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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرر مر
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو المهينة
لجنة مناهضة التعذيب

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع

ألرمينيا*

تقنتبر ر أل ليني ررع
 -1نظ ررنة من ر ر لنعذير ر تقري رردور تقر نو ررن تق ر ر
جلس ر ر ررري ع  ،1487 1484تملي ر ر ر رودتني و ر ر ررول  24 23تشر ر ر رنون تقرب ر ر ررع نو 2016
( ،)1487 CAT/C/SR.1484تعر ر ر ر ر ة جلس ر ر ررر ع  1500تملي ر ر ر رودة  5ك ر ر ررعنو تأل
دوس  2016تملالحظعة تخلرعلي تقرعقي .
)(CAT/C/ARM/4

ألف -مقدمة
تملبسرو قر ر ع ت نونذرع
 -2تينب تقلجن عن ت ونذع ق بو تق ق تقطنف إجنتء تإلبرال
ط
تقنتب ر إىل تقلجن ر لبررو حلررو تملوع ر تمل ررن قر ررت .تنحررر بررعيوت تقررد دت ل ر ر
تق ر
تق ق تقطنف بعقند د تمل ل شره يعً كرعبيرعً علر تألئرةل تشنشرتعشة تقرري أرنة أنرعء تقنظرن
تقر نون.

باء -الجوانب اإليجابية
 -3تنح ررر تقلجنر ر بعقرر ر تبن تقرشر رنويي تق ررري تل رردطع تق قر ر تقط ررنف
بعشتهعلي  ،مبع قك:

ررعشة تة ررل

تعر ررعد تير والة علر تق ررعنو تمنررع (تملررعدة  ،)1-309تررنع علر تينور
()
جتنمي تقريدور ،متعشيعً ل تملعدة  1لن تشتهعلي  8 ،حزونت وونيت 2015؛
(ب) تيزوز تي عو لن تإلبيعد تق سرن  ،برير ني نرع تق ئررو تملير ط (تملرعدة ))1(55
حك رعً حيظررن تنحيررو تسررليإ شرردع إىل بل ر حي ر ووتجررت طررنتً ح ي ي رعً بررعقرينل قلريرردور
تمليعلل تقي وب تقالإنسعني تمل ين حظنتً نحيعً؛
__________

*

تعر طع تقلجن

)GE.17-01141(A



د طع تقرعئي تخل سني ( 7تشنون تقربع نو

 7 -كعنو تأل دوس

.)2016

CAT/C/ARM/CO/4

(ج) تعر عد تي والة عل لعنو  2008تملريلق بعقالجةني تقلجوء وري ن تينوهرعً
تشحريعجعة تخلع  ،مبن ي إ ضرحعوع تشجترع تقريردور تشار رعب
قطعقيب تقلجوء تقالجةني
ان قك لن شكع تقين  16 ،كعنو تأل دوس 2015؛
(د) ل رنت تمك ر تق ئرررو و تش رنون تقربررع نو  2013تقررد ليررج مبوجبررت
بي م دئرو و تقه نة  2لن تملعدة  17لن تق عنو تمل قي م تو إلكعني ج تقيرن تملينرو
وكهو تيق تقر عس تقريووض عن لربو ذدت تقين ؛
(ذ)

تعر عد تق عنو تملريلق بعإل نتج تملشن ط،

 17وع لعوو .2016

تنحررر تقلجنر ويرعً بعملبررعد تة تقررري تلرردطع تق قر تقطررنف شعر ررعد ئيعئررعة برنتل
-4
ت تبن تشنويي تنل إىل إنهع تشتهعلي  ،مبع قك:
تئرررح تإ إدت ة ،ضر ن ل ررلح تقرح ي ررعة تقيعلر  ،قلرح ي ررعة ي ررع ررع
()
تقريدور ،تيإ مثعني حم ني لكلهني بعقرح يق تشدععءتة تملريل بعقريدور ئوء تمليعلل ؛
(ب) تعر ررعد ليربررعي ذيكلي ر تإلدت ة تقوتني ر ملرعبي ر تألشرردعر تخلعضرريني قل نتلب ر ،
 14متوز ووقيت 2016؛
(ج) تملوت
شبعط تون .2014

عل

ط تقي و قرنهيرد تشئرتتتيجي تقوتنير ي عور ح روي تإلنسرع ،

تربين تقلجن ويعً علر تق قر تقطرنف علر تقي رو تمليرو تقرد لعلرج برت لر ح روي
-5
تإلنس ررع تم يير ر تقيعلر ر ئ رربيو تقرش ررجي علر ر تعر ررعد تق ر رنت تة تملريل ر ر مبنر ر تإلبر رعدة تم ععير ر
ل يع ووم ععمل إلحيعء كنى ضحعوع جن تإلبعدة تم ععي تكن إ لن ذده تمن .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل المتابعة العالقة م جولة اإلبالغ السابقة
 -6حترريو تقلجن ر عل رعً ل ر تقر ر ون بعمليلولررعة تقررري ل ر لر ع تق ق ر تقطررنف إتررع إج رنتء
تملرعبير ر ( ،)CAT/C/ARM/CO/3/Add.1قكن ررع تإئر ر إ تالح ررت تقرو رريعة تق ررري لر ر لر ع
شل ررع ل ررع ول ررزم ،تقر روت دة لالحظعط ررع تخلرعلي ر ر تقس ررعب بش ررإ تشدع ررعءتة تملريل ر ر بإع ررع
تقريدور ئوء تمليعلل لنتكز تشحرجعز تقرعبي قلشنت بشإ تقير عنعة تق عنونير تألئعئري
ئ رروء تمليعللر ر تإل ررالة ل ررن تقي ررعب
إج رنتء حت ي ررعة تشدع ررعءتة تملريل ر ر بعقري رردور
( ،CAT/C/ARM/CO/3تقه نتة  ،12 11 8عل تقروتيل) ،مل تنهد بي تنهيدتً كعلالً.
سقوط الجرائم بالتقادم ،والعفو والصفح
 -7تإئ ر ر ر تقلجن ر ر ر أل تقرشر ر ر رنو تي ر ر ررعيل ،ال ر ر ر رعً قلرو ر ر رريعة تقس ر ر ررعب قلجن ر ر ر (تنظ ر ر ررن
 ،CAT/C/ARM/CO/3تقه ررنة  ،)10ش ور رزت وطب ررق نظ ررعم تقر ررعدم ي ررع ررع جن ر ر تقري رردور
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إلكعني ر لررنص تق ررهص تقيهررو مل رنتكيب ع ررع تقريرردور أل شدع رعً دون روت بع تكررعب ع ررع
تيرردور ئرروء ليعلل ر تئرررهعد ت لررن تقيهررو بعقهيررو .حترريو تقلجن ر عل رعً بررععرزتم تق ق ر تقطررنف
لنعلش إلكعنير تئرربيعد لسرإق تق رهص تقيهرو ئر وط تمرنت إ بعقر رعدم ي رع رع تقريردور
ئيعي تقن ور تقرشنويي تم و ة تقري تيك حعقيعً عل إع تدذع (تملعدتع .)4 1

 -8إن اللجن ر ررة ،إّ ت ر ررذهتر بمالحظاته ر ررا الختامي ر ررة الس ر ررابقة انظ ر ررر ،CAT/C/ARM/CO/3
الفقرة  ،)10تحث الدولة الطرف على إلغراء نظرام التقرادم ايمرا يخرم جريمرة التعرذيب وغيرهرا
م ر األعمررات الترري ترقررى إلررى مسررتوة هررذ الجريمررة ارري إيررار القررانون الجنررائي وين غرري للدولررة
الطرف أيضاً أن تتأتد م حظر تدابير الصرفح والعفرو وأي تردابير ممرا يرلدي إلرى اإلارالت مر
العقرراب علررى أعمررات التع رذيب حظررراً ارري القررانون وارري الممارسررة وارري هررذا الصرردد ،تسررترعي
اللجنررة اهتمررام الدولررة الطرررف إلررى الفقرررة  5م ر تعليقهررا العررام رقررم  )2007 2بشررأن تنفيررذ
الرردوت األي رراف المررادة  2م ر افتفاقيررة ،حيررث ّترررت أن العفررو أو أي عوائررق أخرررة ممررا قررد
يعرق ررل أو يفه ررم منر ر ع رردم الرغ ررة ا رري محاتم ررة مرتك رري أعم ررات التع ررذيب أو س رروء المعامل ررة
ومعاق تهم اوراً وبصورة عادلة إنما ينتهك م دأ عدم المساس بالحقوق
الضمانات القانونية األساسية

 -9حتيو تقلجن عل عً بعقري والة عل لعنو تق بض عل تألشدعر تحرجرعزذإ تاعد ر
إىل حتسررني تطبيررق تقير عنعة ق ررعش اير تألشرردعر تمررن لني لررن حرنور إ ،كرردقك مبشررن لررعنو
تإلجنتءتة تمنع ي  ،ش ئي ع تملعدة  110لنت ،تقد ورول وريص ،حع تعر عده ،لزو تً لرن
تقي عنعة تق عنوني تألئعئي اؤشء تألشدعر لن تقريدور ئوء تمليعللر  ،متعشريعً لر تشتهعلير
تمليعون تقري حر دطع تقلجنر تقهنعير ملنر تقريردور تقلجنر تأل بير ملكع حر تقريردور .علر
تقلجنر تظرو تشرين برعق لق إزتء تمليلولرعة تقرري ترحر إ عرن تألشردعر تمرجرزون ش ور ريرو
دت رعً تمل ع ئ ر ي ي ر تقي ر عنعة تق عنوني ر تألئعئرري لررن ب تو ر تحرجررعزذإ ،مبررع قررك متكيررن إ
بسررنع لررن تشئررريعن مبحررعم ل ررن زوررع ة تبيررر (وكررو ل ررن ت ريررع ذإ) لررن تإلشرريع بعحرج ررعزذإ.
تشين تقلجن بعق لق ويعً إزتء لع ول :
عر م تحرهررعا ضرربعط تقشررنت بسررجالة دلي ر عررن اير رتتة تينلررع لررن
()
تينو ر ع ر م إب ررال تألش رردعر تم ررن لني ل ررن ح رنور إ تق رردون مل توض ر ت ررع ون ع ررن تحرج ررعزذإ
مبع اإ لن ح وي بعقرعيل ش ور ريو بعقي عنعة تق عنوني تألئعئي ؛

(ب) ع ر م تقر يط ر مب ل ر تقربالأ ر وررعم قن ررو تألشرردعر تمررن لني لررن ح رنور إ لررن لنكررز
شنت إىل لن ق تحرجعز ت يط تً أعبرعً تمل ع ئ  ،ع م ت مي تألشدعر تمرن لني لرن حرنور إ بسرنع
قل ربررو لررعم لررعل لربل ررع أبررج ئرريعي ل ر تشحرجعجررعة تقررري ليررج حزونت وونيررت 2015
متوز ووقيت 2016؛
(ج) لير ررعم جر ررع تقشر ررنت بررببر رريو ع ر رزت إ تمرج ر رزون عر ررن تلر ررر لسر ررعع ة لعنوني ر ر ،
إ وه وهنإ لربو ذدت تقطلر ل وؤد إىل إح تإ أن ئليب أنعء تقرح ي عة؛
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(د) إج ر رنتء تقهح ر ررور تقطبي ر ر تقتعق ر ررر جير ررو ج ر ررع تقشر ررنت  ،إج ر رنتء ذ ر ررده
تقهحررور لررن لبررو لررو،هني وررنجص ،بررعقنظن إىل ضرري إ ،تكررو تئررر القير إ لشرركو ي ررع،
أل دل ر تسررجيو ت ر ون إ ررعبعة أعبر ر  ،لربررو ذررده تقظررن ف ،تنطررو عل ر إشرركعقي كبررنة
(تملعدتع .)6 2
 -10ين غي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير اعلية بحيث تكفل حصوت جميع األشخاص
المحتجزي اي الممارسة علرى جميرع الضرمانات القانونيرة األساسرية مر التعرري للتعرذيب
م بداية احتجازهم تماشياً مع المعايير الدولية وتشمل هذ الحقوق ما يلي:
حق الشخم اي إعالم بسرعة ،شفهياً وتتابياً ،بحقوق وبأس اب الق ض
()
علي وبالتهم الموجهة ل ؛

(ب) حق الشخم اي أن تُ َّ
دون جميع اترات حرمان م حريت تسرجيالً دقيقراً
م اش رررة بع ررد القر ر ض علير ر ا رري س ررجل محف ررو ا رري مك رران افحتج رراز وا رري س ررجل مرت ررزي
لألشررخاص المحرررومي مر حرريتهم وارري أن توضررع تقررارير عر افحتجرراز ت عراً لررذلك لمنرع
عرردم تسررجيل أي حالررة احتجرراز وين غرري للدولررة الطرررف أن تنظررر ،ارري هررذا الصرردد ،ارري
إمكانية استحداث نظام تقارير افحتجاز اإللكترونية؛
(ج) حررق الشررخم ارري أن تتررام ل ر بسرررعة إمكانيررة افسررتعانة ارري إيررار م ر
ٍ
بمحام ملهل ومستقل ،أو الحصوت على مساعدة قانونية مجانية عند الحاجة؛
السرية
(د) حق الشرخم اري أن تترام لر بسررعة إمكانيرة افتصرات بأحرد أارراد أسررت
أو بأي شخم آخر يختار بنفس ؛
(ه) حق الشخم اي أن يجررة لر احرم ي ري علرى يرد ي يرب مسرتقل علرى
أن يجررة هرذا الفحررم بعيرداً عر سررمع وبعيرداً ،مرا لررم يطلرب الط يرب ّلررك صرراحة ،عر
أعرري رجررات الشرررية وين غ ري للدولررة الطرررف أن تضررم ارري الممارسررة اسررتقاللية األي رراء
وغيرهم م العراملي الط يري الرذي يتعراملون مرع األشرخاص المحررومي مر حرريتهم ،وأن
تكفررل ترروميقهم حسررب األصرروت جميررع العالمررات وافدعرراءات المتعلقررة بالتعررذيب وسرروء
المعامل ررة وتق ررديم نت ررائو الفح ررم دون ت ررأخير إل ررى الجه ررات المناسر ر ة وإتاحته ررا للش ررخم
المحتجز المعني ولمحامي ؛
( ) حررق الشررخم ارري أن ينقررل م ر مرتررز الشرررية إلررى مراررق افحتجرراز ارري
غضون مهلة الثالمة أيام المقررة؛
(ز) حق الشخم اي أن يقردم بسررعة أمرام محكمرة مختصرة ومسرتقلة ونزيهرة
اي ظرف  48ساعة اي الحد األقصى
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تسجيل افستجوابات بالصوت والصورة
 -11تالحررت تقلجن ر تقه ررنة  3-2لررن تقه ررو تملريلررق بعقريرردور لررن تشتهررعي تملررعيل ض ر ن
ليني ررع (بنن ررعل تشحت ررعد تأل ) و رير ر
بنن ررعل دع ررإ تملوتزنر ر بش ررإ سعور ر ح رروي تإلنس ررع
تئرح تإ إترع لرعنو قكهعقر تسرجيو تشئررجوتبعة بعق روة تق رو ة  10لنتكرز شرنت جتنوبير
تقلجن لل أل كعشة إنهع تق عنو قيسج للزل  ،مبوجر تقرشرنو
ال ععم  .2017عل
تيررعيل ،بعئررري ع ج ررزة تقرسررجيو تق ررود بعقهير وو أنررعء تشئرررجوتبعة ،تإئر أل لشررن
لعنو تإلجنتءتة تمنع ي ش وسر ذدت تقن ع .تالحت تقلجنر ويرعً تنهيرد تملشرن تملشرت
تمل ررتب بشررإ تئررري ع تقرسررجيو تقس ر ي تقب ررن أنررعء تشئرررجوتبعة تقررد ل لرررت زت ة تقي ر
إىل تيكول لشن ط برد يع لع وكه لن تأللوت (تملوتد .)16 15 13 12 2
 -12تكرررر اللجنررة توصرريتها السررابقة انظررر  ،CAT/C/ARM/CO/3الفقرررة  )11وين غرري
للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها م التدابير الالزمة وتخصرم مرا يكفري مر
األمرروات لكفالررة إلزاميررة تسررجيل جميررع افسررتجوابات الجنائيررة بالصرروت والصررورة وتجهيررز
جميع قاعات افستجواب اي مراتز الشرية وغيرها م أمات الحرمان م الحرية برأجهزة
التسجيل الصوتي وبالفيديو وين غي لها أيضاً التأتد م حفظ التسجيالت السرمعية ال صررية
لفترة تااية فستعمالها أدلة ،ف سيما اي المحاتم؛ وم إعادة مشاهدة تسجيالت الفيديو
للتأتررد وللتحقيررق ارري مرردة وقرروت أعمررات التعررذيب وغيرهررا مر الخروقررات للمعررايير؛ وم ر
إتاحة التسجيالت للمدعى عليهم ولمحاميهم
افعترااات القسرية
 -13تنحر تقلجن مبشرن تقرير والة علر لرعنو تإلجرنتءتة تمنع ير تقرري ترنع بوضروب علر
إ رعدة ورببرج هنرع تنرتزعرج حترج تقريردور دقريالً ور إجرنتءتة ،كردقك بردونتد
ع م جوتز تلع
جينم ع ع تقريدور تقري ط ف ،ال لو نى ،إىل تنررزت تعتت رعة
نع تق عنو تمنع ط
تقلجن ر تظررو لل ر (تنظررن  ،CAT/C/ARM/CO/3تقه ررنة  )16إزتء تشدعررعءتة تقررري
بررعق وة .عل ر
تهي بإ تشعتت عة تقري تنرز بعق وة ش تزت  ،ع ليعً ،تتررَّدرد دقر ً تمرعكإ .تشرين تقلجنر برعق لق
كدقك قي م جود ئعس لرعنو قولر تإلجرنتءتة لرعم تمرعكإ تنرظرع تقرح يرق تشدعرعءتة
بعنرزت تشعتت عة برعق وة .تإئر ويرعً قير م جرود ليلولرعة عرن عر د تيرعشة تقرري لرن ة ي رع
تمررعكإ عر م لبررو دقر تنرزعررج حتررج تقريرردور عر د تيررعشة تقررري تعير ي ررع تقنظررن تإلدتنررعة
عل ئعس تشئررنعد إىل لربرو ذرده تشعتت رعة ،نظرنتً قير م جرود إح رع يعة عرن ذرده تملسرإق
تق ق تقطنف ،برعقناإ لرن إعرنتب ر تق قر تقطرنف عرن نيررت تلرتتب جت ير لربرو ذرده تقبيعنرعة
لسر بالً (تملعدة .)15

 -14تكرر اللجنة توصيتها السابقة انظر  ،CAT/C/ARM/CO/3الفقرة  )16بأن تكفل
الدول ررة الط رررف عملير راً ع رردم اتخ رراّ اإلا ررادات الت رري تنت ررزت تح ررل التع ررذيب أدلهر رةً ا رري أي
إج رراءات ،باسررتثناء ارري حالررة افحتجرراخ بهررا ضررد شررخم مررتهم برراقتراف أعمررات تعررذيب
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وين غي للدولة الطرف أن تكااح بفعالية الممارسرة المتمثلرة اري الحصروت علرى افعتراارات
قسراً؛ وأن تعدِّت التشريع ّي الصلة بحيث تكفل ،قانوناً وممارسرة ،تعليرق اإلجرراءات اري
تررل حالررة يرردعي ايهررا الشررخم أن اعتراااتر انتزعررل تحررل التعررذيب ريثمررا يجرررة تحقيررق
واف اي تلك افدعاءات؛ وأن تعيد النظر اي القضايا التي صدرت ايها إدانرات بافسرتناد
حصررراً علررى افعترااررات وتمكرري الضررحايا م ر الحصرروت علررى الج ررر؛ وأن تكفررل تقررديم
الموظفي الذي ينتزعون افعترااات على هذا النحو ،بما اي ّلك األشرخاص المسرلولون
راء علررى ّلررك
بموجررب م رردأ المسررلولية القياديررة ،إلررى العدالررة ومحرراتمتهم ومعرراق تهم بنر ً
وين غرري للدولررة الطرررف أن تق ر هدم للجنررة أيض راً معلومررات ع ر الحررافت الترري اعتُ رررت ايهررا
افعترااات مراوضة على أساس أنهرا انتزعرل عر يريرق التعرذيب ،ومعلومرات عر مراجعرة
اإلدانررات الترري صرردرت اسررتناداً إلررى مثررل هررذ افعترااررات ،وبيرران مررا إّا جرررت محاتمررة
أي مسلوت فنتزاع اعترااات على هذا النحو ومعاق ت
افحتجاز اي انتظار المحاتمة
 -15وسع تقلجن تق لق إزتء تقلجوء بكربع إىل تشحرجعز تقسعبق قل حعك ر بععربرع ه إجرنتءً
لع ي رعً ،حي ر شحظررج  96تملع ر لررن ذررده تقطلبررعة حتظ ر بررعق بو ق ر ى تمررعكإ ،رعً
ملرع جرعء د تئر جنتذرع ر تء لرن لكرررر تملر ت عرن ح رروي تإلنسرع  .وسررع ذع تق لرق ويرعً
إزتء تمليلولعة تقري تهي بيجز تمعكإ عن ت ون ضرن ة تقلجروء إىل تشحرجرعز تقسرعبق قل حعك ر
ربلررني عررن ايير تق يررعة بلتروت لهررول
تئرررنعدتً إىل ت يرريإ ،ررن ف كررو ررند .تالحررت تقلجن ر
تق يررعة حيج ررو عررن ت نوررن إج رنتءتة لع ي ر اررن
ح رروي تإلنسررع تقرررعب قل جل ر تأل
تشحرجعزو  ،أل تلع ذإ لنت لن ذدت تق بيو ل رنه علر تأل جرص ذرو ن يرت بنرعء علر شركوى
و ر ر ل ع تشدع ررعء( .)1وس ررع تقلجنر ر تق ل ررق وير رعً إزتء تشدع ررعءتة ) ( :بط ررو لر ر ة تشحرج ررعز
تقسررعبق قل حعك ر تقررري ل ر ت ررو إىل أررالإ ئررنوتة كربررن تألأررن تقسررليب قالحرجررعز تقسررعبق
قل حعك ر عل ر ررح تمرجرزون ،ك ررع حعق ر ذنتشرريع جيهو وررع ؛ (ب) بعئرررد تم تشحرجررعز
تقس ررعبق قل حعك ر ر قلي ررتو علر ر تألش رردعر علر ر حم ررعلي إ قر ر ر مي إ ررعدتة ب ررعإللنت ب ررعمنم
(تملعدتع .)11 2
 -16ين غي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
رتثناء،
()
الحرررص علررى جعررل اللجرروء إلررى افحتجرراز السررابق للمحاتمررة اسر ً
ومط قاً لفترات زمنية محدودة ،ومنض طاً بأنظمرة واضرحة ،وخاضرعاً للمراجعرة القضرائية اري
تل حي لكفالة التقيهد بالضمانات القانونية واإلجرائية األساسية؛
(ب) ضررمان عرردم إيرردات أي شررخم افحتجرراز السررابق للمحاتمررة لمرردة أيرروت
مما هو مقرر قانوناً؛

__________

()1
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(ج) تقليم اللجوء إلى افحتجاز السابق للمحاتمة وّلك بكفالة اللجوء إلى
الترردابير الوقائيررة غيررر افحتجازيررة علررى نطرراق واسررع ،عم رالً بقواعررد األمررم المتحرردة الرردنيا
النموّجية للتردابير غيرر افحتجازيرة قواعرد يوتيرو) ،وتزويرد اللجنرة ب يانرات إحصرائية عر
نس ة الحافت التي يهقل ايها المحاتم تدابير غير احتجازية؛
(د) الحرررص علررى إتاح ررة س ر ل الج ررر والتع ررويض لضررحايا افحتجرراز الس ررابق
للمحاتمة المطوت دون م رر
التحقيق بفعالية اي افدعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة
 -17تنجر تقلجن بعقرر تبن تقرشرنويي تملؤئسري تقرري تلردطع تق قر تقطرنف ملكع حر تقريردور
ئرروء تمليعللر (تنظررن تقه رنتني  ) (4 ) (3عرراله) .علر هنررع تظررو تشررين بررعق لق إزتء تئررر نت د
تدعر ررعءتة بع تكر ررعب لر ررو،ه إنهر ررع تق ر ررعنو ع ر ررع تير رردور ئر رروء ليعلل ر ر أنر ررعء تق ر رربض عل ر ر
تألشدعر تحرجعزذإ تئررجوتمإ ،إزتء تئرر نت جرت تق رو تقرح يرق تملالح ر بهيعقير
لربررو ذررده تقشرركع ى ،ش ئرري ع قر ى ل ررلح تقرح ي ررعة تخلع ر  ،لربل ررع وؤكر قررك تقرهررع ة بررني
عر د تقشرركع ى تملريل ر بعقريرردور تملسررجل تقي ر د تملرر قلتعور لررن تقرح ي ررعة تمعك ررعة تقررري
يررج إقي ررع تلررك تقشرركع ى .ذرردت تق ر د ،تشررين تقلجنر بررعق لق إزتء تمل ع ئر تقررري ت ير عن ررع
لر تملررو،هني تملشررربت ت تكررعمإ ع رع تيرردور لؤلررعً مث تييررن إ شح رعً لنع ررر
تملر ربلر
لركع ةر علر لن ررع لسررعم ررنى ،بتررنل جتنررر حمررعك ر إ ،كرردقك إزتء تقييرروب تملؤئسرري
تقي لير ر تق ررري و ررع إهن ررع حت ررو د إجر رنتء حت ي ررعة يعقر ر ش رركع ى تقري رردور ئ رروء تمليعللر ر
حمعك تملرو تني ي ع ،لن ع لع ول :
تشتتط عرء تإلأبعة ،تقد وت ط ع نت سو أ يو ،ملوت ل تقرح يق؛
()
(ب) حعشة تقررإ ن إجرنتء تقهحرور تقطبير تملطلوبر  ،مبرع ورؤد إىل ت رهرعء دقر
ذعل ؛ ذ تقرإ نتة تقري وت ط ع هنع لري ط ة تقتعقر ط ف إىل تقرإك لن ع م تقشن
تقرح ي عة تمنع ي ؛
تقرح يق تشدععءتة بسوء تمليعلل
(ج) ع م تخننتط ل لح تقرح ي عة تخلع
إش بي إلعل تق عوى تمنع ي مسيعً ،قي تل ع يعً مبجند تإلبال عن ذده تشدععءتة؛
(د)

(ه)

تهووض ل لح تقرح ي عة تخلع

تقهسعد تقسع

ضبعط تقشنت مب

ا تألدق ؛

تم عز تق يع (تملوتد .)16 13 12 11 2

 -18ين غرري للدولررة الطرررف اتخرراّ ترردابير اعالررة للقضرراء علررى ممارسررة التعررذيب وسرروء
المعاملررة وللتحقيررق بفعاليررة ارري هررذ األعمررات ومالحقررة المترروريي ايهررا ومعرراق تهم ،بررأمور
منها ما يلي:
التأتررد م ر إج رراء احرروص ي يررة لضررحايا التعررذيب أو سرروء المعاملررة ارري
()
أسرت وقل ،بغية تسجيل إصاباتهم بدقة وجمع أدلرة مهمرة فسرتخدامها اري أي تحقيقرات
تجرة فحقاً؛
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(ب) الحرررص عل ررى تط يررق مع ررايير إم ررات مالئم ررة ومعقولررة عن ررد تحديررد م رردة
ضرورة مواصلة التحقيق الجنائي اي أعمات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة؛
(ج) تعزيررز الترردابير الراميررة إلررى منررع ومكااحررة الفسرراد ارري الجهرراز القضررائي
مما قد يحوت دون التحقيق بفعالية اي أعمات التعذيب وسوء المعاملة ومالحقة المتوريي
ايها ومعاق تهم؛
(د) تعزيز القدرة على التحقيق وتعزيز استقاللية مصلحة التحقيقات الخاصرة،
بغية تفالة إحالة جميع شكاوة التعذيب وسوء المعاملرة اروراً إلرى هرذ المصرلحة ،بمرا اري
ّلرك أي ادعرراءات يطلقهرا أشررخاص محرومرون مر حرريتهم ،وأن تكررون جميرع افدعرراءات
المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة موضع تحقيق اروري ونزير وشرامل واعرات ،وأن يُحراتم
المشت اي ارتكابهم هذ األعمات محاتمة حسب األصوت ،وأن يعاق وا إّا م تل إدانتهم
بمرا يناسرب جسرامة أاعرالهم؛ وأن تعلصر مصررلحة التحقيقرات الخاصرة علرى المرأل لري عر
التحقيقات التي أجريل احسب ،بل ع نتائو المحاتمات أيضاً؛

(ه) التأتد ،دون اإلخالت بقرينة ال راءة ،م توقيف جميع األشرخاص الخاضرعي
للتحقير ررق فرتكر ررابهم أعمر ررات التعر ررذيب أو سر رروء المعاملر ررة ع ر ر مهر ررامهم علر ررى الفر ررور ي ر روات
مدة التحقيق
استعمات القوة المفرية أمناء المظاهرات
 -19تشررن تقلجن ر إىل لالحظعطررع تخلرعلي ر تقسررعب (تنظررن  ،CAT/C/ARM/CO/3تقه ررنة ،)20
ت و إهنع ش تزت تشين بعق لق إ بعقناإ لن إلعل دعع ى جنع ي عل تقرسبر تقو رعة بعإلارع
عل ر تينلررع لررن تييررعة طررإ ب ررو ة اررن لشررن ع  ،مل ورح ررق ت ر م ورردكن عل ر لررع وب ر
تقرح ي ررعة  10ح ررعشة ررعة لي ررج نريج ر ر تئ رررد تم ل ر روتة تقش ررنت تق رروة ب ررو ة لهنت ر ر
ت لر ررع س  ،2008ش تقرح ي ر ررعة
عش ر روت ي ئر رريعي تشحرجعج ر ررعة تقر ررري ج ر ررنة
تشدع ررعءتة تملريل ر ر بعشحرج ررعز تقريسر رره حنلر ررع تمرج ررز لر ررن تشئر ررريعن مبح ررعم رر ررع ه بنهسر ررت
ت تكعب ع ع ئوء ليعلل تيب لبعشنة بي ع ع تقينر تقرري ت رج تلرك تشحرجعجرعة
(تملوتد .)16 13 12

 -20وسررع تقلجن ر تق لررق إزتء تقر ررع ون تملروت ررل تقررري ترح ر إ عررن تئرررد تم تق رروة تملهنت ر ض ر
تمرجررني ،مبررع قررك أنررعء لررع وطلررق عليررت تحرجعجررعة ‘ك نبررعء ونوهررع ‘ حزونت وونيررت ،2015
حرني تئررد لج تقشرنت رنتتيإ تمليرعه قهررض تملظرعذنة تحرجعزذرع ،حسرب ع ليرو 237 ،حمرجرعً.
وسرع تقلجنر تق لررق ويرعً إزتء تقر ررع ون تقررري ترحر إ عررن تئررري ع لررو،ه إنهررع تق ررعنو تق رروة
تملهنتر ر أن ررعء لظ ررعذنتة  31 17متوز ووقي ررت  ،2016ع ررر تاج رروم علر ر د ور ر قلش ررنت
ونوهررع لررن لبررو وع ر لررن تقنجررع تملسررلحني ،كرردقك تق رربض عل ر ع ر تد اهررنة تشحرجررعز
تقريسرره بنررعء علر إجرنتء إدت حسررب ع ليررو ،ئرروء تمليعللر تينلررع لررن تقير عنعة تق عنوني ر
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تألئعئرري  ،كعشئرررهعدة لررن ر لعة حمررعم تقيررنل عل ر تبيررر تإلشرريع بعشحرجررعز تنر ررع
ل ل ر تقربالأ ر وررعم قن ررو تألشرردعر تمررن لني لررن تينو ر لررن لنكررز تقشررنت إىل لن ررق تشحرجررعز
(تملوتد .)16 13 12
 -21تكرررر اللجنررة توصرريتها السررابقة انظررر  ،CAT/C/ARM/CO/3الفقرررة  )20بخصرروص
التحقيق اي الوايات العشرة التي حدمل نتيجة استعمات قروات الشررية القروة بصرورة مفريرة
وعشروائية ارري آّارسمررارس  2008وايمررا يخررم افدعرراءات األخرررة باسررتعمات القرروة ضررد
المحتجي  ،وسروء المعاملرة والحرمران مر الضرمانات القانونيرة األساسرية ،بمرا اري ّلرك أمنراء
احتجاج ررات حزيرانسيونير ر  2015و 17و 31تموزسيولير ر  ،2016ين غ رري للدول ررة الط رررف
القيام بما يلي:
التأتد م إجراء تحقيقات اورية ونزيهة واعلية اي جميع افدعراءات مر
()
هذا الق يل ،ومحاتمة مرتك ي هذ األعمات وتمكي الضحايا م الحصوت على الج ر؛
(ب) التأتد م حصوت جميع موظفي إنفاّ القرانون علرى التردريب بصرورة منهجيرة
ارري مجررات اسررتخدام القرروة ،ف سرريما ارري سررياق المظرراهرات ،واسررتخدام الس ر ل غيررر العنيفررة
وض ط الحشود ،والتقيد بصرامة بم دأي الضررورة والتناسرب اري الممارسرة أمنراء تعامرل الشررية
مع المظاهرات
الهجمات على الصحفيي
 -22تشين تقلجن برعق لق إزتء تقر رع ون تقرري ترحر إ عرن تيرنل تق رحهيني قلينر تقتذيرر
تشعر ررع تشحرجررعز ت ر لن ل ررعد ة ج ررزطإ أنررعء ح ر تإ حزونت وونيررت  2015مترروز
ووقيت  2016تملشع إقي ع تقه رنة  20عراله .تالحرت عر د تقر عع ى تمنع ير تقرري لي رج
لليررو ،كررع ليظ ررع ب ر عوى "عنلل ر نشررط لشررن ع ق ررحهيني" ،ع ر دتً للرريالً لررن تقرح ي ررعة
ش تر رزت جع ور ر  .تش ررين تقلجنر ر ب ررعق لق وير رعً إزتء تمل ع ئر ر تق ررري تبل ررث عن ررع تملر ربلر ر إلعلر ر
دعرع ى جنع ير لوتزور ضر رحهيني بر ر شر عدة تقرز عر م تلرربرع تلرن لعنونير رعد ة عررن
تقشنت تقين لن جعنر ربل تقسرلطعة تنر علرعً إلبالا رإ عرن عنر تقشرنت (تملروتد 12 2
.)16 13
 -23ت رردعو اللجن ررة الدول ررة الط رررف إل ررى التندي ررد علنر راً بالتهدي رردات والهجم ررات عل ررى
الصررحفيي ؛ وتفالررة حمررايتهم ،بمررا ارري ّلررك ضررد عمليررات افنتقررام ،وسررالمتهم؛ وافمتنررات
ع ر عرقلررة أنشررطتهم المهنيررة بصررورة غيررر فئقررة؛ والتحقيررق بفعاليررة ارري جميررع افدعرراءات
المتعل ررق بتع ررري ص ررحفيي للعن ررف والترهي ررب وت رردمير ممتلك رراتهم ومعاق ررة مرتك رري ه ررذ
األعمررات بمررا يناسررب جسررامة أاعررالهم؛ وافمتنررات ع ر إقامررة دعرراوة جنائيررة ضررد صررحفيي
انتقاماً منهم إلبالغهم ع عنف الشرية
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العنف المنزلي
 -24تنحررر تقلجن ر بعقر ر تبن تقررري تلرردة ملكع ح ر تقين ر ض ر تملررن ة ،مبررع قررك تئرررح تإ
إدت ة لنه ل ق ى تقشنت ععم  2013تير مبكع حر تقينر تملنرزيل ،قكن رع تظرو تشرين برعق لق
(تنظن  ،CAT/C/ARM/CO/3تقه رنة  )18إزتء تئرر نت تهشر تقينر تملنرزيل عر م تإلبرال عنرت
كربررن لررن تألحيررع بسرربر تئرررحكعم تق وتقررر تقن طي ر تمنسررعني تقررري ت ر لربررو ذرردت تقين ر ع ر م
تلررع تق ررالزم لررن جعن ررر لررو،ه إنه ررع تق ررعنو ملرعبي ر ذررده تق ي ررعوع .تشررين ب ررعق لق ك رردقك إزتء
تقرح ي رعة
لع ول  ) ( :يو حعشة تقين تملنزيل معك رعة ع ر عر م إلكعنير تقشرن
إش بي ر ت ر مي تقيررحي شرركوى مسي ر ئررحر تقيررحعوع ذررده تقشرركع ى ،إش ي ررع ن ر  ،بسرربر
تمل عي ل تمنعة؛ (ب) تقرهع ة بني تقي د تقنمس يعشة تقين تملنزيل بعمل ع نر لر لرع تهير برت
ليلولررعة لررن ل ررعد ررنى؛ (ج) عر م جررود تشرنو حمر د جير طرنم تقينر تملنررزيل ش تر تبن سعور
لنعئ ررب ش ر لعة دع ررإ قلي ررحعوع ،مب ررع ق ررك تإلو روتء  ،ررن ف تقط روت تخل ر لعة تقطبي ر
تشجر ععير تق عنونير  .تالحررت ذرردت تقسرريعي لشررن تق ررعنو تملررن طص تملريلررق بررعقين تملنررزيل
لت ط م إىل تيكول ولو ئبر ( 2016تملوتد .)16 14 13 12 2
 -25ين غي للدولة الطرف تعزيز جهودها لمنرع ومكااحرة العنرف المنزلري ،بمرا اري ّلرك
بالعم ررل دون ت ررأخير ف ل ررزوم لر ر عل ررى اعتم رراد ق ررانون يج ر هررم العن ررف المنزل رري وتفال ررة تنفي ررذ
بفعالية وين غي لها أيضاً:
تعزيررز الترردابير الوقائيررة ،بمررا ارري ّلررك التوعيررة بعرردم مق وليررة العنررف ضررد
()
المرأة وبآمار الضارة ،والتشجيع على اإلبالغ ع هذا العنف؛

(ب) الحرص علرى تلقري مروظفي إنفراّ القرانون والعراملي اري السرلك القضرائي
والعاملي افجتمراعيي والمروظفي الط يري التردريب المناسرب اري تيفيرة اتتشراف حرافت
العنف ضد المرأة والتعامل معها على النحو المالئم؛
(ج) تصنيف أعمات العنف ضد المرأة ،بما اي ّلك العنف المنزلي ،على أنها
م قضايا افدعاء العام التي تخضع تلقائياً للتحقيق والمالحقة؛

(د) التأت ررد مر ر التحقي ررق بص ررورة اوري ررة وش رراملة ا رري جمي ررع ح ررافت العن ررف
المنزلي ،ومالحقة الجناة ومعاق تهم اي حات إدانتهم عقاباً اعلياً ورادعاً ،وتمكري الضرحايا
م الحصوت على س ل الحماية والج ر ،بما اي ّلك ترواير مالجرك تاايرة ومأمونرة وممولرة
تمويالً مناسر اً ،اضرالً عر إمكانيرة الحصروت علرى الخردمات الط يرة وافجتماعيرة والقانونيرة
وغيرها م خدمات الدعم
ظروف افحتجاز
 -26تنحر تقلجن بعقر تبن تقرري تلردطع تق قر تقطرنف مليعمر لسرإق تشكرظرعا حتسرني ،رن ف
تشحرجرعز تقسرجو  ،مبرع قرك ت رررعب ئرجن لررع ن تقرد برين حر وربعً ن رو  17ئرجينعً حمكرروم
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علي إ بعقسرجن لر ى تييرعة إىل قرك تقسرجن ،بعملبرعد ة تقنتلير إىل تير وو لرعنو تقسرجو لرن جرو
إقتررعء تإلق رزتم تق ررعنو به ررو تقسررجنعء تمكرروم علرري إ بعقسررجن ل ر ى تييررعة عررن تقسررجنعء ت رنون،
يالً عن تق يرود تملهن ضر علر زورع تة رنتد تألئرنة .بير هنرع تظرو تشرين برعق لق إزتء تقظرن ف تملعدور
تملز و ر تقسررع ة بيررض تقسررجو  ،ش ئرري ع ئررجو نوبع تشررني نررعدز ونوهررع  -كررعنت  ،مبررع
قك ع م لالءلر تقظرن ف تق رحي  ،تر نوعير تقرتدور عر م عرنل نشرط تردكن رع ج تق نرعل
تمليرررعد قلسررجن ،ذررو لررع و رؤأن بوجررت ررعر عل ر تمكرروم علرري إ بعقسررجن ل ر ى تييررعة ،ع ر م تلبي ر
تشحريعجرعة تخلع ر بعقنسرعء تملسرجونعة ئرجن بو يرع  .تشرين تقلجنر برعق لق ويرعً إزتء تقر ررع ون
تقررري ترحر إ عررن تعر ررعد تقسررجنعء علر لروت دذإ تقشد رري قرحسررني ،ررن إ تملييشرري  ،مبررع قررك
تقرررز د بعقترردتء تألد و ر ل روتد تقنظع ر تق ررحي لررن ررع ج تقسررجن ،ذررو لررع وررؤد إىل ع ر م تسررع
،ن ف تشحرجعز.
 -27إ ت كعنرج تقلجنر ت ررن برربيض تملبررعد تة تإلجيعبير  ،لربرو إبرنتم لرردكنة تهررعذإ قلريررع بررني
زت ة تقي جعلي تقطر تيكولي تألنشط تقري تضطتل مع إتع لشن تشحتعد تأل
بشإ دعإ تقنععو تق حي سعو ح وي تإلنسع ئجو لينيع ،ر تظرو
تجملل تأل
تقسرجو إزتء
تشين بعق لق إزتء ل ى إلكعني تي و عل تقنععو تقطبي لنتكز تقشرنت
نوعير ررع ،ش ئرري ع بعقنسررب قلسررجنعء تقرردون و ي ررو ع وب ر تقسررجن ل ر ى تييررعة ،مبررع ق ررك
يوب تي و عل تقنععو تقنهسي  ،إزتء تقر ع ون تقري ترح إ عن عر م ترو ن تقنععور تق رحي
تجملعني تقري تكهل ع تق ق تقس عب قلسجنعء بعشئرهعدة لن لعة ل نيني تبيني نون علر
حسررعمإ تخلررعر ،بيررض تيررعشة .تشررين تقلجن ر بررعق لق وي رعً إزتء لِ ر م تملي ر تة تقطبي ر
ع م جود تملي تة ن ع تملو،هني تقطبيني لرعكن تينلرع لرن تينور  ،ألئربعب لعقير  ،إزتء
تئر القي نزتذ تملو،هني تقطبيني تقيعللني لربو ذده تملنت ق.
 -28تنحررر تقلجن ر بعقر ر تبن تقرش رنويي تمل ر تقررري تلرردطع تق ق ر تقطررنف (تنظررن تقه رنتني (3ه)
(4ج) عرراله) تالحررت تق قر تقطررنف تررنى لشررن لررعنو تإلجرنتءتة تمنع ير لشررن
لرعنو تقسرجو كالارع وشر د ب رروة علر لبر عر م تقلجرروء إىل تيكرإ بعقسرجن إش بير تئرررنهعد
اير تيلررو تأل ررنى كالاررع ئرريزو لررن حتنوررن تق وتعر تقررري حتكررإ لسررإق تقسررجن ل ر ى تييررعة
لسررإق تإل رنتج تملب طكررن تملشررن ط ،قكن ررع تشررين بررعق لق إزتء ت ر لي ر تإل رنتج تملشررن ط ع ر م
جود إجنتءتة تضح قإل نتج تملب طكن عن تقسرجنعء ،مبرع قرك ألئربعب تبير  .تشرين تقلجنر
بررعق لق وي رعً إ اررإ جررت تقرحسررن تإلجيعبي ر تقررري تررنة ،ش و رزت بننررعل إعررعدة تقرإذيررو تشجر ررعع
تإلع تد قإل نتج حعج إىل لزو لن تقر وو .
 -29تظررو تقلجن ر تشررين بررعق لق إزتء تمليلولررعة تقررري ترح ر إ ع رن حررعشة لن ر نوررق
تقشنت  ،تملكلَّ بن لنت ق تشحرجعز تملؤلج ق ى تقشنت ويإ لنظ عة ان حكولي تي
ج وي تإلنسع  ،لن تق و إىل لؤئسعة تعبي قلشنت (تملوتد .)16 11 2
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 -30تك رررر اللجن ررة توص رريتها الس ررابقة انظ ررر  ،CAT/C/ARM/CO/3الفق رررة  )19وتح ررث
الدولة الطرف على المضي اي اتخاّ تدابير اعالة اي سر يل تفالرة انسرجام ظرروف افحتجراز
انس ررجاماً ت ررامالً م ررع المع ررايير الدولي ررة لحق رروق اإلنس رران ّات الص ررلة ،بم ررا ا رري ّل ررك قواع ررد
األمررم المتحرردة النموّجيررة الرردنيا لمعاملررة السررجناء قواعررد نلسررون مانررديال) ،وف سرريما ارري
س يل ما يلي:
مضرراعفة الجهررود الراميررة إلررى تحسرري الظررروف المعيشررية ارري الملسسررات
()
العقابية ومعالجة مسألة عدم تساوي الظروف المعيشية ،ضم مسائل أخرة؛ وتعزيز التردابير
الراميررة إلررى منررع افتتظررا ارري المسررتق ل ،ف سرريما ع ر يريررق تط يررق إج رراءات غيررر عقابيررة
بررديالً ع ر السررج علررى نطرراق واسررع ،ارري ضرروء قواع رد األمررم المتحرردة الرردنيا النموّجيررة
للتدابير غير افحتجازية قواعد يوتيو)؛
(ب) تحسرري ارررص الحصرروت علررى رعايررة صررحية نوعيررة ،بمررا ارري ّلررك الرعايررة
النفسية ،لفائدة السجناء اي جميع أمات الحرمان م الحريرة ،بمر اريهم السرجناء الرذي
يقض ررون عقوب ررة الس ررج م رردة الحي رراة ،وت ررواير المع رردات الط ي ررة المالئم ررة ،وزي ررادة ع رردد
الموظفي الط يي المهنيي اي جميع مرااق افحتجاز ،وتفالة استقالليتهم ونزاهتهم؛
(ج) تنفيررذ اإليررار القررانوني والملسسرري المتعلررق برراإلاراخ بكفالررة تنفيررذاً اعلي راً؛
واعتماد تدابير واضحة لإلاراخ الم هكر ع السجناء لألسر اب الصرحية ،وضرمان دراسرة مثرل
هررذ الطل ررات دراسررة واايررة م ر ق ررل اللجنررة المعنيررة ،وترروخي إمكانيررة الطع ر ارري الق ررارات
السررل ية للجرران المكلهفررة بررالنظر ارري يل ررات اإلا رراخ الم هكررر واإلا رراخ المشررروط ،ومعالجررة
مسررألة مرردة اسررتقاللية هررذ اللجرران ونزاهتهررا ،بس ر ل منهررا التأتررد م ر تمتررع هررذ اللجرران
بعضرروية متوازنررة؛ وتطرروير ب ررامو إعررادة التأهيررل افجتمرراعي واإلعررداد لإلا رراخ وزيررادة تعزيررز
القائم منها بغية تفالة إعادة إدماخ السجناء بعد اإلاراخ عنهم اي المجتمع إدماجاً ناجحاً؛
(د) التأت ررد مر ر تم هكر ر اري ررق رص ررد الش رررية مر ر ال رردخوت إل ررى جمي ررع مرات ررز
الشرية وم إجراء زيارات دون اإلعالن عنها مس قاً

العنف ايما بي السجناء والعنف ضد السجناء المثليري ومعراملتهم معاملرة مهينرة ومرتك رو
الجرائم الجنسية
 -31وسع تقلجن تق لرق إزتء تقر رع ون تقرري ترحر إ عرن جرود نسرب ععقير لرن حروتدإ تقينر
ي ررع بررني تقسررجنعء تملؤئسررعة تقي عبي ر  ،مبررع قررك ح روتدإ تقرشررووت تقرردتد ،تالحررت ع ر م
جود إح ع يعة مسي ذدت تقشإ  .تالحت ل تق لق حوتدإ تقين ذده لر تكرو نعجتر
عن جود أ ع إجنتم لبطن تسلسو ذنل ان مس تقسجو  ،تقد ش وزت علر لرع وبر ،
ا ررإ تخنهعض ررت تقس ررنوتة تأل ررنة ،و ررؤأن نظ ررعم تقس ررجو ت ررإأنتًكب ررنتً .تنح ررر تقلجن ر بريي ررني
تملزو لن تملرو،هني تقسرجو زورعدة تقن تترر بيرض تقشر ء ت نر تأل رنة ،قكن رع تظرو تشرين
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بررعق لق إزتء ن ررع لررو،ه تقسررجو  ،ذررو لررع وررؤد إىل تشعر ررعد عل ر "زع ررعء تإلج رنتم" قكهعق ر
تأللن دت و تقسجو  .تشين تقلجن بعق لق ويعً إزتء تئرهحع تقر ييز طرعب تقكنتذير تقينر
تملوج ض تقسجنعء لن لنتكيب تمنت إ تمنسي تملربليني لن لبرو تقسرجنعء
تمليعلل تمل ين تملشين َّ
ت نون إزتء ل إ عن تقسجنعء ت نون ب رو ة ل ينر ارن توعير  ،تأللرن تقرد لر وهرعلإ لرن
،ررن ف تحرجررعزذإ .تإئر تقلجنر قير م تلررع ور تر تبن تة ررل علر لررع وبر ملنر لربررو ذررده
وريررنل لنتكبوذررع
تي روتدإ قكهعق ر سعو ر ذررؤشء تقسررجنعء ،أل ذررده تألع ررع حت ر إ د
قلي عب (تملوتد .)16 13 12 11 2
 -32ين غي للدولة الطرف القيام بما يلي:
اتخرراّ ترردابير حازمررة لمنررع العنررف ايمررا برري السررجناء وحرروادث التشرروي
()
الررذاتي وحمايررة حيرراة وسررالمة جميررع السررجناء؛ وتنفيررذ بررامو مناسر ة لمنررع حرروادث العنررف
ايما بي السجناء والتشوي الذاتي ورصدها وتوميقها ،وتجميرع إحصراءات رسرمية عر هرذ
الحرروادث؛ والحرررص علررى إجرراء تحقيقررات اعليررة ارري جميررع افدعرراءات المتعلقررة بررالعنف
بي السجناء ومحاس ة المسلولي عنها؛
(ب) تعيي وتدريب ما يكفي م موظفي السجون لكفالة وجود عدد تراف مر
الموظفي يتناسب مع عدد السجناء ،وتحسري سرلطة إدارات السرجون ،واتخراّ إجرراءات
لتقليم أمر مقااة اإلجرام الم طنة والتسلسل الهرمي غير الرسمي اي السجون؛
(ج) وضع حد للتمييز والعنف ضد السجناء المثليي ومرتك ري الجررائم الجنسرية،
وإلغرراء ممارسررة اصررلهم المهينررة وغيررر الطوعيررة وجميررع الممارسررات المشررينة والمهينررة األخرررة
التري ف ترزات متفشرية اري الغال يرة العظمرى مر السرجون؛ والتحقيرق اعليراً اري جميرع افدعرراءات
بهذا الخصوص؛ وتقديم المسلولي ع هذ األعمات إلى العدالة
الوايات أمناء افحتجاز ،بما ايها حافت افنتحار
 -33حتيو تقلجن عل عً بعم ود تقري بدقر ع تق قر تقطرنف قرطروون حتسرني تملسرعع ة تقنهسري
تقري ت ل ع قلسجنعء ،قكن ع تشرين برعق لق إزتء حرعشة تقو رعة أنرعء تشحرجرعز ،مبرع قرك إزتء
تقير د تقكبررن لررن حررعشة تشنرحررع تقررري وبر هنررع حررعشة جنع ير  ،إزتء عر م تقرح يررق ذررده
تي ررعشة علر ر تقه ررو بنزتذر ر  .تش ررين ب ل ررق ع ي ررق بوج ررت ررعر إزتء تقنس ررق تملهجر ر شنرح ررع
تقسررجنعء ،لالحظ ر ً لررن ررو  24حعق ر تنرحررع ليررج تقهررتة لررن  2012إىل 2016
لي ررج دعررع ى جنع ي ر  23حعق ر مبوجررر تملررعدة  )1(110لررن تق ررعنو تمنررع (تقرسرربر
تشنرحرع ) ،مبررع ي ررع أررالإ حررعشة تنرحرع بعقشررنق حر أج كررعنو تأل دوسر 2015
تعلطق تقنظن
ئجن لع ن تقد بين ح وربعً ،لن و تلك تق يعوع تمنع ي تقر  23ل
 18حعق ألئربعب شر  ،لربرو عر م حت ور تملرر إ ،ش ترزت تقرح ي رعة جع ور  5حرعشة
لن ع (تملوتد .)16 13 12 11 2
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 -34ين غرري للدولررة الطرررف أن تتخررذ ترردابير حازمررة للوقايررة م ر افنتحررار والوارراة أمنرراء
افحتجاز ،بما ايها ما يلي:
وضع استراتيجيات وبرامو اعالة للوقاية الم كرة وتحسري وسرائل تحديرد
()
األشخاص المعرضي لخطر افنتحار؛
ب) تقررديم رعايررة ي يررة نوعيررة وارري الوقررل المناسررب للسررجناء ،بمررا ارري ّلررك
المسرراعدة النفسررية ،بغيررة تقلرريم عرردد الوايررات أمنرراء افحتجرراز لألس ر اب الصررحية وعرردد
حافت افنتحار تقليصاً ت يراً؛

خ) ضرمان إجرراء تحقيقررات سرريعة وواايررة واعليرة ونزيهررة مر ق ررل هي رة مسررتقلة
اي جميع حرافت الواراة التري تحردث أمنراء افحتجراز ،بمرا ايهرا حرافت افنتحرار ،ومالحقرة
األشخاص الذي يشت اي ارتكابهم هرذ األعمرات ومعراق تهم إن م ترل إدانرتهم بمرا يتناسرب
مع جسامة أاعالهم؛ والسمام بإجراء احوص الطب الشرعي على أيردي جهرات مسرتقلة اري
جميررع حررافت الوارراة ارري السررجون ،وتمكرري أا رراد أسرررة الضررحية م ر يلررب إج رراء تش رريح
مسررتقل لجثررة المتررواى ،والتأتررد م ر ق رروت المحرراتم نتررائو هررذا التش رريح واتخرراّ دلرريالً ارري
القضايا الجنائية والمدنية ،وتواير س ل الج ر ألسر الضحايا

وتشررجع اللجنررة الدولررة الطرررف أيض راً علررى الشررروت ارري تحقيررق ارري موضرروت نسررق
عمليات افنتحار المش وهة التي تحردث أمنراء افحتجراز بغيرة إم رات إمكانيرة وجرود توايرل
م الشرية أو موظفي السجون أو منهما معاً وتقديم الجناة إلى العدالة
الوايات ألس اب غير قتالية اي الجيش ،والتنكيل وسوء المعاملة
 -35تظررو تقلجن ر تشررين بررعق لق إزتء ع ر د تقو يررعة ألئرربعب اررن لرعقي ر تق روتة تملسررلح
إزتء تشدععءتة بعئر نت تقرنكيرو بعجملنر ون ئروء ليرعللر إ لرن لبرو تقيربعط زلال رإ تمنرود.
تنحر تقلجن به و تإلدت ة تقيعل قلرح ي عة تقيسركنو تملكلهر بعقرح ي رعة عرن زت ة تقر ع
ععم  ،2014قكن رع تشرين برعق لق إ ش ورزت تقرح يرق لربرو ذرده تألع رع لالح ر تمنرعة
حم دتً (تملوتد .)16 13 12 4 2

 -36تكرررر اللجنررة توصرريتها السررابقة انظررر  ،CAT/C/ARM/CO/3الفقرررة  )9وين غرري
للدولة الطرف القيام بما يلي :مضاعفة جهودها للوقاية م الوايات ألس اب غير قتالية اي
الجرريش والتنكيررل بالمجنرردي وسرروء معرراملتهم ،وتفالررة التحقيررق بسرررعة ونزاهررة ودقررة ارري
جميرع افدعراءات المتعلقرة باإلسرراءة للمجنردي اري الجريش وارري جميرع الوايرات ألسر اب
غيررر قتاليررة؛ ومحاتمررة المسررلولي ع ر هررذ األعمررات ومعرراق تهم بمررا يناسررب م ر العقرراب؛
وتقررديم التعررويض لضررحايا التنكيررل وسرروء المعاملررة وإعررادة تررأهيلهم ،بمررا ارري ّلررك بتقررديم
المساعدة الط يرة والنفسرية المناسر ة لهرم وين غري للدولرة الطررف أيضراً الحررص علرى ترولي
هي ة مستقلة النظر اي الشكاوة المقدمة ضد العسكريي
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قضاء األحداث
 -37تك ررن تقلجنر ر إعنتم ررع ع ررن تق ل ررق (تنظ ررن  ،CAT/C/ARM/CO/3تقه ررنة  )21قير ر م ج ررود
رع إعرعدة
نظعم شعلو ق يرعء تألحر تإ .تشرين برعق لق كردقك إزتء حم دور تقر تل تقريلي ير
تقرإذيو إزتء ن ع تملو،هني تملؤذلني ،ش ئي ع تمل بو قلي و ل شنحي تألح تإ ،ذرو لرع كرن
وهسن ت تهع نسب تمعحنني لن تقشربعب تقبرعقتني ( 45تملع ر عرعم  ،)2015إزتء تئرر نت
ق ررك ةعقهر ر
تقلج رروء إىل تي ررب تشنهر رنتد ملر ر ة ت ررو إىل  10و ررعم بععرب ررع ه إجر رنتءً تإدوبير رعً،
قل يررعون تق قي ر  .تالحررت تقلجن ر تقر ر تبن تة تق ررل لري ر ن لشررن لررعنو تإلج رنتءتة
تمنع ي  ،قكن ع تإئ أل ذدت تملشن ب يترت تيعقي ش وري ن حكعلعً إلقتعء تيب تشنهرنتد
ش قإلقرزتم بعئررري ع تقرسررجيو تقسر ي تقب ررن أنررعء جلسررعة تئرررجوتب تألحر تإ (تملروتد 11
.)16 12
 -38ين غي للدولة الطرف القيام بما يلي:
النظر اي إمكانية استحداث نظرام اعرات ومتخصرم ويسرير بطريقرة جيردة
()
لقضاء األحداث ،تماشرياً مرع المعرايير الدوليرة ،بمرا ايهرا قواعرد األمرم المتحردة النموّجيرة
الدنيا إلدارة شلون قضاء األحداث قواعد بيجي ) وم ادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع
جنوم األحداث م ادئ الرياي التوجيهية)؛
(ب) مواصلة وتحسي التدريب اي المسائل المتعلقة بعدالة األحرداث لصرالح
المهنيي العاملي اي نظرام عدالرة األحرداث والحررص علرى أن يكرون هرذا التردريب شرامالً
لي اقط للمعايير الدولية ،بما ايها الم رادئ التوجيهيرة بشرأن العدالرة اري األمرور المتعلقرة
باأليفات ضحايا الجريمرة والشرهود عليهرا ،برل ين غري أن يشرمل أيضراً دورات تدري يرة ّات
أهميررة متعلقررة بمواضرريع محررددة مثررل إج رراء المقررابالت ايمررا يخررم األحررداث الجررانحي
أو الشهود أو الضحايا؛
(ج) األخرذ بمررا يسرمى الررنهو التقردمي إزاء العقوبررة ،وهرو الررنهو الرذي ينطرروي
على تدابير تحفيزية ولي العقاب اقط؛
(د) جعل تشريعها وممارستها بخصروص الحر افنفررادي منسرجماً مرع المعرايير
الدوليررة وّلررك بررأن تلغرري ،ارري القررانون والممارسررة ،ح ر األحررداث انفرادي راً باعت ارهررا ّلررك
إجر ًاء تأدي ياً؛
(ه) تعزير ررز ال ر ررامو التعليمير ررة والتأهيلير ررة الحالير ررة الرامير ررة إلر ررى الحر ررد م ر ر عر ررودة
األح ررداث إل ررى الجريم ررة واس ررتحداث بر ررامو جدي رردة له ررذا الغ ررري والتش ررجيع عل ررى الس ررلو
المجتمعي ،ومعالجة مسألة نقرم المروظفي المرلهلي المردربي خصيصراً للعمرل مرع األحرداث
وإتاحة أنشطة خارخ ال رنامو المعتاد بما يساعد على اندماجهم اي المجتمع
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العنف ضد األيفات اي الملسسات الخاصة بالرعاية
 -39تشين تقلجن بعق لق إزتء تقر ع ون تقري ترح إ عن لو ع ع عن ئروء ليعملر ضر
شبت لتل لربو دت عنعدز قألتهع لنكز
لؤئسعة لتل
تهع ل ت س ة
عنعدز قلنععو تي عو  ،إزتء لع و ع لرن رض رو لنظ رعة تجملر ر تملر تملينير ج روي
تقرعبي قوزت ة تقريليإ تقيلوم (تملعدة .)16
تإلنسع إىل لعكن تشحرجعز تمل ت س تملد
 -40ين غرري للدولررة الطرررف أن تقرروم بمررا يلرري :تررواير حمايررة اعليررة م ر جميررع أشرركات
اإليررذاء والعنررف وسرروء المعاملررة الترري يتعررري لهررا األيفررات ارري المرردارس المخصصررة وارري
الملسسررات المغلقررة أو ش ر المغلقررة؛ والتحقيررق ارري افدعرراءات المتعلقررة بهررذ األعمررات
وتقديم الجناة إلى العدالة؛ وتفالة وصوت منظمات المجتمع المدني المتخصصرة إلرى هرذ
الملسسات للوقوف على الظروف السائدة ايها
ملتمسو اللجوء وعدم اإلعادة القسرية
 -41تنحرر تقلجنر بعقرر تبن تقنتلير إىل تيزوررز تي عور لررن تإلعررعدة تق سرنو (تنظررن تقه رنتني (3ب)
( 3ج) ع رراله) ،قكن ررع تش ررين ب ررعق لق قير ر م ج ررود ئ ررعس ل ررعنو قلب ررعء تقبلر ر بعقنس ررب
قألشدعر تقدون ل ش وبي بسبر تقرزتلعة تق ق تقطنف ع ح وي تإلنسع  ،قكن إ
ش وسرررو و تقولررج نهسررت تملرطلبررعة تقروت دة تينور تقالجررا مب رير لررعنو تقالجةررني تقلجرروء،
تأللن تقد كن وت ذده تقهة لن تقنعس ض ان لسر ن لن تقنعحي تق عنوني  .حتيو
توئ ع لنص تإلعهعء لن تملسؤ قي عن عبو تي د ب و ة ارن
تقلجن عل عً بعقري والة تقري ط
لعنونير (تملررعدة  )3(329لررن تق ررعنو تمنررع ) م ير تألشرردعر تقرردون ولر سررو تقلجرروء قرري
و قلردون تؤ رد حرعشطإ بيرني تشعربرع إترع ‘تقلجروء تقسيعئر ‘ ،قكن رع تشرين برعق لق إزتء
تمليلولعة تقرري تهير برإ ذردت تيكرإ ش حيرتم تمل ع ئر دت رعً بيرض للر سر تقلجروء ش وزتقرو
حمرجرزون قيبررو ذإ تير د ب ررو ة اررن لعنونير  .تشررين بررعق لق ويرعً ألنررت اررإ تقرير والة تقررري د لررج
علر لررعنو تقالجةررني تقلجرروء تقررري د لررج حيررز تقرنهيررد كررعنو تقربع ونررعون  ،2016تررنع عل ر
إلكعني ر تشئرررهعدة لررن إج رنتء تقلجرروء لررن دت ررو تملؤئسررعة تقي عبي ر  ،ررد لربررو ذررده تإللكعني ر تظررو
تنطر ررو عل ر ر إشر رركعقي تمل ع ئ ر ر  ،أل ،ر ررن ف تشحرجر ررعز لنتكر ررز تشئر ررر بع لز و ر ر  ،نريج ر ر
تشكرظعا ع م لالءل تقظن ف تق حي  ،ال ئبعب نى (تملوتد .)16 3 2
 -42ين غي للدولة الطرف القيام بما يلي:
تفالة التقيهرد الصرارم اري الممارسرة باإلعفراء مر المسرلولية الجنائيرة علرى
()
ع ور الحدود بصورة غير قانونية بالنس ة لالج ي وملتمسري اللجروء وافمتنرات عر احتجراز
لالج ي وملتمسي اللجوء لهذا الس ب؛
(ب) إيجرراد أسرراس قررانوني لتسرروية إقامررة األا رراد المحقرري ارري الحصرروت علررى
الحماية م اإلبعاد القسري بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان لكنهم غير مشرمولي
بتعريف الالجك الوارد اي قانون الالج ي واللجوء؛
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(ج) وضر ررع وتنفير ررذ آلير ررة شر رراملة لكفالر ررة حقر رروق األشر ررخاص الموجر ررودي ار رري
الملسسررات العقابيررة الررذي قررد يكونررون ا ري حاجررة إلررى حمايررة دوليررة ارري افسررتفادة م ر
إجراءات اللجوء ،والعمل علرى سر يل األوليرة علرى معالجرة ظرروف افحتجراز التري ف ترقرى
إلى مستوة المعايير ّات الصلة
التدريب
تنحررر تقلجنر بعمليلولررعة تقررري لر لر ع تق قر تقطررنف بشررإ تنر طرو برنتل تقرر ور علر
ِّ -43
ح رروي تإلنسررع قهع ر ة تملررو،هني تملكلهررني بدنهررع تق روتنني جررع تقشررنت لررو،ه تقسررجو ،
مبررع قررك لو،هررو تقنععور تق ررحي لررن دت ررو تقسررجو  ،اررنذإ لررن تم ررعة تة تمل ررلح .
بي تقلجن تشين بعق لق قي م جود ليلولعة عن ت ييإ أن ذده تق تل تقر وبي (تملعدة .)10
 -44ين غي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
تعزير رز بر ررامو الت رردريب اإللزامي ررة أمن رراء الخدم ررة ووض ررع المزي ررد مر ر ه ررذ
()
ال رامو اي مجرات منرع التعرذيب وتحديرد وتوميرق أعمرات التعرذيب بفعاليرة تماشرياً مرع دليرل
التقصر رري والتومير ررق الفعر ررالي للتعر ررذيب وغير ررر م ر ر ضر ررروب المعاملر ررة أو العقوبر ررة القاسر ررية
أو الالإنسانية أو المهينة بروتوتروت اسرطن وت) لفائردة جميرع السرلطات المعنيرة ،وف سريما
الموظف رون المكلف رون بإنفرراّ القررواني وموظفررو السررجون والموظفررون الط يررون العرراملون ارري
مرااق افحتجاز وخ راء الطب الشرعي والقضاة والمدعون العامون؛
(ب) وض ررع وتنفي ررذ منهجي ررات مح ررددة لتقي رريم م رردة اعالي ررة ال ر ررامو التعليمي ررة
والتدري ية المتعلقة بافتفاقية وب روتوتوت اسطن وت وتفالة استناد الدورات التدري ية اي هذ
المواضيع المحددة إلى افحتياجات التدري ية الحقيقية لجميع الف ات المستهداة؛
(ج) إيجرراد ب ررامو تدري يررة ارري موضرروت التحقيررق بررال إت ررا وتقنيررات التحررري
وتعزيز الضمانات اإلجرائية م أجل اعالية المساعي الرامية إلى مكااحة التعذيب بتقنيات
تراعي الكرامة اإلنسانية وقرينة ال راءة ،على النحو الذي أوصرى بر المقررر الخراص المعنري
بمسررألة التعررذيب وغيررر مر ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينرة
اي تقرير الملقل انظر )A/71/298
الج ر ،بما اي ّلك التعويض وإعادة التأهيل
 -45ترحب اللجنرة باعتمراد التعرديالت التشرريعية اري عرام  2014انظرر أيضراً الفقررة 3
د) أعال ) والتي تنم على التعويض ع الضرر المعنروي النراجم عر انتهرا حقروق شرخم
ما ،بما اي ّلك التعذيب ،جراء قرار أو عمل أو تقصير م جانب هي رة حكوميرة أو موظرف
حكرومي ،وباعتمراد تعرديالت أخررة اري عرام  2015قضرل ،اري جملرة أمرور أخررة ،بزيررادة
مسررتوة م ررالت التعويضررات علررى أنهررا تشررعر بررالقلق لعرردم وجررود أي مرتررز عمررومي متخصررم
يقرردم خرردمات شرراملة ومتعررددة التخصصررات إلعررادة تأهيررل ضررحايا التعررذيب وسرروء المعاملررة
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تمول وف يوجد سوة منظمة غير حكومية واحدة تقدم مثرل هرذ الخردمات
أقامت الدولة أو ه
المادتان  2و)14
 -46وين غي للدولة الطرف أن تتوخى إيجاد خردمات متخصصرة ممولرة تمرويالً فئقراً إلعرادة
تأهيررل ضررحايا التعررذيب وسرروء المعاملررة ،بمررا ارري ّلررك الخرردمات الط يررة والنفسررية وافجتماعيررة
تزود اللجنة ب يانات ع مجموت عدد يل ات الحصوت علرى التعرويض
والقانونية وين غي لها أن ه
الترري تلقتهررا ،وعرردد الطل ررات المق ولررة وم ررالت التعويضررات الترري وااقررل المحرراتم علررى منحهررا
وتسرترعي اللجنررة اهتمرام الدولرة الطررف إلررى تعليقهررا العرام رقررم  )2012 3بشرأن تنفيررذ الرردوت
األي رراف المررادة  ،14الررذي تتنرراوت اي ر باستفاضر ٍرة ي يعررة ونطرراق التزامررات الرردوت األي رراف
بموجب المادة  14م افتفاقية بإتاحة وسائل الج ر وإعادة التأهيل تاملةً لضحايا التعذيب
إجراء المتابعة
 -47تدعو اللجنة الدولرة الطررف ألن تقردم ،بحلروت  7ترانون األوتسديسرم ر ،2017
معلومات ع إجراءات المتابعة التي تكون قد اتخذتها إزاء توصيات اللجنرة بشرأن سرقوط
الجر ررائم بالتق ررادم والعف ررو والص ررفح ،واس ررتخدام الق رروة أمن رراء المظ رراهرات ،والواي ررات أمن رراء
افحتجاز ،بما اي ّلك حافت افنتحار انظر الفقرات  8و 21و 34أعرال ) واري هرذا
السرياق ،ارإن الدولرة الطررف مرردعوة إلرى إبرالغ اللجنرة بررالخطط التري تنروي انتهاجهرا لكرري
تنفذ ،خالت اترة اإلبالغ المق لة ،جميع التوصريات األخررة الرواردة اري هرذ المالحظرات
الختامية أو بعض منها
مسائل أخرة
 -48توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف اي إصدار اإلعالني المنصوص عليهما اي
المررادتي  21و 22م ر افتفاقيررة ،بغيررة افعت رراف باختصرراص اللجنررة ارري تلقرري ال الغررات
المقدمة ايما بي الدوت وتلك المقدمة م األاراد والنظر ايها
 -49وترردعو اللجنررة الدولررة الطرررف إلررى التصررديق علررى معاهرردات األمررم المتحرردة األساسررية
لحقرروق اإلنسرران الترري لررم تنضررم إليهررا بعررد ،وتررذلك علررى نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة
الجنائية الدولية
 -50والدولرة الطرررف مرردعوة إلررى تقررديم تقريرهررا الرردوري المق ررل ،الررذي سرريعت ر تقريرهررا
الدوري الخام  ،بحلروت  7ترانون األوتسديسرم ر  2020وتحقيقراً لهرذا الغرري ،ونظرراً
سط،
إلى أن الدولة الطرف وااقل على تقديم تقريرها إلى اللجنة واقاً إلجراء اإلبالغ الم ه
استحيل اللجنة إلى الدولة الطررف ،اري الوقرل المناسرب ،قائمرة مر المسرائل ق رل تقرديم
التقرير وسيكون رد الدولرة الطررف علرى هرذ القائمرة مر المسرائل بمثابرة تقريرهرا الردوري
الخام  ،عمالً بالمادة  19م افتفاقية
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