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اتفاقية مناهضة التعذذيب وغذه مذ
ضذرو املعاملذذة أو العقوبذذة القاسذذية
أو الالإنسانية أو املهينة
جلنة مناهضة التعذيب

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السابع

هلولندا*

 -1نظر جلنر مناهضر التعررب يف التق ر الررري السررا هلولنرررا ( )CAT/C/NLD/7يف
جلس رتيها  1693ي( 1696انظ ر  CAT/C/SR.1693ي ،)1696املعقرروي ن يف  20ي 21ش ر
الث ررافمنو ر  ،2018ياعت ررر يف جلس ررتيها  1712ي ،1715املعق رروي ن يف  3ي 5ك ررانو
األيلمي س ر  2018هبه املالحظا اخلتامي .

ألف -مقدمة
ّح ر اللجن ر ابحل روا الررب يا م ر ي ررر الريل ر الط ر
-2
الكتا ي املقرَّم شأ الشواغل اليت أاث هتا اللجن .

يابلر ييي الشرريو ياملعلومررا

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

ح اللجن تصر ق الريل الط
(أ )

على الصكوك الريلي التالي أي ابنض امها إليها:

ا ياقي حقوق األشخاص ذي اإلعاق  ،يف عام 2016؛

(ب) ا ياقي ر ر ر جمل ر ر ر أي ياب للوقا ر ر ر ر م ر ر ر العن ر ر ر ض ر ر ررر النس ر ر ررا يالعن ر ر ر املنر ر ر ر ي
يمكا حته ا ،يف عام .2015
 -4ي ح اللجن أ ضا ابملباي ا اليت اختبهتا الريل الط
ذا الصل ابت ياقي  ،مبا يف ذلك اعت اي ما لي:
(أ)
(ب)
عام 2013؛
__________

*

القانو اجلنائي لل اهقن املؤ خ  1نيسا مأ ل 2014؛
القررانو املتعلررق ابإل ررال اإلل امرري (العنر األسر

اعت رهتا اللجن يف يي هتا اخلامس يالستن ( 12ش

)GE.18-22087(A



لتنقيح شر عاهتا يف اجملرات

يسررو معاملر الطيررل) ،يف

الثافمنو ر  7 -كانو األيلمي س ر .)2018
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(ج) القانو اجلنائي اجلر رر الرب هرر إىل وسري نطراق ع ر "ضرحي إسرا ة
املعامل األس " ليتض الش ك أي ال يق ،يف عام  2015يف سانت ما .
 -5ي ح اللجن كبلك ابملباي ا اليت أطلقتهرا الريلر الطر
ي را ريها اإليا م أجل إنياذ ات ياقي  ،مبا يف ذلك:
(أ)

لتعرر ل سياسراهتا ي اجمهرا

اعت اي خط الع ل الوطني "معا ملكا ح اتجتا ابلبش " ،يف عام 2018؛

(ب) إنشررا ق ر ع ررل مش ر ك ررن البلرررا يف اجل ر الكررا ي م ر مملك ر هولنرررا،
اسررتجا حلكررم عررام  2016الصرراي ع ر الغ ر العليررا لل حك ر األي ي ي ر حلقرروق اإلنسررا يف
قضي مو ا ضر هولنرا (الطل قم 10511م)10؛
(ج) إطالق ر مم مر ر ثرال سرنوا سر ى "قروة اتخرتال " ،يمحلر عنواهنرا "
القضا على الت يي " ،ميا إىل من الش ط م الع ل ابلتن يط الع قي ،يف عام 2015؛
عيررن الشر ط مررر ر مم لإلشر ا علررى مشررا
(ي)
يسو معامل األطيال ،يف عام 2015؛
(ه)

مكا حر العنر األسر

اعت اي خط ع ل يطني شأ حقوق اإلنسا  ،يف عام 2013؛

(ي) إ ر ام مرربك ة يرراهم شررأ اتجتررا ابلبشر يالته ر ياهلجر ة غررري املشر يع ررن
هولنرررا ،يأ ياب ،يكو اس رراي ،يس ررانت مررا  ،ي ررونري ،يس ررااب ،يسررانت وس ررتا يو  ،ض ر ا ياق ررا
لتحر ث حتليل أمناط اجل مي كل سنتن؛
(ز) إنشر ررا يزا ة العر رررل للجن ر ر عر ررى ابإلش ر ر ا علر ررى عا ر ر احملتج ر ر لض ر ر ا
اإلش ر ا علررى الكييي ر الرريت عامررل هبررا األشررخاص احملتج ر ي يف م ا ررق اتحتجرراز يف كو اسرراي
يالتحقيق يها؛
(ح) إنشا ق ع ل معني ابتجتا ابألشرخاص يهت ر املهراج  ،ي عيرن منسرق
يطين ملكا ح اتجتا ابألشخاص يف أ ياب.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل املتابعة املعلَّقة منذ اجلولة السابقة لتقدمي التقارير
 -6طلبرت اللجنر يف اليقر ة  35مر مالحظاهترا اخلتامير السررا ق ))CAT/C/NLD/CO/5-6
إىل هولنرررا قرررم م ررر م ر املعلومررا ع ر جمررات عينهررا بعررث علررى القلررق سرربق أ حررريهتا
اللجن يف اليق ة  10املتعلقر ضر ا أي ع ر حرق األشرخاص هر اتحتجراز لرر الشر ط يف
اتسررتعان مبحررام؛ ييف اليقر ة  23املتعلق ر إبجر ا حتقيقررا و ر ين ه ر ي عال ر ؛ ييف اليق ر ة 30
املتعلق ابإلحصا ا ع مالحق املشتب هبم ،يمعاقب املسؤيلن عر التعرب أي سرو املعاملر .
املوجر مر الريلر الطر شرأ هربه املسرائل ياملعلومرا
ي ع ب اللجن ع قرر ها لر ي املتا عر َّ
املوضوعي املقرم يف  31متوزم ولي  .)CAT/C/NLD/CO/5-6/Add.1( 2014يابلنظر إىل هربه
املعلوم ررا  ،ر اللجن ر أ التوص رريا ال روا ية يف اليق ر ا  10ي 23ي 30امل رربكو ة أع رراله ق ررر
نيب ج ئيا (انظ اليق ا  9ي 32ي 56أيمه).
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جترمي التعذيب
 -7حترريط اللجن ر عل ررا ابسررتعراي الريل ر الطر للنظر يف التعررب ابعتبررا ه ج مي ر " خمالي ر
للقانو شكل ياضرح" علرى النحرو املنصروص علير يف املراية  )3(11مر قرانو اجلر ائم الريلير ،
لكنه ررا ش ررع ابلقل ررق إزا ع رررم يج رروي ش ر عين ر ع رّ التع ررب ي ق ررا لل رراي ن  1ي 2م ر
ات ياقي املع رول هبرا يف مجير البلررا املكونر للريلر الطر  .يأتسر اللجنر أ ضرا لعررم يجروي
معلومررا ياضررح شررأ مررا إذا كانررت ج مي ر التعررب ختض ر لقررانو التقررايم يف مجي ر البلرررا
املكون للريل الط  .يإضا إىل ذلك ،ع ب اللجن ع قلقها لعرم ناسرق التشر عا احمللير
املتعلق ابلتعب يف مجي أحنا الريل الط (املواي  1ي 2ي.)4
 -8ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابه الالزمة لتشجيع اعتماد تشريعات وطنيذة
بعينهذذا لتعريذذف التعذذذيب وفقذذا للمذذادتن  1و 2م ذ االتفاقيذذة يف مجيذذع أحنذذاء البلذذدان املكونذذة
للدولة الطرف .وينبغي هلا أيضا أن تضذم (أ) عذد جذواز االحتجذا أبمذر يصذدر عذ موظذف
أعل ذ رتبذذة أو سذذلطة عامذذة م ذ را للتعذذذيب ( ) عذذد خض ذوع جرميذذة التعذذذيب ألي تقذذاد
( ) مواءمة التشريعات املتعلقة ابلتعذيب يف مجيع أحناء البلدان املكونة للدولة الطرف.
الضماانت القانونية األساسية
 -9حتيط اللجن عل ا ابجلهوي اليت ببهلا الريل الط لتع احلق يف اتستعان مبحام ،مبا
يف ذلك ابعت اي را ري ش عي لتنييب التوجي األي ييب شرأ احلرق يف اتسرتعان مبحرام (التوجير
 ،)2013/48/EUي عررر ل قررانو اإلجر ا ا اجلنائير لتقرررم املسرراعرة القانونير لألشررخاص املشررتب
اب كرراهبم ج ر ائم م ر اليئ ر جرريم (املخاليررا البسرريط ) ،لكنهررا شررع ابلقلررق إزا اسررت ا عرررم
ر روا حمر ررامن يف سر ررااب يسر ررانت وسر ررتا يو  .يإضر ررا إىل ذلر ررك ،الح ر ر اللجن ر ر الض ر ر ام
اإلج ائي ر يف التش ر عا احمللي ر  ،لكنهررا شررع ابلقلررق إزا املعلومررا الرريت ييررر أب األشررخاص
الب حتتج هم الش ط ُي مو يف الكثرري مر األحيرا  ،يف امل ا سر الع لير  ،مر احلرق يف إ رال
شخص خيتا ين أبنيسهم أهنم ه اتحتجاز (املواي  2ي 11ي 12ي 13ي.)16
 -10ينبغذ ذذي للدولذ ذذة الطذ ذذرف أن تكفذ ذذل يف القذ ذذانون ويف املمارسذ ذذة العمليذ ذذة أن جلميذ ذذع
احملتج ذ ي الضذذماانت القانونيذذة األساسذذية مبجذذرد سذذلبهم ح ذريتهم مبذذا يف ذل ذك الضذذماانت
املذكورة يف الفقرتن  13و 14م تعليق اللجنة العا رقم  )2007(2بشأن تنفيذ املادة .2
وينبغي أن تتخذ التذدابه الالزمذة لضذمان االسذتعانة مبحذامن علذ النحذو املناسذب ال سذيما
يف اجل ء الكارييب م أقاليمها وتضم أيضا حق احملتجذ ي يف إبذال شذخ مذ اختيذارهم
أبهنم ره االحتجاز مبا يف ذلك بتوفه التدريب الكايف لضباط الشرطة.
عد اإلعادة القسرية
 -11حتيط اللجن عل ا ابجلهوي الريت بربهلا الريلر الطر تسرتيعاب الترر ق اهلائرل مللت سري
اللجررو ياملهرراج غررري الش ر عين ،مبررا يف ذلررك العررري الكبررري للقاص ر غررري املصررحو ن الررب
ص ررلو أقالي ه ررا ،لكنه ررا ش ررع ابلقل ررق إزا العر ررر مر ر التق ررا ال رريت ر ر عم أ الريلر ر الطر ر
انتهكررت مبرررأ عرررم اإلعرراية القس ر خررالل الي ر ة قيررر اتسررتع ا  .ييف هرربا الصررري ،سرربق أ
خلصت اللجن نيسها يف قضري  .ب .ضرر هولنررا إىل أ طر ي الريلر الطر مواطنرا أجنبيرا
GE.18-22087
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سيش ر ر رركل انتهاك ر ر ررا ملب ر ر رررأ ع ر ر رررم اإلع ر ر رراية القسر ر ر ر مبوجر ر ر ر امل ر ر رراية  3مر ر ر ر ات ياقير ر ر ر (انظر ر ر ر
 .)CAT/C/56/D/613/2014ي شع اللجن ابلقلق وج خاص إزا ما لي:
قر ت س ح إج ا اللجو الس
(أ)
أهنا "آمن " إبج ا قييم شامل لظ ي هم اخلاص ؛

لأل اي القايمن م لرا شا إليهرا علرى

(ب) أ رراي قررا أب نرروي اتسررتثنا الروا ية يف ات ياقير اخلاصر وضر الالجئررن
طبَّرق علررى مجير األ غررا الررب سرربق أ ع لروا يف يزا ة أمر الريلر ياي) ييكالر خمررا ا الريلر
(خاي) ،يأ ع اإلثبرا الرب يضر علرى عرا ق مقررمي الطلبرا قرر أ ضرى إىل ر علري
ملنح مك الالجئ جل ي هؤت األ اي؛
(ج) أ رراي قررا أ سررلطا كو اسرراي َّحلررت قس ر ا أكث ر مر  1 000ن ي لرري
إىل لرهم يف عام  2017يف الوقت الب أع ب عضهم ع خو م التع للتعب يسرو
املعامل لر عويهتم؛
(ي) مل قرررم الريل ر الطر معلومررا كا ي ر عر امتثررال الق روا املسررلح اهلولنر ر
العامل يف اخلرا ج ملبررأ عررم اإلعراية القسر  ،ت سري ا ي را تعلرق نقرل احملتجر إىل لررا قرر
واجهو يها خط التع للتعب يسو املعامل ؛
(ه) مل عل ر الريل ر الط ر يف يقررت وقيعهررا أي صررر قها علررى ات ياقي ر اخلاص ر
وض ر الالجئررن ،أي انض ر امها إليهررا ،أ ات ياقي ر نطبررق يف مجي ر البلرررا املكون ر هلررا .ي شررع
اللجن ر ابلقلررق أ ضررا أل أ ياب ،يكو اسرراي ،يسررانت مررا مل عت ررر شر عا خاص ر هبررا شررأ
الالجئن ياللجو  ،األم الب أنشرأ جروة كبررية يف اإلطرا القرانوف املتعلرق ابحل ا ر مر اإلعراية
القس (املاية .)3
 -12توصذذي اللجنذذة أبن تتخذذذ الدولذذة الطذذرف مجيذذع التذذدابه التشذريعية واإلداريذذة وغههذذا
م التدابه الالزمة م أجل ضمان االمتثال ملبدأ عذد اإلعذادة القسذرية املنصذو عليذ يف
املادة  3م االتفاقية .وينبغي للدولة الطرف القيا بوج خا مبا يلي:
إاتحة الوقت الكايف مللتمسي اللجوء وال سيما الذي خيضعون إلجراءات
(أ)
املسار السريع لتوضيح األسبا اليت تدعوهم إىل تقذدمي طلذبهم توضذيحا كذامال واحلصذول
عل أدلة حامسة وتقدميها لضذمان إجذراءات جلذوء عادلذة وفعالذة وكفالذة احلذق يف االسذتنناف
أبثر إيقايف وذلك م أجذل ضذمان االعذااف علذ النحذو الواجذب بشذرعية طلبذات احلمايذة
اليت يقدمها الالجنون وغههم م احملتاجن للحماية الدولية ومنع اإلعادة القسذرية والعذودة
اجلماعية؛
(ب) العمل عل وج السذرعة علذ وضذع إجذراء وطذي لتحديذد صذفة اللجذوء
يف أَرواب وكوراسذذاو وسذذانت مذذارت يسذذمح إبج ذراء تقيذذيم شذذامل مل ذا إذا كذذان مقذذد الطلذذب
سيواج خطرا حقيقيا ابلتعذر للتعذذيب يف بلذد املقصذد وضذمان تقذدمي اجلذ ء األورويب مذ
هولنذذدا املسذذاعدة الالزمذذة لوضذذع هذذذ اإلجذراءات مبذذا يتفذذق متامذذا مذذع املذذادة  43مذ ميثذذا
مملكة هولندا اليت تن عل أن تع ي ومحاية حقو اإلنسان مسألة هتتم هبا اململكة؛
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(ج) تطبيق بنود االستثناء املنصو عليها يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجنذن
فقط عندما تكون مثة أسبا جدية تدعو إىل االعتقاد أبن الالجئ رمبا شارك يف عمذل يقبذل
االستثناء بعد إجراء تقييم شامل للظروف اخلاصة بقضيت فحسب وفقذا للمبذدأ التذوجيهي
املتعلق ابحلماية الدولية رقم  5ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجنن؛
(ي) النظر يف توسيع نطا التطبيق اإلقليمي لالتفاقيذة اخلاصذة بوضذع الالجنذن
وبروتوكول عا  1967امللحق هبا ليشمل مجيع البلدان املكونة للدولة الطرف.
الفحو

الطبية بوصفها ج ءا م إجراءات اللجوء

 -13سبق للجن أ أع ت ع قلقها أل الريل الط ت ستخرم يليرل التقصري يالتوثيرق
اليعر ررالن للتعر ررب يغر ررريه م ر ر ض ر ر يب املعامل ر ر أي العقو ر ر القاسر رري أي الالإنسر رراني أي املهين ر ر
( ي وكررول اسررطنبول) يسرريل إلقام ر صررل ررن ايعررا ا سررو املعامل ر ال روا ية يف طل ر اللجررو
ينتائ اليحص البرف اليعلي .يت ال القلرق سراي اللجنر إزا التقرا الريت ييرر أب اليحرص
الطي ظل نحص يف جم ي قييم قر ة مقرم الطل على املشاك يف املقا ال  ،يلي ابلض ي ة
مر ر أج ررل حتر ررر ض ررعا األش ررخاص ،مث ررل ض ررحاا التع ررب  ،ي س ررجيل أ مؤشر ر ا ش ررأ
ايعا اهتم ،ي ي رهم خبرما الرعم (املايات  3ي.)10
 -14وإذ تُذذذكر اللجنذذة بتوصذذياهتا السذذابقة
للدولة الطرف أن تتخذ التدابه التالية:

(CAT/C/NDL/CO/5-6

الفقذذرة  )12ينبغذذي

حتدي ذذد ملتمس ذذي اللج ذذوء ال ذذذي هل ذذم احتياج ذذات بعينه ذذا وال س ذذيما ض ذذحاا
(أ)
التعذيب وسوء املعاملة يف أقر وقت ممكذ وذلذك بضذمان عذد تقيذيم قذدرة املتقذدمن يف
مجيع البلدان املكونة للدولة الطرف يف أثناء فحصهم الطيب ضم إجراءات اللجذوء علذ
املش ذذاركة يف املق ذذابالت فحس ذذب إمن ذذا أيض ذذا تقي ذذيم ح ذذالتهم الص ذذحية وح ذذاجتهم إىل الع ذذال
والدعم نتيجة للتعذيب أو سوء املعاملة أو غهها م الصدمات اليت عانوا منها؛
(ب) ضذذمان تطبيذذق بروتوكذذول اسذذطنبول يف إج ذراءات اللجذذوء وتذذوفه التذذدريب
جلميذذع املهنيذذن املعنيذذن برصذذد التعذذذيب وسذذوء املعاملذذة وتوثيقهمذذا واالبذذال هبمذذا والتحقيذذق
فيهما بغية توفه سبل االنتصاف للضحاا.
احتجاز ملتمسي اللجوء واملهاجري غه املوثقن
 -15شررع اللجن ر ابلقلررق إزا التقررا الرريت ييررر ابسررت ا مما س ر الريل ر الط ر احتجرراز
ملت سي اللجو ياملهاج غري املوثقن يف م ا ق مغلق  .ي شع اللجن ابلقلرق وجر خراص إزا
التقررا الرريت ييررر أب ملت سرري اللجررو الررب صررلو مطررا سرركيبهول يف امس ر يام ،يت سرري ا
عنرر خضرروعهم إلجر ا ال حيررل مبوجر تئحر ي لر ُ ،يتجر ي لقائيرا يي قيرريم ر ي لضر ي ة
احتجازهم ،يأ عري األشخاص املتض عر زاية كبررية يف السرنتن السرا قتن .يإضرا إىل
ذلررك ،حت رريط اللجن ر عل ررا بي ررا الو ررر أبن ر ت وض ر أ أجن رري قيررر اتحتج رراز اإليا لي ر ة
تجايز  18شه ا ي قرا لل راية  59مر قرانو األجانر  ،ياملراية  15مر وجير اتحتراي اتي ييب
شررأ العرروية (التوجير  ،)2008/115/ECلكنهررا عر ب عر قلقهررا إزا التقررا العر رررة الرريت ييررر
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أب الكث ررري مر ر ملت س رري اللج ررو يامله رراج غ ررري امل رروثقن ُيتجر ر ي مر ر ا ا ،يأ ط ررول ر ر ا
اتحتجاز املتك ة تجايز يف كثري م األحيا الي ة ال مني احملرية يف  18شه ا.
 -16يعرالية علرى ذلررك ،عر ب اللجنر عر قلقهرا البررال إزا التقرا املتطا قر الريت ييررر أب
ظ ي احتجاز ملت سي اللجو ياملهاج ت يي ابملعا ري الريلي  .يحتيط اللجن عل ا مبشر ي
قررانو احتج رراز األجان ر يإع ررايهتم إىل أيطرراهنم ،ال ررب هررر إىل الت يي ر ررن نظ ررام احتج رراز
امله رراج ياتحتج رراز اجلن ررائي ،لكنه ررا ش ررع ابلقل ررق إزا ق ررا يي ررر وج رروي مه رراج هر ر
اتحتج رراز يف مؤسس ررا ش ررر رة احل اس ر ر  ،جمه ر ر ة ك ررامريا امل اقب ر ر  ،يج ررر ا عالي ر ر  ،يأبهنر ررم
ُيتج ر ي يف كثررري م ر األحيررا يف زن ر ام م ر سررجنا آخ ر يف إطررا النظررام اجلنررائي .ي ع ر ب
اللجنر عر قلقهررا وجر خرراص إزا التقررا الروا ية عر إ رررا ملت سرري اللجررو ياملهرراج هر
احلررب اتنير اي يحمريي ر ر ص حصرروهلم علررى املسرراعرة القانونير يخرررما ال عا ر الصررحي .
ي ساي اللجن القلق أ ضا أل مش ي القانو املبكو أعاله نص على نظام أشر قييرا جل ير
املهرراج القررايمن حررر ثا مل ررة صررل إىل أسرربوعن ،يت ر ال جيي ر اسررتخرام احلررب اتني ر اي
ر ررر ريا أتي بير ررا .ي شر ررع اللجن ر ر يف األخر ررري ابلقلر ررق أل أشخاصر ررا يف كو اسر رراي ،معظ هر ررم م ر ر
الين ي لينُ ،يتاجو إىل احل ا الريلي يف انتظا ر حيلهم ،هرم حاليرا هر اتحتجراز يف م اكر
مغلق ر ييف ظ ر ي م يع ر  ،ي تع ض ررو لسررو املعامل ر ياتعت رررا ا اجلنس رري علررى ررر أ ر اي م ر
الش ط يموظين لشؤي اهلج ة يي أ وج إىل هؤت أ هت (املايات  11ي.)16
 -17تكذذرر اللجنذذة توصذذياهتا ( CAT/C/NLD/CO/5-6التوصذذيات  )16-14أبن تكفذذل
الدولة الطرف بسبل منها تنقيح مشروع قانون احتجاز األجانب وإعادهتم إىل أوطاهنم ما يلي:
ع ذذد وض ذذع ملتمس ذذي اللج ذذوء تلقائي ذذا رهذ ذ االحتج ذذاز وعن ذذد االقتض ذذاء
(أ)
احتجازهم كمالذ أخه فحسب وألقصر فاة ممكنة ويف مرافق تناسب مرك هم؛
(ب) ينبغي أن يكون االحتجاز اإلداري لألجانب مبا يف ذلذك يف سذيا فذاات
االحتجاز املتكررة قصها ويتماش ابلكامل مع املعايه الدولية حلقو اإلنسان وما يرد يف
املداولذذة املنقحذذة رقذذم  5للفريذذق العامذذل املعذذي ابالحتجذذاز التعسذذفي بشذذأن سذذلب املهذذاجري
حريتهم ( A/HRC/39/45املرفق)؛
(ج) التحقيق فورا وبفعالية ون اهة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بتعر ملتمسي
اللجذذوء وغذذههم مذ األجانذذب رهذ االحتجذذاز لسذذوء املعاملذذة علذ يذذد أفذراد مذ الشذذرطة أو
حرس سجون ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛
(ي) ينبغذذي أن يكذذون النظذذا القذذانوي الحتجذذاز األجانذذب مناسذذبا لذذذلك الغذذر
وخيتلذذف متامذذا ع ذ نظذذا االحتجذذاز اجلنذذائي وعل ذ وج ذ اخلصذذو ينبغذذي عذذد اسذذتخدا
احلبس االنفرادي تدبها أتديبيا ضد احملتج ي م ملتمسي اللجوء واملهاجري غه املوثقن؛
(ه) ينبغذذي أن يك ذذون لذ ذدى ملتمس ذذي اللجذذوء وامله ذذاجري غ ذذه امل ذذوثقن ال ذذذي
ُسذلبوا حذريتهم امكانيذذة الوصذذول املناسذذبة إىل آليذذة مسذذتقلة وفعالذذة ملعاجلذذة شذذكاوى التعذذذيب
وسوء املعاملة؛
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(ي) التحقيق فورا وبفعالية ون اهة يف مجيذع حذواد وادعذاءات التعذذيب وسذوء
املعاملة املتعلقة مبلتمسي اللجوء واملهاجري ره االحتجاز ومقاضاة اجلنذاة ومعذاقبتهم يف
حال ثبتت مسؤوليتهم ع ذلك؛
(ز) ينبغي أن تراقب هينات الرصذد الوطنيذة والدوليذة املسذتقلة واملنظمذات غذه
احلكومية ابنتظا مجيع األماك اليت يُسلب فيها ملتمسو اللجوء واملهاجرون حريتهم.
واألسر ره االحتجاز
األطفال ملتمسو اللجوء غه املصحوبن َ
 -18الح ر اللجن ر نظررام اتحتجرراز اجلر ررر لألطيررال غررري املصررحو ن ياألس ر الرريت لررر ها
أطي ررال ي نتظ ر ال حي ررل ،لكنه ررا ت ر ال ش ررع ابلقل ررق إزا التق ررا ال رريت يي ررر أب ع ررري األس ر
احملتج ة اليت نتظ ال حيرل يعرري ملت سري اللجرو مر األطيرال غرري املصرحو ن هر اتحتجراز
قر ا را خالل الي ة املش ول ابلتق  .ي ساي اللجن القلق أ ضا إزا املعلومرا الريت ييرر أب
ملت سرري اللجررو م ر األطيررال غررري املصررحو ن ت تلقررو مررا كيرري مر املسرراعرة ،مبررا يف ذلررك
املساعرة القانوني  ،يف مجي م احل إج ا ا اللجو (املايات  11ي.)16
 -19ينبغذذي للدول ذذة الطذذرف أن تتخ ذذذ مجيذذع الت ذذدابه لتفذذادي إي ذذداع األطفذذال يف مراف ذذق
احتجذذاز املهذذاجري يف مجيذذع البلذذدان املكونذذة للدولذذة الطذذرف مبذذا يف ذلذذك ابسذذتخدا تذذدابه
بديلذذة لالحتجذذاز .وينبغذذي هلذذا أيضذذا أن تضذذم حصذذول ملتمسذذي اللجذذوء م ذ األطفذذال غذذه
املصذذحوبن عل ذ مذذا يكفذذي م ذ املسذذاعدة املناسذذبة مبذذا يف ذلذذك املسذذاعدة القانونيذذة خذذالل
مجيع إجراءات اللجوء.
التدريب
 -20الحر اللجنر الررري ا التر بير الواسررع النطرراق املتاحر لل رروظين الع ررومين ،مبررا يف
ذلك شأ معامل السجنا  ،ياستخرام القوة ،يحتر ر ضعا األشرخاص رن ملت سري اللجرو
يإحالتهم ،لكنها أتس لعرم يجوي معلوما عر التعلي را املتاحر لل روظين املكليرن إبنيراذ
القانو على مجي املستوا  ،يحجم اليئر املسرتهر ع ومرا ،يالنسرب املائو ر لل ترر ن ،ي روا
الررري ا التر بي ر  .ي الح ر اللجن ر أ ضررا عرررم يجرروي معلومررا ع ر الررري ا التر بي ر املتاح ر
لل وظين الع ومين يف سانت ما شأ أحكام ات ياقي (املاية .)10
 -21ينبغي للدولة الطرف:
ض ذذمان إدم ذذا التعل ذذيم واملعلوم ذذات والتعليم ذذات املتعلق ذذة حبظ ذذر التع ذذذيب
(أ)
إدماجذذا اتمذذا يف تذذدريب املذذوظفن الطبيذذن وغذذههم م ذ األشذذخا الذذذي قذذد يشذذاركون يف
احتجاز أو استجوا أو معاملة أي فرد خيضع ألي شكل م أشكال االعتقذال أو االحتجذاز
أو السج ؛
(ب) ضمان إدما أحكا االتفاقية وغهها م الصكوك الدولية ذات الصلة يف
التذذدريب مثذذل قواعذذد األمذذم املتحذذدة النموذجيذذة الذذدنيا ملعاملذذة السذذجناء (قواعذذد نيلسذذون
مانذذديال) وقواعذذد األمذذم املتحذذدة ملعاملذذة السذذجينات والتذذدابه غذذه االحتجازيذذة للمجرمذذات
(قواعد ابنكوك)؛
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(ج)

وضع وتنفيذ برامج تدريبية عل أساليب التحقيق غه القسرية؛

(ي) وضذ ذذع وتنفيذ ذذذ منهجيذ ذذات بعينهذ ذذا لتقيذ ذذيم فعاليذ ذذة وأثذ ذذر ال ذ ذ امج التدريبيذ ذذة
والتعليمية املتاحة للموظفن العمومين املعنين ع أحكا االتفاقية م حيث احلد م عذدد
حاالت التعذيب وسوء املعاملة.
الوكالة الوطنية ملنع التعذيب
 -22الح اللجنر أ لرر جملر إنيراذ القرانو يغرريه مر امليتشريا ذا الصرل يتا
خاص ل ا ة م ا ق اتحتجراز يف األجر ا الكا بير مر هولنررا ،لكنهرا ت ر ال شرع ابلقلرق أل
الري وكول اتختيا لال ياقي ت ال منطبقا على اجل األي ييب م الريلر الطر قرط ،يأل
لي لر اآللي الوقائي الوطني يت لتنظيم أنشط يقائي منتظ ر ي ي ينير خرا ج اجلر األي ييب
م هولنرا .ي الح اللجن يف هبا الصري النير الريت أعر ب عنهرا الو رر شرأ طبيرق الري وكرول
اتختيررا يف كو اسرراي يف أق ر ب يقررت ممك ر  .ي ع ر ب اللجن ر إضررا إىل ذلررك ع ر قلقهررا إزا
التقررا املتطا قر الرريت ييررر عرررم روا املروا ي الالزمر لآللير الوقائير الوطنير يعرررم اسررتقالليتها.
ي شع اللجن أ ضا ابلقلق إزا املعلوما اليت يير أب اآللي ت اقر يعالير م ا رق اتحتجراز
املؤج ة لبلرا أجنبي  ،يم ا ق اتحتجاز العسرك  ،مبرا يف ذلرك لرك املررا ة يف اخلرا ج (املرواي 2
ي 11ي 12ي 13ي.)16
 -23ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابه الالزمة لسحب إعالهنذا بشذأن التطبيذق
اإلقليمذي احلصذذري لل وتوكذذول االختيذذاري يف اجلذ ء األورويب مذ هولنذذدا وضذذمان تطبيقذ يف
مجي ذذع أحن ذذاء الدول ذذة الط ذذرف مب ذذا يف ذل ذذك يف اجلذ ذ ء الك ذذارييب مذ ذ هولن ذذدا .وتُذ ذذكر اللجن ذذة
بتوصياهتا السابقة ( CAT/C/NLD/CO/5-6الفقرة  )28وترى أن ينبغي للدولة الطذرف أن
تكفذذل االسذذتقالل املذذاي والتشذذغيلي الكامذذل لآلليذذة الوقائيذذة الوطنيذذة واقعذذا وتصذذورا مبذذا يف
ختص ذ هلذذا عل ذ وج ذ التحديذذد مي انيذذة منفصذذلة وأن تنظذذر يف اسذذتعرا
ذلذذك بضذذمان أن َّ
التكوي احلاي هلذ اآلليذة بغيذة جعلهذا متسذقة متامذا مذع املبذاد التوجيهيذة املتعلقذة ابآلليذات
الوقائيذذة الوطنيذذة للجنذذة الفرعيذذة ملنذذع التعذذذيب واملبذذاد املتعلقذذة مبرك ذ املؤسسذذات الوطنيذذة
لتع ي ومحاية حقو اإلنسان (مباد ابريس) .وينبغي هلا أيضا أن تكفل رصدا فعاال جلميع
ذؤجر لبلذذدان أجنبيذذة ومرافذذق االحتجذذاز العسذذكرية مبذذا فيهذذا
جوانذذب مرافذذق االحتجذذاز الذذيت تذ َّ
تلك اليت تُدار يف اخلار .
املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان
 -24حترريط اللجنر عل ررا ابلبيررا الررب أيىل ر ي ررر أ ياب يميررايه أ مشر ي التشر املتعلررق
إبنشا يظيي أمن مظرامل ييظيير أمرن مظرامل معرين ابألطيرال نتظر إجر ا مناقشر عامر  ،لكنهرا
أتس ألن غم اتلت ام الب قطعت حكومتا أ ياب يكو اساي خالل اتسرتع ا الرري الشرامل
يف عام  ،2012مل نشئ أ م هب اإلقلي ن املت تعن ابحلكم البايت مؤسس يطنير حلقروق
اإلنسا  .يحتيط اللجن عل ا آبليا حقوق اإلنسا القائ  ،مبا يف ذلك منر حقروق اإلنسرا ،
ياملكت ر الرروطين لإل ررال عر اتجتررا ابلبش ر  ،لكنهررا أتسر أ ضررا أل سررانت مررا ت ت روا
لر ها أ خطط و إلنشا مؤسس يطني حلقوق اإلنسا (املايات  2ي.)12
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 -25وتكذذرر اللجنذذة توصذذياهتا ( CAT/C/NLD/CO/5-6الفقذذرة  )29أن ذ ينبغذذي حلكذذوميت
أرواب وكوراساو الوفاء ابلت امهما وإنشاء مؤسسة وطنية منفصلة حلقذو اإلنسذان علذ سذبيل
األولوي ذذة .وينبغ ذذي أيض ذذا حلكوم ذذة س ذذانت م ذذارت أن تنظ ذذر يف إنش ذذاء مؤسس ذذة وطني ذذة حلق ذذو
اإلنسان.
االحتجاز السابق للمحاكمة
 -26حتيط اللجن عل ا ابلبرائل املتاح لالحتجاز السا ق لل حاك  ،يما ببل يائر ة النيا ر
العامر يالسرلط القضررائي مر جهروي مر أجرل زاية اسررتخرام هربه البررائل ،لكنهررا ت ر ال قلقر
إزا التق ررا ال رريت يي ررر نس ررب مئو ر ر م يعر ر مر ر احملتجر ر هر ر احملاك ر ر  ،يمس ررتو م ررنخي
تستخرام البرائل .ي ع ب اللجن ع قلقها وج خراص إزا التقرا الريت شرري إىل نسرب مئو ر
م يع م األحرا ه اتحتجاز اتحتياطي ( 80يف املائ ) .ي الح اللجن أ ضا م القلق
أ التعر ال التش عي اليت أج هتا هولنرا يف عام  ،2015يستعت رها كو اساي ،واصل وسي
أس ر اتحتجرراز السررا ق لل حاك ر  ،يان ر قررر ت كررو مث ر ض ر ام كا ي ر لض ر ا اسررتخرام
اتحتجرراز السررا ق لل حاك ر مررالذا أخرريا حسر  .يحترريط اللجنر عل ررا مبشر ي القررانو الررب
جت صياغت حاليرا غر عرر ل قرانو اإلجر ا ا اجلنائير يف أ ياب ،لكنهرا أتسر لطرول مررة
اتحتجاز السا ق لل حاك يف أ ياب يكو اساي ،يلعرم يجوي معلوما ع عري احملتجر هر
احملاك (املواي  2ي 11ي.)16
 -27إذ تُذ ذذذكر اللجنذ ذذة بتوصذ ذذياهتا
الطرف أن تتخذ تدابه م أجل:

(CAT/C/NLD/CO/5-6

الفقذ ذذرة  )20ينبغذ ذذي للدولذ ذذة

احلذ ذذد م ذ ذ اسذ ذذتخدا االحتجذ ذذاز السذ ذذابق للمحاكمذ ذذة وضذ ذذمان أن تكذ ذذون
(أ)
القرارات اليت تفر االحتجاز السابق للمحاكمة مشفوعة ابألدلة عل النحو الواجب؛
(ب) اسذذتخدا االحتجذذاز السذذابق للمحاكمذذة تذذدبها م ذ تذذدابه املذذالذ األخذذه
والنظر يف اختاذ تدابه بديلة والت ا قرينة ال اءة؛
(ج) تعذذديل التشذريعات لتقلذذي املذذدة القصذذوى لالحتجذذاز السذذابق للمحاكمذذة
واحلد م األسبا اليت تدعو إىل االحتجاز السابق للمحاكمة.
احملتج ون املشتب هبم أو املدانون بتهم اإلرها
 -28ش ررع اللجنر ر ابلقل ررق إزا املعلوم ررا ال رريت يي ررر أب طبي ررق امل رراية (20أ) مر ر تئحر ر
ص ررني احملتجر ر يإ ررراعهم ينقله ررم يض رري إىل يضر ر الش ررخص املش ررتب ض ررلوع ابإل ه رراب
أي امل ررا ابإل هرراب لقائيررا يف يحرررا شررر رة احل اس ر خمصص ر لإل هررا ين ،س ر ى "يحرررا
اتحتجرراز اخلاصر ابإل هررا ين" ( ،)TAيي أ قيرريم ر ي  .يحترريط اللجنر عل ررا ابلتقررا الرريت
يير أب احملتج يف لرك الوحررا خيضرعو عراية لرنظم قيير ر للغا ر  ،مبرا يف ذلرك ات صرال
احمل ررريي ابلع ررامل اخل ررا جي يم ر اقبتهم ابس ررت ا  .ي ش ررع اللجن ر قل ررق خ رراص إزا التق ررا املتعلق ر
ابحلب اتني اي املطول يف يحرا اتحتجاز اخلاص ابإل ها ين .ي شرع اللجنر أ ضرا ابلقلرق
إزا التقا املتعلق ابتستخرام املتكر ياملنرتظم للتيتري البررف الرب خيضر لر احملتجر ي علرى
إث ر التع ر الكامررل عررر اجت رراعهم ر يا خررا جين ،مب ر رريهم أ ر اي أس ر هم املق ررو يأطيرراهلم،
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يأحيررام قبررل اتجت ررا هب ررم ،يكرربلك األم ر عنرررما غ رراي احملتج ر ي السررج حلضررو جلس ررا
اسررت ا يف احملك ر أي للخضررو تسررتجواب لررر الشر ط  .ي عر ب اللجنر أ ضررا عر قلقهررا إزا
التق ررا ال رريت يي ررر ع رررم يج رروي آلي ررا عال ر لتق رررم الش رركاي يف يح رررا اتحتج رراز اخلاص ر
ابإل هررا ين ،يعرررم روا يررام إحصررائي ع ر عررري الشرركاي املقرم ر م ر احملتج ر يف هرربه
الوحرا  ،يطبيع هبه الشكاي ينتائجها (املواي  2ي 12ي 13ي.)16
 -29ينبغي للدولة الطرف:
كفالذ ذذة إيذ ذذداع املشذ ذذتب بضذ ذذلوعهم يف اإلرهذ ذذا أو املذ ذذدانن ابإلرهذ ذذا يف
(أ)
وحذذدات شذذديدة احلراسذذة اسذذتنادا إىل تقيذذيم فذذردي مسذذبق للخطذذر الذذذي يشذذكل كذذل واحذذد
منهم واستعرا كل حالة ابنتظا ؛
(ب) ضذذمان اسذذتناد التقيذذيم الفذذردي إىل معذذايه حمذذددة وموضذذوعية مبذذا يف ذلذذك
سلوك الفرد الفعلي وإىل معلومات موثوقة وملموسة وكاملة وحمدثذة وحتديذد مذا إذا كذان
اإليذذداع يف مرفذذق شذذديد احلراسذذة إجذراء ضذذرورا ومتناسذذبا وفقذذا ملذذا تقتضذذي الت امذذات الدولذذة
الطرف مبوجب القانون الدوي واملعايه الدولية؛
(ج) كفالة توافق الظروف يف وحدات االحتجاز اخلاصذة ابإلرهذابين مذع قواعذد
نيلسون مانديال ال سيما فيما يتعلق ابحلبس االنفرادي واالتصال ابلعامل اخلارجي؛
(ي) حصر املمارسة املنهجية لعمليات التفتيش البدي عل إثذر التعذري الكامذل
يف املستوى الذي تسذتل م األسذبا األمنيذة؛ وعنذد الضذرورة ضذمان أن يضذطلع أفذراد مذ
احملتجذ بعمليذذات التفتذذيش البذذدي ويكذذون ذلذذك بطريقذذة حتذذا كرامذة الشذذخ
نفذذس جذذنس َ
احملتج ؛
(ه) ضذذمان إمكانيذذة جلذذوء احملتج ذ ي يف وحذذدات االحتجذذاز اخلاصذذة ابإلرهذذابين
إىل آليذات فعالذة لتقذذدمي شذكاواهم علذ النحذو املناسذب ومجذذع ونشذر بيذذاانت إحصذائية عذ
عدد الشكاوى املقدمة م هؤالء احملتج ي وطبيعتها ونتائجها؛
(ي) كفالذذة عذذد إيذذداع األشذذخا ره ذ االحتجذذاز السذذابق للمحاكمذذة بشذذبهة
ارتكا أعمال إرهابية الذي ينتظذرون مثذوهلم أمذا احملكمذة االبتدائيذة يف وحذدات االحتجذاز
اخلاصة إىل جانب املدانن ابرتكا جرائم إرهابية.
ظروف االحتجاز
 -30ساي اللجن القلق إزا التقا اليت شري إىل أ خرما ال عا الصحي يف السرجو
غري كا ي يف اجل األي ييب م مملك هولنرا ،ي الح وج خاص أن كثريا مرا ُيرر أتخر يف
قرررم خرررما اليحررص الط ري إىل احملتج ر الررب يصررلوا حررر ثا ،يعرررم سررجيل اإلصررااب
ال ضيّ اليت قر كو سببها العن ن السجنا ك ا نبغي ذلك ،يعررم إعطرا املهنيرن الطبيرن
ص كا ي أليا يي عال .ييف هبا الصري ،أتس اللجن لعررم نييرب التوصريا ذا الصرل
الصرراي ة عر اللجنر األي ي ير ملنر التعررب ياملعاملر أي العقو ر الالإنسرراني أي املهينر (جلنر منر
التعب ) ،عر زا ة اللجن يف عرام  ،2016ي الحر أ ضرا مر القلرق ي الو رر الرب شرري إىل
عرم ال غب يف نييبها .يعالية على ذلك ،ع ب اللجن ع قلقها إزا قرا شرري إىل ظر ي
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اتحتجرراز الرريت ت يرري ابملعررا ري يف أ ياب يكو اسرراي يسررانت مررا  ،مبررا يف ذلررك الظ ر ي املاي ر
السرريئ  ،يعرررم احلصررول علررى ال عا ر الطبير الكا ير  ،ت سرري ا العنا ر ابلصررح العقلير  ،يالغرربا ،
يعرم إ ال اهت ام كا ابلضعيا م احملتج (املايات  11ي.)16
 -31ينبغي للدولة الطرف إجراء استعرا أساسي خلدمات الرعاية الصحية يف سجوهنا
بغية جعل النظا يتماشذ وتوصذيات جلنذة منذع التعذذيب ( CPT/Inf (2017) 1الفقذرة .)55
وينبغ ذذي هل ذذا علذ ذ وجذ ذ اخلص ذذو كفال ذذة إجذ ذراء الفح ذذو الطبي ذذة ف ذذورا وبفعالي ذذة وتس ذذجيل
اإلصاابت عل النحو الصحيح .وينبغي هلا أيضذا أن تكفذل متاشذي الظذروف املعيشذية ملرافذق
االحتجذذاز يف مجيذذع البلذذدان املكونذذة هلذذا مذذع املعذذايه الدوليذذة مثذذل قواعذذد نيلسذذون مانذذديال
وقواعد ابنكوك.
العنف بن السجناء
 -32شع اللجن ابلقلق إزا املعلومرا الريت ييرر أب انتشرا العنر رن السرجنا يف اجلر
الكررا ي مر هولنرررا شرركل هتر رررا خطرريا لسررالم السررجنا  ،يأ إيا ة السررجو مل تخررب رررا ري
عال ر ر ر ر ر ر ملعاجل ر ر ر ر ر ر ه ر ر ر ر رربه املس ر ر ر ر ررأل  .يابلنظ ر ر ر ر ر ر إىل املالحظ ر ر ر ر ررا اخلتامي ر ر ر ر ر ر الس ر ر ر ر ررا ق للجن ر ر ر ر ر ر
( ،CAT/C/NLD/CO/5-6اليقر ة  ،)23أتسر اللجن ر عررالية علررى ذلررك لعرررم يجرروي معلومررا
ع التحقيقا يف أع ال العن ن السجنا يف أ ياب يكو اساي (املواي  12ي 13ي.)16
 -33ينبغذذي للدولذذة الطذذرف أن تعذ ز تذذدابهها الراميذذة إىل منذذع العنذذف بذذن السذذجناء واحلذذد
منذ مبذذا يف ذلذك بتحسذذن إدارة السذذجون وتع يذ مراقبذذة ضذذعاف السذجناء املعرضذذن للعنذذف
ومحذذايتهم .وينبغذذي هلذذا أيضذذا أن تفذذتح حتقيقذذات فوريذذة وفعالذذة ون يهذذة يف حذذاالت العنذذف بذذن
السجناء ال سيما يف اجل ء الكارييب م هولندا ويف أرواب وكوراساو.
األشخا

الذي يقضون عقوابت السج املؤبد

 -34حترريط اللجن ر عل ررا ابحلكررم األخررري للغ ر العليررا لل حك ر األي ي ي ر حلقرروق اإلنسررا
شأ احلق يف األمل (انظ قضي مو ا ضر هولنرا) يابستنتاج احملك العليا اهلولنر ر (القضري
ق ر ررم  )15/00402, ECLI:HR:2016:1325أ عقو ر ر الس ر ررج املؤ ر ررر يي أم ر ررل يف اإل ر ر اج ع ر ر
احملكرروم علير قررر شرركل معاملر مهينر يغررري إنسرراني يف مررا ميثررل انتهاكررا لل رراية  3مر ات ياقير
األي ي ي ر ر حلقر رروق اإلنس ررا  ،ي قير ررام الريل ر ر الط ر ر تحقر ررا إبنشر ررا اللجن ر ر اتستشر ررا املعني ر ر
ابألشررخاص الررب قضررو عقو ر السررج املؤ ررر مر أجررل م اجعر أحكررام السررج املؤ ررر .يمر
ذلك ،ت ال اللجن شرع ابلقلرق أل هربه امل اجعر  ،الريت جتر عرر  25عامرا مر اتحتجراز،
مرري إىل حتر ررر أهلير احملكرروم علرريهم ابلسررج املؤ ررر للشر ي يف أنشررط إعرراية إيمرراجهم ،ين ررا
تخررب ق ر ا العيررو عررنهم عررر سررنتن م ر ذلررك .ي الح ر اللجن ر عررالية علررى ذلررك أ اللجن ر
اتستشررا تررأل م ر خ ررا مسررتقلن ،مثررل قضرراة سررا قن ،لكنهررا شررع ابلقلررق أل الق ر ا
النهائي ك لتقر يز الريل (املاية .)11
 -35ينبغذذي للدولذذة الطذذرف كفالذذة احتمذذال اإلف ذرا ع ذ السذذجناء الذذذي يقضذذون عقوبذذة
السذج املؤبذد أو خفذ مذدة عقذذوبتهم فيمذا يتعلذذق حبقهذم يف األمذذل بعذد فذذاة معقولذة مذ
ال م وإنشاء آلية قضائية مستقلة يف مجيذع البلذدان املكونذة هلذا تُعذى إبجذراء مراجعذة دوريذة
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حلالة هؤالء السجناء .وعالوة عل ذلك ينبغي إبال هؤالء السجناء يف أقر وقت ممك
إبمكانية مراجعة عقوابهتم أو خف مدهتا.
قضاء األحدا
 -36حت رريط اللجنر ر عل ررا ابلتوض رريحا ال رريت ق رررمها الو ررر ،لكنه ررا ش ررع ابلقل ررق ألنر ر ع ررال
ابلقانو اجلنائي لل اهقن يابملاية (77ب) م قانو العقواب اهلولنر  ،جتوز حماك األحررا
الررب ر ايح أع ررا هم ررن  16ي 17عامررا ابعتبررا هم ابلغررن مبوج ر القررانو اجلنررائي العرراي يف
قض رراا اجل ر ر ائم اخلط رررية (مثر ررل القتر ررل) ،يجي رروز إ سر رراهلم لقضر ررا عق ررو تهم يف املؤسسر ررا السر ررجني
للبالغن .ي ع ب اللجن ع أسريها أ ضرا للرتحي الرب أ ر ر الريلر الطر شرأ املراية  40مر
ا ياقي حقوق الطيل ،ما س ح ابستجواب األطيال أي إبجر ا مقا لر معهرم يي حضرو حمراميهم
أي يالر هم يف احلات اليت نطو على خماليا سيط (املواي  11ي 12ي.)16
 -37ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الكامذل ملعذايه قضذاء األحذدا وقواعذد األمذم
املتح ذذدة النموذجي ذذة ال ذذدنيا إلدارة ش ذذؤون قض ذذاء األح ذذدا (قواع ذذد بيج ذذن) ومب ذذاد األم ذذم
املتحذذدة التوجيهيذذة ملنذذع جنذذو األحذذدا (مبذذاد الذذرا التوجيهيذذة) وقواعذذد األمذذم املتحذذدة
بشأن محاية األحدا اجملردي م حريتهم .وعل وج اخلصو ينبغي للدولة الطرف:
تعذذديل تش ذريعاهتا لضذذمان عذذد حماكمذذة القاص ذري مبوجذذب القذذانون اجلنذذائي
(أ)
للبالغن وعد قضاء عقوابهتم يف مؤسسات السجون للبالغن وفقا للقانون الدوي؛
(ب) ض ذذمان ع ذذد احتج ذذاز القاصذ ذري إال كم ذذالذ أخ ذذه وألقص ذذر م ذذدة ممكن ذذة
وفص ذذلهم عذ ذ الب ذذالغن وحص ذذوهلم علذ ذ الض ذذماانت القانوني ذذة الكامل ذذة ال س ذذيما احل ذذق يف
االستعانة مبحا واختاذ تدابه غه احتجازية للقاصري املخالفن القانون؛
(ج) مواصذذلة التذذدريب املتعلذذق مبسذذائل قضذذاء األحذذدا وحتسذذين لفائذذدة مجيذذع
املهنيذذن املعنيذذن بنظذذا قضذذاء األحذذدا وضذذمان أال يقتصذذر هذذذا التذذدريب عل ذ املعذذايه
الدوليذة ذات الصذلة مبذا فيهذا املبذاد التوجيهيذة بشذأن العدالذة يف األمذور املتعلقذة ابألطفذال
ض ذذحاا اجلرمي ذذة والش ذذهود عليه ذذا ب ذذل أن يش ذذمل أيض ذذا دورات تدريبي ذذة عملي ذذة ذات ص ذذلة
مبواضيع بعينها مثل إجراء االستجواابت مع اجلاحنن األحدا أو الشهود أو الضحاا.
األطفال يف املرافق املغلقة لرعاية الشبا
 -38حت رريط اللجنر ر عل ررا ابلقر روانن اجلر رررة ال رريت جير ر إع رررايها لضر ر ا حق رروق األطي ررال
املعنيررن ،ياحلررر م ر عررريهم ،لكنهررا شررع ابلقلررق إزا املعلومررا الرريت ييررر أب الريل ر الط ر
ض عريا كبريا م األطيال ،مب يهم األطيال ضحاا العن اجلنسي ،يف م ا رق مغلقر ل عا ر
الش ررباب ( 2 710طي ررل يف ع ررام  ،)2017يأ ه ررؤت األطي ررال تع ض ررو لإلك ر اه يتس ررتع ال
القوة ،ل حىت لإل را يف غ العر ل .يأتسر اللجنر أ ضرا لعررم روا معلومرا عر التررا ري
التقيير اليت تخب ضر هؤت األطيال (املايات  11ي.)16
 -39ينبغ ذذي للدول ذذة الط ذذرف مض ذذاعفة جهوده ذذا لتحس ذذن أوض ذذاع األطف ذذال امل ذذودعن يف
املرافذق املغلقذة لرعايذة الشذبا بسذبل منهذا التنفيذذ الفعذال لذ انمج العمذل املتعلذق مبسذذاعدة
الشذبا لعذا  2018الذذذي أعلنتذ وزارة الصذذحة والرعايذة االجتماعيذذة والراضذة واالسذراع
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يف صياغة قوانن جديدة لضمان حقو هذؤالء األطفذال .وينبغذي للدولذة الطذرف اختذاذ مجيذع
التذذدابه الالزمذذة حلمايذذة األطفذذال م ذ التعذذر لإلك ذرا واسذذتعمال القذذوة وأسذذاليب التقييذذد
والتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة ابستخدا هذ األساليب .وعالوة عل ذلك ينبغذي
للدولة الطرف إاتحة تدابه محاية مناسبة لألطفال ضحاا العنف اجلنسذي الذذي يودعذون يف
املرافق املغلقة لرعاية الشبا وتنفيذ ال امج النفسية  -االجتماعية وبذرامج إعذادة التأهيذل
املناسذذبة هلذذم ومجذذع بيذذاانت مفصذذلة عذ إيذذداع األطفذذال يف هذذذ املرافذذق علذ النحذذو الذذذي
أوص ب املقرر الوطي اهلولندي املعي ابالجتار ابلبشر والعنف اجلنسي ضد األطفال.
اإليداع القسري يف مؤسسات الرعاية الصحية لألمرا

العقلية

 -40حتيط اللجن عل ا ابخلطوا اليت اختبهتا الريل الط ي ا تعلق بي اإلعاقر العقلير ،
مثررل إقر ا مشر ي قررانو ال عا ر الصررحي العقلير اإلل امير  ،يمشر ي القررانو شررأ ال عا ر ياإلكر اه
املع رررَّل ج ئي ررا ،يخطر ر إغ ررالق مجير ر غر ر العر ر ل يف  12مؤسسر ر كب رررية للص ررح العقلير ر حبل ررول
عام  ،2020لكنها شع ابلقلق إزا اسرت ا ا يرا عرري حرات اإل ررا القسر يف مؤسسرا
ال عا ر الصررحي لألمر ا العقلير  .يأتسر اللجنر لعرررم يجرروي معلومررا ميصررل عر مرررة احلررب
اتني اي  ،ياستخرام معرا التقيير ،ياإلش ا الطي على هبه الترا ري (املايات  11ي.)16
 -41تكرر اللجنة توصيتها

(CAT/C/NLD/CO/5-6

الفقرة  )21أبن ينبغي للدولة الطرف:

وضذذع ت ذذدابه بديلذذة للح ذذد م ذ ع ذذدد األشذذخا ذوي اإلعاق ذذات العقلي ذذة
(أ)
املذذودعن قس ذرا يف مؤسسذذات الرعايذذة وضذذمان أن يكذذون اإليذذداع القسذذري يف أمذذاك سذذلب
احلرية مبا فيها مؤسسات الرعاية النفسية واالجتماعية علذ أسذاس قذرار قذانوي مبذا يكفذل
كافة الضماانت القانونية الفعالة؛
(ب) استخدا اإلكرا واحلبس االنفرادي كتدبه م تدابه املالذ األخذه عنذدما
تفشذذل مجيذذع بذذدائل الذذتحكم األخذذرى وألقصذذر وقذذت ممك ذ وحتذذت إش ذراف طذذيب صذذار
والتنفيذ الفعال خلطة إغال مجيع غرف الع ل يف  12مؤسسة كبهة للصذحة العقليذة حبلذول
عا 2020؛
(ج) خف ذ عتبذذة معاجلذذة املرض ذ اخلذذارجين وحتسذذن نوعيتهذذا وتوضذذيح معذذايه
اإلي ذذداع يف مؤسس ذذات الرعاي ذذة الص ذذحية لألمذ ذرا العقلي ذذة وض ذذمان ع ذذد انته ذذاك حق ذذو
اإلنسان األساسية املكفولة للمرض .
أسلحة الصعق الكهرابئي (املسدسات الصاعقة) ورذاذ الفلفل احلار
 -42الح ر اللجن ر م ر القلررق أن ر علررى ال ر غم م ر وصررياهتا السررا ق ابتمتنررا ع ر التوز ر
الر ي يين ألسررلح الصررعق الكه ابئرري (املسرسررا الصرراعق ) علررى مرروظيي الشر ط تسررتخرامها،
ق ر ررر أج ر ر الريل ر ر الط ر ر اختب ر ررا ا جت بي ر ررا يف الي ر ر ة م ر ر ش ر رباطم را  2017إىل ش ر ررباطم
را ر ر  2018يي علي ررا ياض ررح ش ررأ قيي ررر اس ررتخرامها .ي ش ررع اللجنر ر ابلقل ررق وجر ر
خ ر رراص إزا املعلوم ر ررا ال ر رريت يي ر ررر أب م ر رروظيي الش ر ر ط اس ر ررتخرموا يف أثن ر ررا الي ر ر ة التج بير ر ر
مسرس رراهتم الص رراعق يف ح ررات مل ش رركل خط ر ا حقيقي ررا ييامه ررا عل ررى احلي رراة أي متث ررل احت ررات
ابلتع إلصااب خطررية ،مبرا يف ذلرك احلرات الريت اسرتهر يهرا أ ر اي كرانوا حمتجر أصرال
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لررر الش ر ط  .ي ع ر ب اللجن ر أ ضررا ع ر قلقهررا إزا التقررا الرريت ييررر ابتسررتخرام املتك ر مل را
س ى "ط ق الصعق" ،الريت ت ر اي هبرا سرو التسربّ يف األمل ،يكربا احلرواي الريت اسرتخرمت
خالها املسرسا الصاعق ضر القاص ياملصا ن إبعاقا عقلي يف أماك ال عا ر الصرحي .
يإضا إىل ذلك ،شع اللجن ابلقلق إزا املعلومرا الريت ييرر أب اسرتخرام ذاذ اليليرل احلرا
غرري مرنظم ابلكامرل ي قرا ملبررأ الضر ي ة يالتناسر  ،يأب مر املتوقر ملشر ي التعلي را اجلر رر
شأ استخرام القوة أ واصل خي عتب استخرام القوة ،يأ جيير اسرتخرامها ضرر ضرعا
األشخاص ،مب يهم احلوامل ياألطيال (املواي  2ي 11ي.)16
 -43إذ تُذذذكر اللجن ذذة بتوص ذذياهتا الس ذذابقة
للدولة الطرف القيا مبا يلي:

(CAT/C/NLD/CO/5-6

الفق ذذرة  )27ينبغ ذذي

االمتنذذاع عذ ذ التوزي ذذع ال ذذروتيي ألس ذذلحة الص ذذعق الكهرابئ ذذي علذ ذ م ذذوظفي
(أ )
الشذذرطة الس ذذتخدامها يف عمله ذذم اليذذومي وذل ذذك هب ذذدف حتديذذد عتب ذذة عالي ذذة الس ذذتخدامها
وتفادي االستخدا املفرط للقوة؛
(ب) ض ذذمان اس ذذتخدا أس ذذلحة الص ذذعق الكهرابئ ذذي حص ذذرا يف ح ذذاالت حم ذذدودة
تشكل خطرا حقيقيا وفورا عل احلياة أو متثل احتماال ابلتعر إلصاابت خطذهة ابعتبارهذا
بديال لألسلحة الفتاكة وحصر استخدامها عل موظفي إنفاذ القانون املدربن ال غه؛
(ج) حظر استخدا أسلحة الصعق الكهرابئي ورذاذ الفلفل احلذار صذراحة ضذد
ضعاف األشذخا مبذ فذيهم القاصذرون والنسذاء احلوامذل ويف مراكذ الرعايذة الصذحية مبذا
فيهذذا مؤسسذذات الصذذحة العقليذذة وال سذذيما حظذذر اسذذتخدا أسذذلحة الصذذعق الكهرابئذذي يف
أماك االحتجاز؛
(ي) ضمان التشديد يف التعليمات املتعلقة ابستخدا أسلحة الصعق الكهرابئي
ورذاذ الفلفذ ذذل احلذ ذذار عل ذ ذ احلظذ ذذر املطلذ ذذق للتعذ ذذذيب وضذ ذذرورة اح ذ ذاا مبذ ذذدأي الضذ ذذرورة
والتناسذذب مبذذا يتفذذق متامذذا مذذع أحكذذا االتفاقيذذة واملبذذاد األساسذذية بشذذأن اسذذتخدا القذذوة
واألسلحة النارية م جانب املوظفن املكلفن إبنفاذ القوانن؛
(ه) اعتماد ضماانت ملكافحة سوء اسذتخدا أسذلحة الصذعق الكهرابئذي ورذاذ
الفلفل احلار وتوفه برامج التدريب والتوعية املناسبة ملوظفي إنفاذ القانون؛
(ي) مراقبة استخدا أسلحة الصذعق الكهرابئذي ورذاذ الفلفذل احلذار واسذتعرا
ذلك ابنتظا وت ويد اللجنة مبعلومات ع هذا املوضوع.
سوء املعاملة عل يد الشرطة ابالستناد إىل التنميط العنصري
 -44الح اللجنر ر ام الترر القائ ر ملكا حر ع رل املروظين املكليرن إبنيراذ القرانو
ابلتن رريط العنص ر  ،لكنهررا شررع ابلقلررق إزا التقررا الرريت ييررر أب الش ر ط واصررل اسررتهرا
األقليررا الع قي ر يف أثنررا ع ليررا "التوقي ر يالتيترري " ،األم ر الررب يضرري إىل معامل ر هرربه
األقليا معامل مهين  .يأتس اللجن أ ضا لعرم يجوي صر ي سجيل منهجيرن لكييير نييرب
الش ط السلطا املخول هلا يف ع ليا التوقي يالتيتي (املواي  ،2ي 12إىل  ،14ي.)16
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 -45ينبغذ ذذي للدولذ ذذة الطذ ذذرف اختذ ذذاذ تذ ذذدابه لرصذ ذذد ومنذ ذذع عمليذ ذذات التوقيذ ذذف والتفتذ ذذيش
واالعتقال التعسفية علذ أسذاس التنمذيط العنصذري وضذمان االسذتخدا الصذحيح والفعذال
للتدابه اإلل امية .وينبغي للدولة الطرف يف هذا الصدد إجراء دراسة ع هذ املمارسة بغية
حتديد أسباهبا واحللول الفعالة هلا .وينبغي هلذا أيضذا مضذاعفة جهودهذا لت ويذد الشذرطة بذ امج
مالئم ذذة للت ذذدريب والتوعي ذذة مذ ذ أج ذذل التص ذذدي للتحيذ ذ والقوال ذذب النمطي ذذة وتقي ذذيم أثره ذذا
وفعاليتها ابنتظا .
االجتار ابلبشر
 -46حتيط اللجن عل ا ابخلطوا اإلجيا ي اليت اختبهتا الريلر الطر  ،مبرا يهرا الر اسر الريت
أج اهررا املقر الرروطين اهلولنررر املعررين ابتجتررا ابلبشر يالعنر اجلنسرري ضررر األطيررال ،ي تو ريهررا
يي ا ر بير للتعر علررى اإلشررا ا الرالّر علررى اتجتررا ابلبشر ليائرررة مرروظيي يزا ة الشررؤي
اتجت اعي يالع ال  ،لك اللجن ع ب ع قلقها إزا العري الكبري م األطيال ضحاا اتجترا
املسجلن ( 2 014طيال ن عامي  2014ي ،)2015يالتقا اليت يير عري أكر لألطيال
الضررحاا غررري املسررجلن .ي الح ر اللجن ر إطررالق الريل ر الط ر العر ررر م ر احل ررال للتوعي ر
ابس ررتغالل الع ال ر يابتس ررتغالل اجلنس رري ،لكنه ررا ت ر ال ش ررع ابلقل ررق إزا التق ررا ال رريت يي ررر
مبسررتو الرروعي املررنخي هبرربه األمررو ررن املرروظين الع ررومين يغررريهم م ر املهنيررن ،مب ر رريهم
املوظيو الطبيو  ،الب قر كونو على ا صال ضحاا اتجتا (املواي  2ي 12ي 14ي.)16
 -47ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها م أجل:
(أ )

منع ومكافحة االجتار ابلبشر وال سيما االجتار ابألطفال؛

(ب) تع يذ بذرامج التذذدريب املتاحذذة للشذذرطة واملذذدعن العذذامن والقضذذاة بشذذأن
منذذع أعمذذال االجتذذار والتحقيذذق فيهذذا ومالحقذذة مرتكبيهذذا ومعذذاقبتهم عل ذ حنذذو فعذذال وزادة
الوعي بن املوظفن العمومين يف البلدات ولذدى عامذة اجلمهذور بشذأن الطذابع اجلنذائي هلذذ
األعمال؛
(ج) ض ذذمان التحقي ذذق يف ح ذذاالت االجت ذذار ابلبش ذذر وحماكم ذذة اجلن ذذاة ويف ح ذذال
إدانتهم معاقبتهم بعقوابت مناسبة وتوفه اجل للضحاا عل حنو ٍ
كاف مبا يف ذلك تقدمي
تعوي مالئم إليهم.
العنف ضد املرأة
 -48الح ر اللجن ر اخلط روا الرريت اخترربهتا الريل ر الط ر للتصررر للعن ر ضررر امل ر أة ،لكنهررا
شررع ابلقلررق إزا األ عررال الرريت كر مبوا قر أي قبررول مرروظيي الريلر أي قصررريا مررنهم ي ررا تعلررق
اب يررا معرررل العنر ضررر املر أة ،ت سرري ا العن ر األسر يجر ائم الشر  .ي شررع اللجنر ابلقلررق
إزا التقررا الرريت ييررر أب السررلطا البلر ر ت قرررم رررا ري محا ر كا ير لضررحاا هرربه اجلر ائم م ر
النسا اللوايت ضط يف كثري م األحيا إىل اتنتظرا للحصرول علرى خررما الررعم .يأتسر
اللجنر أ ضررا لعرررم يجرروي معلومررا إحصررائي حر ثر عر عررري شرركاي العنر األسر  ،ي يررام
مصني ع العن ضر امل أة يف أ ياب ،يكو اساي ،يسانت ما (املواي  2ي 13ي 14ي.)16
 -49ينبغي للدولة الطرف:
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تكثيذذف جهودهذذا الراميذذة إىل مكافحذذة العنذذف ضذذد امل ذرأة ال سذذيما العنذذف
(أ)
األسذذري وجذرائم الشذذرف يف مجيذذع البلذذدان املكونذذة للدولذذة الطذذرف مبذذا يف ذلذذك مذ خذذالل
ضمان تدابه احلماية املالئمة وما يكفي م التمويل واملوارد واملوظفن؛
(ب) ضذذمان حص ذذول مجيذذع ض ذذحاا العن ذذف ضذذد املذ ذرأة مب ذ ف ذذيهم امله ذذاجرات
واملعوزات عل ما يكفي م اخلذدمات الطبيذة والقانونيذة واملشذورة وأمذاك اإلقامذة اآلمنذة
يف حاالت الطوار واملآوي؛
ذاءات شذ ٍ
(ج) مجذذع إحصذ ٍ
ذاملة عذ مجيذذع أشذذكال العنذذف ضذذد املذرأة الذذيت يرتكبهذذا

موظفون حكوميون وغههم ع طريق أفعال أو حاالت إمهال تستتبع مسذؤولية الدولذة طبقذا
لالتفاقية وإاتحتها للجنة واإلشذارة إىل عذدد األشذخا الذذي جذرى اهتذامهم أو حمذاكمتهم
أو معذذاقبتهم بسذذبب مسذذؤوليتهم ع ذ التعذذذيب أو سذذوء املعاملذذة أو غذذه ذلذذك م ذ اجل ذرائم
مبوجب القانون اجلنائي.
املثليات واملثليون وم دوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية
 -50ساي اللجن القلق إزا التقا اليت ييرر أب الكثرري مر املثليرا ياملثليرن يم ييجري
امليررل اجلنسرري يمغررا اهلو ر اجلنسرراني ع ضر جلر ائم الك اهير سررب ميرروهلم اجلنسرري أي هررو تهم
اجلنساني  ،يأ اجلناة امل عومن ت ُياك و يف كل م ة (املواي  2ي 12ي 14ي.)16
 -51ينبغي للدولة الطرف اختاذ مجيع التدابه الالزمة حلماية املثليات واملثلين وم دوجذي
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية م التهديدات وأي شكل م أشكال العنف مبا يف
ذلك جرائم الكراهية .وينبغذي للدولذة الطذرف أيضذا كفالذة التحقيذق الفذوري والن يذ والشذامل
يف أعمال العنف ضد املثليات واملثليذن وم دوجذي امليذل اجلنسذي ومغذايري اهلويذة اجلنسذانية
وحماكمة اجلناة ومعاقبتهم.
حاملو صفات اجلنسن
 -52ع ر ر ب الريل ر ر الط ر ر ع ر ر قلقهر ررا إزا التقر ررا الر رريت يير ررر إبج ر ر ا ع لير ررا ج احي ر ر
يعالجررا طبي ر أخ ر ت ل ر يم هلررا يت جع ر يهررا علررى أطيررال حرراملي صرريا اجلنسررن يي
موا قتهم املسرتنرية ياتسرتياية مر مشرو ة ن هر  .ي شرع اللجنر ابلقلرق أل هربه الع ليرا  ،الريت
سررب معررامة رنير ينيسرري طو لر األجررل ،مل كر موض ر أ حتقيررق أي عقو ر أي جررر ،يألن ر
ت وجر أحكام قانوني عينها نص على إنصا الضحاا يإعاية أتهيلهم.
 -53ينبغي للدولة الطرف:
اخت ذذاذ الت ذذدابه التشذ ذريعية واإلداري ذذة وغهه ذذا مذ ذ الت ذذدابه الالزم ذذة لض ذذمان
(أ)
احاا السالمة البدنية حلاملي صفات اجلنسن واستقالليتهم وضمان عد خضوع ٍ
أي كان
يف س الرضاعة أو الطفولة لعمليات طبية أو جراحية غه عاجلة هذدفها حتديذد جنسذ دون
موافقت املستنهة؛
(ب) ض ذذمان خ ذذدمات املش ذذورة الن يه ذذة وال ذذدعم النفس ذذي واالجتم ذذاعي جلمي ذذع
األطفال حاملي صفات اجلنسن ولوالديهم بغية اطالعهم عل عواقب اجلراحة وغههذا مذ
16
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العالجذذات الطبيذذة غذذه الضذذرورية وغذذه العاجلذذة لتحديذذد جذذنس الطفذذل وإمكانيذذة أتجيذذل أي
قرار بشأن العال أو اجلراحة إىل أن يتمك األشخا املعنيون م اختاذ القرار أبنفسهم؛
(ج) ضمان املوافقذة الكاملذة واحلذرة واملسذتنهة فيمذا يتعلذق ابلعالجذات الطبيذة
واجلراحية لألشخا حاملي صفات اجلنسن وأتجيل العمليات الطبية غه العاجلة اليت ال
رجعة فيها إىل أن يصبح الطفل انضجا مبا يكفذي للمشذاركة يف صذنع القذرار وإعطذاء موافقتذ
ابلفعل؛
(ي) إج ذ ذراء حتقيقذ ذذات يف حذ ذذاالت العمليذ ذذات اجلراحيذ ذذة أو اإلج ذ ذراءات الطبيذ ذذة
األخرى اليت ُجترى عل األشخا حاملي صفات اجلنسن دون موافقتهم الفعلية وحماكمذة
اجلنذذاة ومعذذاقبتهم يف حذذال إدانذذتهم .وينبغذذي للدولذذة الطذذرف أيضذذا ضذذمان حصذذول الضذذحاا
عل سبل االنتصاف مبا فيها تعويضهم تعويضا مناسبا.
سبل االنتصاف
 -54الحر اللجنر أ القررانو املن ّيرب للتوجير  2012/29/EUالررب ررنص علررى املعررا ري الرررنيا
حلقرروق ضررحاا اجل مير يمحررا تهم قررر يخررل حير النيرراذ يف عررام  ،2017لكنهررا شررع ابلقلررق إزا
عرررم روا معلومررا ع ر سرربل اتنتصررا  ،مبررا يهررا رررا ري التعررو الرريت أم ر هبررا احملرراكم أي
غريهرا مر اهليئررا احلكومير يأ يحررت ابليعرل إىل ضررحاا التعررب يسررو املعاملر  ،أي أسر هم يف
أ ياب ،يكو اساي ،يسانت ما (املاية .)14
 -55ينبغذذي للدولذذة الطذذرف أن تضذذم م ذ الناحيذذة القانونيذذة حصذذول ضذذحاا التعذذذيب
أو سوء املعاملذة علذ االنصذاف واجلذ الكذاملن والفعذالن مبذا يف ذلذك التعذوي والوسذائل
الالزم ذذة إلع ذذادة أتهذ ذذيلهم الكام ذذل قذ ذذدر اإلمك ذذان .وعلذ ذ وج ذ ذ اخلص ذذو ينبغذ ذذي ألرواب
وكوراسذذاو وسذذانت مذذارت تع ي ذ جهودهذذا م ذ أجذذل التغلذذب عل ذ الصذذعوابت املوجذذودة يف
القانون ويف املمارسة العملية يف توفه التعوي الكايف للضحاا .وتوج اللجنة انتبا الدولذة
الطرف إىل تعليقها العا رقم  )2012(3بشذأن تنفيذذ الذدول األطذراف للمذادة  14الذذي
تتنذذاول في ذ ابلتفصذذيل طبيعذذة ونطذذا الت امذذات الذذدول األط ذراف يف تذذوفه سذذبل االنتصذذاف
الكامل ذذة لض ذذحاا التع ذذذيب وس ذذوء املعامل ذذة .وينبغ ذذي للدول ذذة الط ذذرف أيض ذذا ت وي ذذد اللجن ذذة
مبعلومذذات ع ذ سذذبل االنتصذذاف وتذذدابه التعذذوي مبذذا يف ذلذذك وسذذائل إعذذادة التأهيذذل الذذيت
أمرت هبا احملاكم أو غهها م اهلينات احلكومية وأُتيحت ابلفعذل إىل ضذحاا التعذذيب وسذوء
املعاملة.
مجع البياانت
 -56حتيط اللجن عل ا ابلبيرام الروا ية يف م رق ق ر الريلر الطر  ،لكنهرا شرع ابلقلرق
إزا عررم قررم يرام مصرني عر عررري الشركاي يالتحقيقرا ياملالحقرا القضرائي يأحكررام
اإليان يالعقواب املتعلق حبات التعب يسو املعامل يف و الريل الط .
 -57إذ تُذذذكر اللجن ذذة بتوص ذذياهتا الس ذذابقة ( CAT/C/NLD/CO/5-6الفق ذذرة  )30ينبغ ذذي
للدولذذة الطذذرف مج ذذع بيذذاانت إحصذذائية مفص ذذلة ومصذذنفة حبسذذب اجلرمي ذذة واألصذذل اإلث ذذي
والسذ ونذوع اجلذذنس ذات صذلة برصذد تنفيذذذ االتفاقيذة علذ املسذذتوى الذوطي مبذا يف ذلذذك
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بيذ ذذاانت ع ذ ذ الشذ ذذكاوى والتحقيقذ ذذات واحملاكمذ ذذات واإلداانت والعقذ ذذوابت اجلنائيذ ذذة أو
التأديبية ذات الصلة حباالت التعذيب وسوء املعاملة اليت ارتكبها املوظفون املكلفذون إبنفذاذ
القانون وأفراد األم واألفراد العسذكريون وموظفذو السذجون فضذال عذ سذبل االنتصذاف
مبا يف ذلذك التعويضذات ووسذائل إعذادة التأهيذل املقدمذة إىل الضذحاا وتقذدمي هذذ البيذاانت
إىل اللجنة.
إجراء املتابعة
 -58تطلب اللجنة إىل الدولة الطذرف أن تقذد حبلذول  7كذانون األول/ديسذم 2019
معلومذذات ع ذ متابعتهذذا توصذذيات اللجنذذة بشذذأن عذذد اإلعذذادة القس ذرية والفحذذو الطبيذذة
ابعتبارها ج ءا م إجذراءات اللجذوء والوكالذة الوطنيذة ملنذع التعذذيب (انظذر الفقذرات (12أ)
و( ) و(14أ) و( ) و 23أعال ) .ويف هذا السذيا تذدعو اللجنذة الدولذة الطذرف إىل
إبالغها مبا لديها م خطط لتنفيذ بعذ أو مجيذع التوصذيات املتبقيذة الذواردة يف املالحظذات
اخلتامية خالل الفاة املشمولة ابلتقرير املقبل.
مسائل أخرى
 -59تدعو اللجنة الدولة الطذرف إىل التصذديق علذ معاهذدات األمذم املتحذدة األساسذية
حلقو اإلنسان اليت مل تصبح طرفا فيها بعد.
 -60ويُطلذذب إىل الدولذذة الطذذرف أن تنشذذر عل ذ نطذذا واسذذع التقريذذر املقذذد إىل اللجنذذة
وهذذذ املالحظذذات اخلتاميذذة ابللغذذات املناسذذبة وذلذذك ع ذ طريذذق املواقذذع الشذذبكية الرمسيذذة
ووسائط اإلعال واملنظمات غه احلكومية وإبال اللجنة هبذ األنشطة.
 -61وتطلذب اللجنذة إىل الدولذة الطذرف أن تقذد تقريرهذا الذدوري املقبذل الذذي سذيكون
تقريره ذذا ال ذذدوري الث ذذام حبل ذذول  7ك ذذانون األول/ديس ذذم  .2022وحتقيق ذذا هل ذذذا الغ ذذر
وابلنظر إىل أن الدولة الطرف وافقت عل تقدمي تقريرها إىل اللجنة مبوجب اإلجراء املبسذط
لتقذدمي التقذذارير سذذوف حتيذذل اللجنذذة يف الوقذذت املناسذذب قائمذذة مسذذائل إىل الدولذذة الطذذرف
قبل تقدمي تقريرها .وستشكل ردود الدولة الطرف عل قائمة املسذائل هذذ تقريرهذا الذدوري
الثام مبوجب املادة  19م االتفاقية.
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