عــن قبوهلــا االلت ــة ال ــد أصــبحت غالبي ــاً يف وق طراف
  . الربوتوكول االختياري أيضاً

 “تعزيــز إدراك مقاصــد”توكــول االختيــاري علــى أن غرضــه هــو وتــنص ديباجــة الربو  - ٣
العهد، وذلك بتمكني اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املنـشأة مبوجـب أحكـام اجلـزء الرابـع مـن            

انتـهاكات أي حـق مــن   تلقـي البالغـات املقدمـة مـن أفــراد يـّدعون أهنـم ضـحايا        ”العهـد، مـن   
وحيـّدد الربوتوكـول االختيـاري إجـراًء        . “احلقوق املقررة يف العهد، والنظـر يف هـذه البالغـات          

ويفرض علـى الـدول األطـراف فيـه التزامـات ناشـئة مـن هـذا اإلجـراء، باإلضـافة إىل التزاماهتـا              
  .مبوجب العهد

ل دولــة طــرف فيــه  مــن الربوتوكــول االختيــاري علــى أن تعتــرف كــ ١وتــنّص املــادة   - ٤
باختصاص اللجنة يف أن تتلقى البالغات املقدمة من األفـراد اخلاضـعني لواليتـها الـذين يـّدعون                 
أهنم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطـرف ألي حـق مـن احلقـوق املقـررة يف العهـد وأن تنظـر يف                       

ل إىل  ويترتب على هذا احلكم أن تلتـزم الـدول األطـراف بعـدم عرقلـة الوصـو                . تلك البالغات 
  .اللجنة وأن متنع اختاذ أي تدابري انتقامية حبق أي شخص يقدم بالغاً إىل اللجنة

 من الربوتوكول االختياري بأن على األفراد الـذين يقـدمون بالغـات             ٢وتقضي املادة     - ٥
وعنــدما تعتــرب دولــة . إىل اللجنــة أن يــستنفدوا قبــل ذلــك مجيــع ســبل االنتــصاف املتاحــة حمليــاً  
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ــا  ــرف، يف رده ــبل         ط ــا أن حتــدد س ــإن عليه ــستوف، ف ــشرط مل ي ــذا ال ــا، أن ه ــالغ م ــى ب  عل
  .االنتصاف املتاحة والفعالة اليت مل يستنفدها صاحب البالغ

 مل يرِد يف الربوتوكـول االختيـاري وال يف          “صاحب البالغ ”وبالرغم من أن مصطلح       - ٦
ص الـذي يقـّدم الـبالغ    العهد، فإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تـستخدمه لإلشـارة إىل الـشخ         

 الـوارد   “الـبالغ ”مـا تـستخدم اللجنـة مـصطلح         ك. إىل اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري    
ــادة  ــدالً مــن مــصطلح    مــن الربو١يف امل ــاري ب ــشكوى”توكــول االختي ، “االلتمــاس” أو “ال

مية بالرغم من أن هذا املصطلح األخري هو املستخدم يف اهليكل اإلداري احلايل للمفوضـية الـسا          
 التجهيــز األويل للبالغــات “فريــق االلتماســات” اإلنــسان، حيــث يتــوىل فــرٌع يــسّمى حلقــوق

  .املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري
وتعكــس املــصطلحات املــستخدمة كــذلك طبيعــة دور اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان    - ٧

 مقبول وفرغت مـن النظـر       وإذا قررت اللجنة أن البالغ    . املتمثل يف تلقي البالغات والنظر فيها     
فيه يف ضوء مجيع املعلومات اخلطيـة الـيت أتاحهـا هلـا صـاحب الـبالغ والدولـة الطـرف املعنيـة،                       

  . )٢٣(فإهنا تقوم بإحالة آرائها إىل الدولة الطرف املعنية وإىل صاحب البالغ
ــا دعــوى ضــدها مبوجــب           - ٨ ــرد م ــّدم ف ــيت يق ــة الطــرف ال ــزام األول للدول ــل االلت ويتمث

 ٢توكول االختياري يف الرد على البالغ يف غضون مهلة األشهر الستة احملـددة يف الفقـرة                 الربو
وتقوم الدولة املعنية، يف غضون تلك املهلـة، بتقـدمي شـروح أو بيانـات خطيـة إىل      . ٤من املادة  

ويتوسع النظـام   . اللجنة توضح فيها املسألة وتشري إىل أي تدابري لرفع الظالمة قد تكون اختذهتا            
الداخلي للجنة يف تفصيل هذه األحكام، مبا يف ذلك إمكانية النظـر يف مـسأليت مقبوليـة الـبالغ                   

  . )٢٤(وأسسه املوضوعية كلٍ على حدة يف حاالت استثنائية
وعندما ترد الدولة الطرف علـى بـالغ يبـدو متعلقـاً مبـسألة تكـون قـد نـشأت قبـل أن                  - ٩

، فـإن عليهـا أن      )قاعـدة االختـصاص الـزمين     (إليهـا   يصبح الربوتوكول االختياري نافذاً بالنسبة      
 املمكـــن النتـــهاك حـــدث “األثـــر املـــستمر”حتـــتج هبـــذا الظـــرف صـــراحةً، وأن تعلّـــق علـــى  

  .املاضي يف
بيـد أن الدولـة املعنيـة      . ويتضح من خربة اللجنة أن الدول ال تتقيـد دومـاً هبـذا االلتـزام                - ١٠

هنـا ُتـضعف موقفهـا، ألن اللجنـة تكـون            ناقـصاً فإ   عندما ال ترد على بالغ مـا أو تـرد عليـه رداً            
وقد ختلـص   . مضطرة حينئد إىل النظر يف البالغ دون أن تتوفر هلا املعلومات الكاملة املتعلقة به             

__________ 
 . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤الفقرة   )٢٣(  

 .CCPR/C/3/Rev.8 من النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ٩٧ من املادة ٢الفقرة   )٢٤(  
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اللجنة، يف مثل هذه الظروف، إىل أن االدعاءات الواردة يف الـبالغ صـحيحة إذا بـدا أن مجيـع                    
  .املالبسات املذكورة تثبت صحتها

 حــني أن وظيفــة اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان لــدى النظــر يف البالغــات الفرديــة ويف  - ١١
ليست وظيفة هيئـة قـضائية هبـذا املعـىن، فـإن اآلراء الـيت تـصدرها اللجنـة مبوجـب الربوتوكـول             

فهـي آراء جيـري التوصـل       . االختياري تنطـوي علـى بعـض الـسمات الرئيـسية للقـرار القـضائي              
يف ذلك اشتراط حياد أعضاء اللجنة واستقالهلم، والدقة يف تفـسري لغـة             إليها بروح قضائية، مبا     

  . العهد، والطابع احلاسم للقرارات
 مــن الربوتوكــول االختيــاري  ٥ مــن املــادة ٤ويــصف املــصطلح املــستخدم يف الفقــرة    - ١٢

ــا    ــة بأهنـ ــرارات اللجنـ ــشأن     . )٢٥(“آراء”قـ ــة بـ ــتنتاجات اللجنـ ــرارات اسـ ــذه القـ ــضمن هـ وتتـ
الــيت يــّدعي صــاحب الــبالغ حــدوثها، وإذا خلــصت اللجنــة إىل حــدوث انتــهاك   االنتــهاكات 

  .بالفعل، فإهنا حتّدد سبيل لالنتصاف من االنتهاك املذكور
رأيـاً قاطعـاً ذا حجيـة صـادراً عـن           ومتثل آراء اللجنـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري             - ١٣

ــة املنــشأة مبوجــب العهــد نفــسه واملكلفــة بتفــسري أحكامــه    وتــستمد هــذه اآلراء طابعهــا  . اهليئ
  .وأمهيتها من الدور األساسي للجنة مبوجب العهد والربوتوكول االختياري كليهما

تكفـل  ” مـن العهـد، بـأن        ٢من املـادة    ) أ( ٣وتتعهد كل دولة طرف، مبوجب الفقرة         - ١٤
توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقـه أو حرياتـه الرمسيـة املعتـرف هبـا يف هـذا                     

ويشكل هـذا احلكـم     . “العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية         
أساساً للصيغة اليت تستخدمها اللجنة دائماً يف آرائها يف احلاالت اليت ختلـص فيهـا إىل حـدوث                 

  :انتهاك
 مـن العهـد، فـإن الدولـة الطـرف          ٢مـن املـادة     ) أ( ٣ووفقاً ألحكـام الفقـرة      ”    

وقــد أقــّرت الدولــة الطــرف،  . حب الــبالغ بــسبيل انتــصاف فعــال ملزمــة بتزويــد صــا
انــضمت إىل الربوتوكــول االختيــاري، باختــصاص اللجنــة يف البــّت فيمــا إذا كــان    إذ

 مــن العهــد، بــأن تكفــل جلميــع  ٢العهــد قــد انُتهــك أم ال، وتعهــدت، مبقتــضى املــادة  
عتـرف هبـا يف العهـد وأن    األفراد املوجودين يف إقليمها أو اخلاضعني لواليتها احلقوق امل    

وتـوّد اللجنـة يف   . توفر هلم سبيل انتصاف فعاالً وقابالً لإلنفاذ يف حالة ثبوت االنتـهاك  
ــة الطــرف، يف غــضون      يومــاً، معلومــات عــن  ١٨٠هــذا الــصدد أن تتلقــى مــن الدول

  .“ابري املتخذة إلعمال آراء اللجنةالتد
__________ 

 .“observaciones” وباإلسبانية “constatations”ستخدم بالفرنسية هو املصطلح امل  )٢٥(  
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الـدول األطـراف بالعمـل بنيـة حـسنة،          وتستمد آراء اللجنة طابعها كـذلك مـن التـزام             - ١٥
سواء فيمـا يتعلـق مبـشاركتها يف اإلجـراء الـذي حيـدده الربوتوكـول االختيـاري أو فيمـا يتعلـق                       

ــدأ تنفيــذ مجيــع االلتزامــات      . بالعهــد نفــسه ــة مــن تطبيــق مب وينــشأ واجــب التعــاون مــع اللجن
  . )٢٦(التعاهدية بنية حسنة

جـب نظامهـا الـداخلي، أن تعـّين عـضواً مـن        ، مبو ١٩٩٧وقد قـررت اللجنـة، يف عـام           - ١٦
ويقوم هذا العضو، عن طريـق املراسـالت اخلطيـة ويف           . )٢٧(أعضائها مقرراً خاصاً ملتابعة اآلراء    

كثري من األحيـان أيـضاً عـن طريـق االجتماعـات الشخـصية مـع املمـثلني الدبلوماسـيني للدولـة              
اللجنة ومناقشة العوامل اليت قد تعرقـل       الطرف املعنية، حبثّ الدولة الطرف على االمتثال آلراء         

وقــد أّدى هــذا اإلجــراء، يف عــدد مــن احلــاالت، إىل القبــول بــآراء اللجنــة . إعمــال تلــك اآلراء
  .وتنفيذها يف حني مل تتلق اللجنة رداً عندما كانت يف السابق تكتفي بإحالة اآلراء

لجنـة يف قـضية مـا يـصبح         ومن اجلدير بالذكر أن امتناع دولة طرف عـن تنفيـذ آراء ال              - ١٧
أمراً معروفاً على املأل عن طريق نشر قرارات اللجنة يف منـشورات منـها تقاريرهـا الـسنوية إىل                   

  .اجلمعية العامة
وقد امتنعت بعض الدول األطراف، اليت أحيلت إليهـا آراء اللجنـة املتعلقـة بالبالغـات              - ١٨

ويف عـدد   .  أو سعت إىل إعادة فتح القـضية       اليت ختصها، عن قبول آراء اللجنة، كلياً أو جزئياً،        
مــن هــذه احلــاالت، بــدرت هــذه املواقــف مــن دول أطــراف مل تــشارك يف اإلجــراء ومل تــف      

ويف .  مـن الربوتوكـول االختيـاري   ٤ من املـادة  ٢بالتزامها بالرد على البالغات مبوجب الفقرة   
شـاركت الدولـة الطـرف      حاالت أخرى، جاء الرفض، الكلي أو اجلزئي، آلراء اللجنة بعد أن            

ويف مجيـع هـذه احلـاالت، تعتـرب     . يف اإلجراء وبعد أن نظرت اللجنة يف حججها على أمتّ وجـه      
ويـضطلع  . اللجنة احلوار القائم بينها وبني الدولة الطرف حـواراً متواصـالً هبـدف تنفيـذ آرائهـا         

نـة تقـارير منتظمـة عـن        املقرر اخلـاص املعـين مبتابعـة اآلراء بـإجراء هـذا احلـوار، ويقـدم إىل اللج                 
  .التقدم احملرز

وقد يطلب صاحب البالغ أو تقرر اللجنة من تلقاء نفسها اختاذ تـدابري معينـة، عنـدما                   - ١٩
يبدو أن اإلجـراء الـذي اختذتـه الدولـة الطـرف أو هـددت باختـاذه قـد يلحـق بـصاحب الـبالغ                         

راء أو تعلّقـه ريثمـا تفـرغ    الضحية ضرراً ال ميكن جربه، ما مل تلغ الدولة الطرف ذلك اإلجـ         أو
ومن األمثلة علـى ذلـك فـرض عقوبـة اإلعـدام واإلخـالل بواجـب                . اللجنة من النظر يف البالغ    

__________ 
 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام ٢٦املادة   )٢٦(  

 . من النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان١٠١املادة   )٢٧(  
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ــة هــذه االحتياجــات يف إطــار الربوتوكــول     . عــدم اإلعــادة القــسرية  ــة تلبي ــسىن للجن ولكــي يت
يـة مؤقتـة يف     االختياري، فقد أنشأت، مبوجب نظامها الداخلي، إجراًء يقتضي اختاذ تـدابري محا           

واالمتناع عن تنفيـذ هـذه التـدابري املؤقتـة يتعـارض مـع التـزام                . )٢٨(احلاالت اليت تستدعي ذلك   
  .التقيد بنية حسنة بإجراء النظر يف البالغات الفردية املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري

القـانوين  وتفتقر معظم الدول إىل تشريعات حمددة تتيح إدمـاج آراء اللجنـة يف نظامهـا        - ٢٠
بيــد أن القــوانني احملليــة لــبعض الــدول األطــراف تــنّص علــى دفــع تعويــضات لــضحايا    . احمللــي

ويف مجيـع األحـوال، جيـب       . انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت ختلـص هيئـات دوليـة إىل حـدوثها             
عمــال اآلراء الــيت تــصدرها علــى الــدول األطــراف أن تــستخدم كــل مــا لــديها مــن وســائل إل  

  .اللجنة

__________ 
جيوز للجنة، قبل إحالة آرائها     ”: قوق اإلنسان   من النظام الداخلي للجنة املعنية حب     )  سابقاً ٨٦املادة   (٩٢املادة    )٢٨(  

حول البالغ إىل الدولة الطرف املعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان من املستصوب اختاذ تـدابري               
ولـدى القيـام بـذلك، تبلـغ اللجنـة الدولـة            . مؤقتة لتاليف إحلاق أضـرار ال ميكـن جربهـا بـضحية االنتـهاك املـّدعى               

ملعنية بأن إعراهبا على هذا النحو عن آرائها حول التدابري املؤقتـة ال ينطـوي علـى حكـم بـشأن األسـس                       الطرف ا 
 .“املوضوعية للبالغ
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   السادساملرفق
القرار الذي اختذته الدورة اخلامـسة والتـسعني بـشأن سـبل تعزيـز إجـراء                   

  متابعة املالحظات اخلتامية 
طلبت اللجنة، يف دورهتا الرابعة والتسعني، إىل املقرر اخلاص املعين مبتابعـة املالحظـات                

يلـة بتعزيـز إجـراء      اخلتامية، السري ناجيل روديل، أن يقدِّم إىل اللجنة مقترحـات عـن الـسبل الكف              
ويف الدورة اخلامسة والتسعني، ناقشت اللجنة واختذت املقررات التالية مـن          . املتابعة اخلاص هبا  

  :أجل تعزيز إجراء املتابعة اخلاص هبا
ســينظر املقــرر اخلــاص يف ســبل العمــل مــع املكاتــب امليدانيــة مفوضــية األمــم املتحــدة      - ١

 املعنيـة   تعلقـة مبتابعـة املالحظـات اخلتاميـة للجنـة للجنـة           السامية حلقوق اإلنسان على القـضايا امل      
  ).“اللجنة”(حبقوق اإلنسان 

ســينظر املقــرر اخلــاص يف الــصالت بــني إجــراء املتابعــة اخلــاص باللجنــة واالســتعراض     - ٢
  .الدوري الشامل

إذا ختلّفــت الدولــة الطــرف عــن تقــدمي معلومــات خبــصوص املتابعــة، ينبغــي للمقــرر أن   - ٣
إىل الدولة الطرف املعنية رسالة تذكريية بعد مضي شهرين على انقـضاء املوعـد النـهائي                ُيرِسل  

ويف حــال عــدم تلقّــي أي رد مــن الدولــة الطــرف، ينبغــي أن . احملــدد إلرســال تلــك املعلومــات
ويف حـال التـأخر عـن الـرد لفتـرة تزيـد             . ُترَسل إليها رسالة تذكريية أخرى بعد مـضي شـهرين         

ب املقــرر اخلــاص ويعقــد مــشاورات مــع منــدوبني مــن الدولــة الطــرف   علــى ســتة أشــهر، يطلــ
للحصول على املعلومـات املطلوبـة أو لالتفـاق علـى تـاريخ ُترَسـل حبلولـه تلـك املعلومـات مـن              

  .قبل وفد الدولة الطرف
تنتهي مهمة املقرر اخلاص املعين مبتابعة املالحظات اخلتامية حبلول املوعد احملـدد لتقـدمي      - ٤

 الدوري القادم، مبا يف ذلك يف حال عدم تلقّي أية معلومات تتعلق باملتابعـة مـن الدولـة                   التقرير
وينبغــي إرســال مــذكرة شــفوية إىل الــدول األطــراف املعنيــة لتــذكريها حبلــول  . الطــرف املعنيــة

  .موعد تقدمي تقريرها الدوري
يم، ميكـن تـصنيف    بغية تيسري تقييم ما يـرد مـن تقـارير عـن املتابعـة وتعزيـز ذلـك التقيـ                     - ٥

ــواردة يف          ــن التوصــيات ال ــدول األطــراف خبــصوص كــل توصــية م ــن ال ــة م ــات املقدم املعلوم
املالحظــات اخلتاميــة، والــيت طُِلــب مــن الدولــة الطـــرف أن تقــدم معلومــات بــشأن متابعتــها يف 

  :غضون سنة، حسب الفئات التالية
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ملتابعـة تبـيِّن أن   ، أي أن معلومـات ا “رد يبعث على االرتياح بدرجـة كـبرية      ”  )أ(  
الدولة الطرف قد استجابت للتوصيات احملددة قيد النظـر وأهنـا نفّـذت التوصـيات املقدمـة مـن                   

  اللجنة إىل حد بعيد؛
، أي أن معلومات املتابعة تبـيِّن إىل حـد مـا أن    “رد متعاوِن وإن كان ناقصاً  ”  )ب(  

لكنها تكشف أيضاً أن الدولـة      الدولة الطرف قد نفّذت التوصيات املقدمة من اللجنة جزئياً، و         
  الطرف مل تعاِلج بعض القضايا اليت أثارهتا اللجنة يف توصياهتا ويف الشواغل اليت أعربت عنها؛

، أي أن الدولــة الطــرف قــدمت معلومــات “مل تنفَّــذ) التوصــيات(التوصــية ”  )ج(  
  ؛)اتالتوصي(عن املتابعة بّينت فيها بشكل واضح أهنا غري مستعدة لتنفيذ التوصية 

ـــالم ”  )د(   ــرار باالست ــه    “إق ــر متابعــة، لكن ـــة الطـــرف أرســلت تقري ، أي أن الدول
  يقدِّم أية معلومات موضوعية عن حالة تنفيذ التوصيات ذات الصلة؛ ال

  .“ال رد”  )ه(  
وينبغي أن ُيشار يف املالحظات اخلتامية القادمة اليت تعتمـدها اللجنـة إىل التقـدم الـذي                   - ٦

راف يف تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة للجنــة،  حتــرزه الــدول األطــ
  .وكذلك إىل مستوى تعاون الدول األطراف مع اللجنة يف إطار إجراء املتابعة

  
نشر الرسائل املوّجهة إىل فرادى الـدول األطـراف يف املوقـع الـشبكي التـابع للمفوضـية                    

  السامية حلقوق اإلنسان
ــة   - ٧ ــة والرســائل الــيت ُتبعــث إىل فــرادى    قــررت اللجن أن تطلــب نــشر الرســائل التذكريي

  .الدول األطراف يف املوقع الشبكي التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان
  

  زيارات املتابعة    
تــشجع اللجنــة علــى زيــادة تطــوير ممارســة زيــارات املتابعــة، الــيت مــن شــأهنا أن متكِّــن    - ٨

 .مَّق أكثر ملدى تنفيذ توصياهتا على املستوى الوطيناللجنة من القيام بتقييم متع
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