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لجنة مناهضة التعذيب

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس

للصين*

الترربذر الذي اخلذام للصذن ()CAT/C/CHN/5
 -1نظرت جلنة مناهضة التعذيب
جلس ذ ذذت ا  ،1371 1368املعر ذ ذ ذ ن  18 17ش ذ ذ ذربن ال ذ ذذاي/ن ذ ذ ذ ر ( 2015انظذ ذ ذذر
 ،)1371 CAT/C/SR.1368اعت ذ ذ ذ ذذيت ه ذ ذ ذ ذذي املالحظ ذ ذ ذ ذذات اخلتام ذ ذ ذ ذذة جلس ذ ذ ذ ذذت ا 1391
 ،1392املعر ن  3 2كان ن األ ل /بس ر .2015

ألف -مقدمة
رح اللجنة بتريمي الترربر الي اخلام للصن بالر
-2
( )CAT/C/CHN/Q/5/Add.1املريَّمة بالص ن ة اإلنكل زبة.
ش ذ ي اللجنذذة بن ع ذذة ح ا هذذا مذذل ال ذذي الر ذذل املسذذت
-3
الشف بة على األسئلة اعي الرلق امل ا ة خالل النظر الترربر.

اخلط ة على قائ ة املسذائ
املتعذذي الرطاعذذات بذذالر

باء -الجوانب اإليجابية
رح ذ اللجنذذة بالتذذياب التش ذربع ة التال ذذة الذذا اهتذذيلا الي لذذة الطذذر
-4
الصلة باذ فاق ة:

اجملذذاذت ات

إ خال عذيبالت عذا  2012علذى قذان ن اإلجذراتات اجلنائ ذة ج
ذيم حظذر
(أ)
اس ذ ذذتايا اذع ا ذ ذذات املنتزع ذ ذذة بالتع ذ ذذيب كا ل ذ ذذة اإلجذ ذ ذراتات إلزام ذ ذذة التس ذ ذذج بال س ذ ذذائ
الس ع ة  -البصربة ل قائل اذستج اب الرضابا اجلنائ ة الكر ؛
(ب) اعت ذا الرذذان ن املتعلذذق بذذل ا ة الذذيخ ل اخلذذر  ،الذذي بتضذ ن أحكامذذا بشذذان
معاملة الالجئن ،عا 2012؛
__________

*

اعت يلا اللجنة
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( ) إ خال عيبالت عا  2013على الرذان ن املتعلذق بتع بضذات الي لذة تذ
إمكان ة من ع بضات عن الضر النفسي.
 -5ك ذذا رح ذ اللجنذذة بذذا ات الي لذذة الطذذر ذعت ذذا س اسذذات ذذياب إ ا بذذة لتنف ذذي
اذ فاق ة ،ا لك ما بلي:
فس ذ ذ ااك ذ ذذة الش ذ ذذعب ة العل ذ ذذا املتعل ذ ذذق بتطب ذ ذذق ق ذ ذذان ن اإلج ذ ذراتات اجلنائ ذ ذذة
(أ)
املعاناة النفس ة ضربا من ضر ب التعيب ؛
لعا  ،2012الي بعتر التسب
(ب) اعت ذ ذ ذ ذ ذ ذذا خط ذ ذ ذ ذ ذ ذذة الع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ال ن ذ ذ ذ ذ ذ ذذة ملكا حذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة اذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا باأل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاا
للف ة ()2020-2013؛
( )
عا 2014؛

إلغذ ذذات نظذ ذذا اذحتجذ ذذاا اإل ا

بغذ ذذرع لالت ذ ذذيب مذ ذذن خذ ذذالل الع ذ ذ ل،

( ) التنف ي الكام عا  2014إلجرات التسج بال سائ السذ ع ة  -البصذربة
لل قائل الكاملة لع ل ة استج اب املشتبه م الرضابا اجلنائ ة الكر .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل المتابعة العالقة منذ دورة اإلبالغ السابقة
الحذذا اللجنذذة بترذذيبر امت ذذال الي لذذة الطذذر إلجذراتات املتابعذذة املعل مذذات اخلط ذذة الذذا
-6
 9ك ذ ذذان ن األ ل /بسذ ذ ذ ر ،)CAT/C/CHN/CO/4/Add.2( 2009
ق ذ ذذيمت ا الي ل ذ ذذة الط ذ ذذر
لكن ا اسف ألنه مل جير بعي نف ي الت ص ات ااذي ة لل تابعذة املالحظذات اخلتام ذة السذابرة.
علرذذت لذذك الت ص ذ ات ذذا بلذذي :الض ذ انات الران ن ذذة ملنذذل التعذذيب ؛ الرذذان ن املتعلذذق باس ذرا
الي ل ذذة؛ املض ذذابرات املبل ذذه ع ذذن ح ذذي د ا لل ح ذذامن امل ذذيا عن ع ذذن حرذ ذ اإلنس ذذان مر ذذيمي
اذلت اسذذات؛ نرذذع املعل مذذات اإلحصذذائ ة؛ املسذذاتلة عذذن األحذذيايف منطرذذة التبذذت املت تعذذة
بذاككم الذذياا املرا عذذات ااا ظذذات اجملذذا ة ( ،CAT/C/CHN/CO/4الفرذرات 17 15 11
 ،23على الت ايل).
تعريف التعذيب
الحا اللجنة أن خمتلف أحكا قان ن اإلجراتات اجلنائ ة الران ن اجلنائي ،بصذ غت ا
-7
املعيلة عا  ،2014حتظر أ عاذ حمي ة ميكن اعتبا هذا مذن ضذر ب التعذيب عاقذ عل ذا.
غ أهنا ذ زال شعر بذالرلق ألن لذك األحكذا ذ شذ ي ذل عناصذر عربذف التعذيب املب نذة
املا ة  1من اذ فاق ة .هي على جه اخلص :
الحذذا اللجنذذة األحكذذا املنص ذ عل ذذا كظذذر انت ذزا اذع ا ذذات بالتعذذيب
(أ)
أ استايا العنف للحص ل على أق ال الش (املا ة  247من الران ن اجلنائي) ،عذرب عذن
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قلر ذذا ألن اكظذذر قذذي ذ بشذ ي ذذل مذ دفي الي لذذة األ ذذاا الذذيبن بتصذذر ن بصذذفة ذذة.
عذذال ة علذذى لذذك ،ذ عذذاا األحكذذا مسذذالة اسذذتايا التعذذيب ألغذراع عذذيا انتذزا اع ا ذذات
من املت ن أ املشتبه ا كاهبم أ عاذ جنائ ة؛
(ب) بنحصذ ذذر نطذ ذذا جرميذ ذذة ضذ ذذرب ااتج ذ ذزبن أ إسذ ذذاتة معذ ذذاملت م ،الذ ذذا ذ ذذر
املذا ة  248مذذن الرذذان ن اجلنذائي ،األ عذذال الذذا بر كب ذذا م دفذ السذذج ن أ حمتجذذز ن رخذذر ن
بتحربض من هؤذت امل دفن .ك ا بنحصر إكا اإلبيات البيي ر..
شذ ي اللجنذذة باعتبذذا ااك ذذة الشذذعب ة العل ذذا اسذذتايا أسذذال أخذذر سذذب لل ذذت م
-8
رذمذذا معانذذاة نفس ذ ة ذذيبية ض ذربا مذذن ضذذر ب التعذذيب (انظذذر الفرذذرة (5أ) أعذذال ) .غ ذ أهنذذا
ذ ذزال ش ذذعر ب ذذالرلق ألن فسذ ذ ااك ذذة بنطب ذذق عل ذذى مس ذذائ تعل ذذق باس ذذتبعا األ ل ذذة عذ ذ ع
املسؤ ل ة اجلنائ ة (املا ان .)4 2
 -9تكةرر اللجنةةة توصةةياتها السةةابقة لانظةةر الو يقةةة  ،CAT/C/CHN/CO/4الفقرتةةان 32
و ،33والو يقةةة  ،A/55/44الفقةةرة  )123وتةةدعو الدولةةة المةةرأ مةةرة أاةةرر إل ة النظةةر ةةي
مسةةألة إدراع تعريةةف لةةامل للتعةةذيب ةةي قوانينهةةا يتوا ةةق عل ة ن ةةو امةةل م ة ا تفاقيةةة
ويشمل جمي العناصر الواردة ةي المةادة  ،1بمةا ةي للةغ نةرل التمييةين وينللةي للدولةة
المةةرأ أن تكفةةل إمكانيةةة مالحقةةة جمية مةةوأفي الدولةةة وأي لةةخ اةةر يتصةةرأ بصةةفة
رةمية أو بموا قة أو رضا موأف عام بسلب ممارةة التعذيبن وتوجه اللجنة عناية الدولةة
المةةرأ إل ة الفقةةرة  9مةةن تعليقه ةا العةةام رقةةم 2ل )2007بشةةأن تنفيةةذ الةةدو ا ةراأ
للمادة  ،2الذي أُلير يها إل أن التناقضات الخميرة بين التعريةف الم ةدد ةي ا تفاقيةة
وللغ الوارد ي القانون الم لي تؤدي إل لرات علية أو م تملة تتيح إمكانية اإل ةالت
من العقاان
ال لس ا حتيا ي الممو
 -10ذ ذزال اللجنذذة شذذعر بذذالرلق ألن الي لذذة الطذذر مل تاذذي أ خط ذ ات لترل ذ ع املذذية
مراكذذز الشذذر ة مذذية السذذبعة أبذذا
الران ن ذذة الرصذ ااذذي ة ب ذ  30ب مذا ذحتجذذاا األ ذذاا
اإلضا ة امل ن حة للنائ العا املسؤ ل عذن مراقبذة اذحتجذاا لل ا رذة علذى اعترذا م .إ حتذ .
اللجنذة عل ذا باملعل مذذات الذا قذذيمت ا الي لذة الطذر مفا هذذا أن سذلطات الن ابذذة العامذة مل ا ذذق
عذذا  ،2014ذذي ذ ذزال شذذعر بذذالرلق ألن املذذية املبذذاله ذذا
علذذى اعترذذال  406أ ذذاا
ن أ مراقبذة مسذترلة قذي زبذي خطذر
الا جي ا خال ا مل دفي األمن العذا احتجذاا األ ذاا
عرع ااتجزبن لل عاملة الس ئة حل  للتعيب  .عرب اللجنة عذن قلر ذا بشذان رذا بر مفا هذا
أن م ذ ذ دفي األمذ ذذن العذ ذذا بسذ ذذتايم ن بانتظ ذ ذذا الصذ ذذالح ة اذسذ ذذت نائ ة املت لذ ذذة يبذ ذذي م ذ ذذية
اذحتجذذاا إى  30ب مذا ،حذذل  أك ذذر مذذن املذذية الران ن ذذة املسذ ا هبذذا .الحذذا اللجنذذة برلذذق أن
إ ذذا التحر ر ذذات أ املالحر ذذات اجلنائ ذذة ذ خيض ذذل لل راقب ذذة الرض ذذائ ة
احتج ذذاا األ ذذاا
إذ بعي أن ك ن الرض ة جاهزة لل حاك ة (املا ة .)2
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 -11تدعو اللجنة الدولة المرأ إل ما يلي:
أن تقلة المةدة القصةور الم ةددة ب ة  37يومةاً حتجةا ا لةخاف ةةي
(أ)
مرا ي الشر ة وأن تكفةل ،قانونةاً وممارةةةً ،ملةو الم تجةيين ةوراً أمةام قةال اةال أجةل
مني يتعدر  48ةاعة ،و قاً للمعايير الدولية؛

(ب) أن تكفةةل توجيةةه الةةتهم رةةةمياً لجمي ة الم تج ةيين أو إاضةةاعهم لل ةةلس
ا حتيا ي من قِلل الم ا م ي انتظار الم ا مة أو اإل راع عنهم؛
( ) أن تضةةمن حةةق الم تجةيين ةةي المعةةن ،اةةال أي مرحلةةة ،ةةي مشةةروعية
احتجا هم أو ضرورته أمام قال يجو له ا مر باإل راع الفوري عنهم؛
()

أن تشج تنفيذ تدابير نير احتجا ية لديل لل لس ا حتيا ين

القيود المفروضة عل ال ق ي ا ةتعانة بم ام وال ق ي اإلامار با حتجا
 -12شذ ي اللجنذة بتعذذيب عذا  2012لرذان ن اإلجذراتات اجلنائ ذة الذي بذذنع ،ضذ ن يلذذة
أم  ،على أنه جي ا اذا أن برابذ مشذتب ا ذه خذالل  48سذاعة كحذي أقصذى اعتبذا ا مذن كظذة
رذيمي الطلذ  ،لكن ذا عذرب عذن أسذف ا ألن الرذان ن ذ بضذ ن حذق ااتجذز مرابلذة حمذا منذي
ال هلة األ ى ذحتجاا  .ك ا بسا اللجنة الرلق ألن ااامي بنبغذي لذه ،قضذابا ل عذربض أمذن
الي لة للاطرل أ لاإل هذابل أ لالر ذ ةل اخلطذ ة ،أن لصذ علذى إ ن ااررذن التذابعن جل ذاا
األمذذن العذذا ملرابلذذة املشذذتبه ذذه ،جي ذذز الرذذان ن لل حررذذن أن بر ضذ ا منحذذه اإل ن ذ ة امن ذذة غذ
كش ذذف أسذ ذرا الي ل ذذة.
حم ذذي ة إ ا ك ذذان ا بعتر ذذي ن أن املرابل ذذة ق ذذي ع ذذق التحر ذذق أ تس ذذب
ك ا جي ا لل حررذن التذابعن جل ذاا األمذن العذا ذض إخطذا أ ذرا أسذرة ذاع مذا باحتجذاا
حالذ ذذة الن ذ ذ ا ذ ذذه مذ ذذن الرضذ ذذابا إ ا أ ا أن اإلخطذ ذذا قذ ذذي بع ذ ذذق حتر ذ ذ ر م .غذ ذذم أنذ ذذه جي ذ ذ ا
لل حتج ذزبن الطعذذن أمذذا السذذلطات ال ن ذذة أ اإلقل ذذة للشذذؤ ن الس ذربة ق ذرا مذذا إ ا كانذذت
لرضاباهم صلة باسرا الي لة ،ذلن اللجنذة ذر أن هذيا السذب لالنتصذا ذ بتذ لل حتجذزبن
إمكان ة امل ل أمذا سذلطة مسذترلة حمابذية ذ الطعذن ي ذل أسذباب الذر ض .الحذا اللجنذة
برلذق رذذا بر متذ ا رة شذ إى أن مذ دفي األمذذن العذا بر ضذ ن باسذذت را مرابلذة ااذذامن لل شذذتبه
م إخطا أقا هبم باحتجااهم بيع أن الرض ة تعلق باسرا الي لة ،حل  اكذاذت الذا
ذ َّجه ا لل حتجز ل ة ا كاب جرائم متعلرة بامن الي لة (املا ة .)2
 -13ت ةةل اللجن ةةة الدول ةةة الم ةةرأ علة ة أن تعتم ةةد ،بموج ةةب الق ةةانون و ةةي الممارة ةةة
العمليةةة ،تةةدابير عالةةة لكفالةةة مةةنح الم تج ةيين ،جمي ة الضةةمانات القانونيةةة منةةذ الوهلةةة
ا ول ة حتجةةا هم ،بمةةا ةةي للةةغ الضةةمانات المشةةار إليهةةا ةةي الفق ةرتين  13و 14مةةن
تعليق اللجنة العام رقم 2ن وينللي للدولة المرأ عل وجه الخصوف:
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أن تعةةد قوانينهةةا وتمةةنح جمية الم تجةيين ال ةةق ةةي مقابلةةة م ةةام منةةذ
(أ)
الوهلة ا ول ل رمانهم من ال رية ،بما ي للغ اال مرحلة ا ةتجواا ا ول من قلل
الشر ة ،بلض النظر عن التهم الموجهة إليهم؛
(ب)

أن تكفل عملياً للم تجيين إمكانية التواصل م م ام ي ةرية تامة؛

( ) أن تضةةمن إامةةار أقةةارا الم تجةةي أو ألةةخاف ا ةرين يختةةارهم بوقةةائ
احتجا وأةلابه ومكانه اال المدة الم ددة ي القانون بة  24ةاعة؛
( ) أن تللي أحكام قانون اإلجةراءات الجنائيةة التةي تسةمح بفةرل قيةود علة
ال ةةق ةةي اةتشةةارة م ةةام وإامةةار ا قةةارا ةةي حالةةة قضةةايا تعةريض أمةةن الدولةةة للخمةةر
أو اإلرهاا أو الرلوة الخميرة أو القضايا التي تخ أةرار الدولة ؛
(ه) أن تكفل للم تجةيين ولممللةيهم القةانونيين وأقةاربهم إمكانيةة المعةن أمةام
قال ي أي قيود نير قانونية عل ال ق ي مقابلة الم امين أو إامار ا قارا؛
( ) أن تراقةةب بانتظةةام م ةةدر امتلةةا جمي ة م ةةوأفي ا مةةن العةةام للضةةمانات
القانونية وتكفل رل اإلجراءات التأديلية الواجلة عل من يمتللون لهان
اإلقامة الجلرية ي مكان معين
 -14ع ذذرب اللجن ذذة ع ذذن قلر ذذا الب ذذاله إاات امل ذ ا املعيل ذذة م ذذن ق ذذان ن اإلج ذراتات اجلنائ ذذة ال ذذا
س ذ بلبذذيا ذذاع خاضذذل ل قامذذة اجلربذذة ل مكذذان معذذنل مذذية ص ذ إى سذذتة أ ذ ر
اكذذاذت الذذا بتعلذذق ذذا األمذذر ذرائم ل عذربض أمذذن الي لذذة للاطذذرل أ لاإل هذذابل أ لالر ذ ةل
اخلطذ ة ،أ اكذذاذت الذا قذذي ع ذق ذذا اإلقامذة اجلربذذة منزلذه ذذر التحر ذق .علذذى الذذرغم
مذذن أنذذه بنبغذذي إخطذذا أ ذرا األسذذرة برذرا اذحتجذذاا خذذالل  24سذذاعة ،الحذذا اللجنذذة برلذذق أن
الران ن ذ بنع على أنه جي إخبا هم بسببه أ مكانه ،الي قي بك ن أ مكان غذ خاضذل
للر ذذان ن املراقب ذذة .ذذر اللجن ذذة أن إع ذذال ه ذذي األحك ذذا  ،إى جان ذ إمكان ذذة ذذض اك ذذق
استشا ة حما حالة هي األن ا من اجلذرائم ،قذي بشذك ضذربا مذن اذحتجذاا عذزل عذن العذامل
اخلذا جي أمذاكن سذربة ،مذا قذي بعذرع ااتجذزبن إى حذي كبذ خلطذر التعذيب أ سذ ت املعاملذذة
(املا ة .)2
 -15ينلل ةةي للدول ةةة الم ةةرأ أن تلل ةةي ،علة ة وج ةةه الس ةةرعة ،أحك ةةام ق ةةانون اإلجة ةراءات
الجنائيةةة التةةي تسةةمح عليةاً باحتجةةا المشةةتله ةةيهم بمعةةي عةةن العةةالم الخةةارجي ةةي مكةةان
معين ،اةال تةرة اضةوعهم لمقامةة الجلريةةن و ةي الوقة لاتةه ،ينللةي للدولةة المةرأ أن
تكفةل مراجعةة النةواا العةامين علة الفةةور لجمية القةرارات المتعلقةة باإلقامةة الجلريةة التةةي
يتخةةذها موأفةةو ا مةةن العةةام ،وأن ت ةةرف عل ة توجيةةه الةةتهم للم تج ةيين الةةذين تقةةررت
مالحقةةتهم بوصةةفهم متهمةةين م تملةةين وعلة م ةةا متهم ةةي أقةةرا وقة ممكةةن واإل ةراع
توجه لهةم تهةم ولةم ي ةا موان وإلا ةان ا حتجةا ملةرراً ،وجةب تسةجيل
وراً عن الذين لم َّ

GE.16-01451

5

CAT/C/CHN/CO/5

الم تجة ةيين رة ةةمياً وإي ةةداعهم ةةي أم ةةا ن احتج ةةا معت ةةرأ به ةةا رة ةةمياًن وينلل ةةي إاض ةةا
الموأفين المسؤولين عن انتها ات حقوق الم تجيين للمساءلة الجنائيةن
الف

الملي المستقل

 -16رح ذ اللجن ذذة باملعل م ذذات ال ذذا مفا ه ذذا أن ي ذذل مراك ذذز اذحتج ذذاا الي ل ذذة الط ذذر
نفذذيت نظام ذا للفحذذع الطذذا لل ذذاا لذذي احتجذذااهم ،لكن ذذا ذ ذزال شذذعر بذذالرلق ألن
م ذ دفي األمذذن العذذا مراكذذز اذحتجذذاا بلمكذذاهنم التحرذذق مذذن اسذذت ا ات الفحذذع الطذذا الذذا
بسذذجل ا األ بذذات ،ألن هذذؤذت األ بذذات ملزم ذ ن بذذلبالع اإل ا ة املشذذر ة علذذى ج ذذاا األمذذن العذذا
عنيما بكتشف ن ردا التعيب  .بسا اللجنة الرلق ألن هي ال بات من اهنا أن ؤ إى
ضا ب ال اجبات بالنسبة لل بات أن عرض م لضغ ط من أج حي األ لة (املا ة .)2
 -17ينللي للدولة المرأ:

لةةي ةةي مر ةةي ا حتجةةا مةةن قِلةةل
أن تكفةةل اضةةو الم تجةيين لف ة
(أ)
أ لاء يعملون بشكل مستقل عن الشر ة وةلمات مرا ي ا حتجا ؛
(ب)

( )
القانونيين؛

أن تكفل إجراء جمي الف وف دون مراقلة أجهية ا من العام؛
أن تتةةيح ا ةةال عل ة ةةةجالت هةةذ الف ةةوف للم تج ةيين وممللةةيهم

( ) أن تكفةةل قيةةام ا لةةاء ،ة ةرياً ودون اشةةية ا نتقةةام ،بةةيبالغ هييةةة ت قيةةق
مستقلة بآ ار وادعاءات التعذيب أو ةوء المعاملةن
ما أُبلِغ عنه من حا ت قم الم امين والنشماء
 -18بسا اللجنذة قلذق بذاله إاات ع ل ذة اذحتجذاا غذ املسذب قة الذا ألذت أك ذر مذن 200
حم ذذا نا ذذ .اس ذذتج اهبم منذ ذي  9ا/ب ل ذ ذه  ،2015حس ذذب ا أ ذذي ب ذذه .ذ بذ ذزال  25م ذذن م،
حسذذب ا أ ذذي بذذه ،هذذن اإلقامذذة اجلربذذة مكذذان معذذن ،جي ذ مص ذ  4مذذن م حسذذب ا اعذذم.
عرذ هذذي اك لذذة الذذا أ ذذي باهنذذا ذ يت ق ذذل ااذذامن املذذيا عن عذذن حرذ اإلنسذذان ،جذذرت
سلسذ ذذلة مذ ذذن اذعتذ ذذياتات املتصذ ذذاعية األخذ ذذر الذ ذذا أبلذ ذذه عن ذ ذذا ضذ ذذي ااذ ذذامن بسذ ذذب أ ائ ذ ذذم
مس ذذؤ ل الم امل ن ذذة ،اص ذذة ذذا بتعل ذذق برض ذذابا تصذ ذ س ذذاتلة اكك م ذذة س ذذائ م ذذن قب ذ ذ
التعيب الي ا عن نشطات حر اإلنسان مما سي الشعائر اليبن ة .ش هي اذعتياتات
اذحتجاا على أسذا ذ م ذم ضفاضذة مذن قب ذ لالذيخ ل مشذاجرات إدذا ة الشذغ ل إسذاتة
املعاملة التعيب أدنات اذحتجذاا .لذت حذاذت املسذا األخذر نذة ااامذاة ،حسذب ا أ ذي
به ،ض إعا ة التسج السن إلغذات خذع ااذامن الطذر مذن قاعذات ااذاكم ألسذباب
مرببة ،ك ا حص حاذت انه ك اجنانه أ ل انغشذ أ جذانه ك كذي .عذرب اللجنذة عذن
قلر ذذا إاات ئذذة لالسذذل اعخذذر املعرق ذ لنظذذا ااك ذذةل الشذذاملة الذذا ذذر خمتلذذف م ذ ا قذذان ن
اااماة قان ن اإلجراتات اجلنائ ة املا ة  309املعيلذة حذيب ا مذن الرذان ن اجلنذائي ،ذر أهنذا
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ضفاضة ر ع مبيأ ال رن الران ي فس اجملال للتفس التطب ق التعسف ن .شذعر اللجنذة
بذذالرلق ألن اذعتذذياتات الر ذ املشذذا إل ذذا أعذذال قذذي ذذق ااذذامن ع ذذن اإل ذذا ة إى التر ذذا بر
املتعلرذة بالتعذذيب أدنذات الذذي ا عذن مذ كل م خشذ ة التعذذرع لالنترذا  ،هذ مذا برذ ع ضذ انات
س ا ة الران ن الالامة للح ابة الفعالة من التعيب (املا ة .)2
 -19ينلل ةةي للدول ةةة الم ةةرأ أن تك ةةف ع ةةن معاقل ةةة الم ةةامين علة ة اإلجة ةراءات الت ةةي
يتخةةذونها و ق ةاً لواجلةةات مهنيةةة معتةةرأ بهةةا يتعةةين إتاحةةة إمكانيةةة القيةةام بهةةا دون اشةةية
المالحق ةةة بموج ةةب ق ةةوانين ا م ةةن ال ةةو ني أو ا ته ةةام بعرقل ةةة نظ ةةام الم كم ةةة ،م ةةن قلي ةةل
المش ةةورة أو التملي ةةل المش ةةروعين ي مو ةةل أو ال ةةد ا ع ةةن قض ةةيته أو ا عتة ةرال علة ة
انتها ةةات اإلج ةراءات ةةي الم ةةا م لانظةةر الملةةادم ا ةاةةةية المتعلقةةة بةةدور الم ةةامين،
الفقرة )16ن ما يجب عل الدولة المرأ:
أن تكفةةل الت قيةةق الفةةوري والشةةامل والنييةةه ةةي جمي ة انتها ةةات حقةةوق
(أ)
اإلنسةةان المرتكلةةة ضةةد الم ةةامين وم ا مةةة المسةةؤولين عنهةةا ومعةةاقلتهم حسةةب امةةورة
أ عالهم وحصو الض ايا عل ةلل جلر الضرر؛
(ب) أن تعتمةةد دون تةةأاير مةةا يلةةيم مةةن التةةدابير لكفالةةة تمةةوير مهنةةة م امةةاة
مس ةةتقلة تمامة ةاً ولاتي ةةة التنظ ةةيم حتة ة يتس ةةن للم ةةامين أداء جمية ة مه ةةامهم المهني ةةة دون
تخويف أو مضايقة أو تدال نير ئق؛
( ) أن تُراج  ،و قاً للمعايير الدولية ،جمي القوانين التي تمس ممارةةة مهنةة
الم اماة ،وللغ بلرل تعديل ا حكام التي تقول اةتقاللية الم امينن
ا دعاءات المتعلقة بارتكاا موأفي ا من العام

عا التعذيب وةوء المعاملة

 -20غم األحكا الران ن ذة اإل ا بذة العيبذية الذا حتظذر اسذتايا التعذيب  ،ذ ذزال اللجنذة
شعر برلذق بذاله إاات رذا بر متذ ا رة مفا هذا أن مما سذة التعذيب املعاملذة السذ ئة ذ ذزال متجذي ة
بشذذك ع ذذق نظذذا العيالذذة اجلنائ ذذة ،الذذي بعت ذذي بذذل راط علذذى اذع ذ ا كاسذذا ل انذذة.
ك ذذا ع ذذرب ع ذذن قلر ذذا بش ذذان معل م ذذات مفا ه ذذا أن أغل ذ مما س ذذات التع ذذيب س ذ ت املعامل ذذة
ذذا
املزع م ذذة ذذر خ ذذالل ذ ة اك ذذب اذحت ذذا ي اذحتج ذذاا خ ذذا نط ذذا الر ذذان ن بش ذذا
م دف األمن العا اليبن ميا س ن صالح ات مطلرة خالل التحر ق اجلنائي ن أ مراقبذة مذن
قجب ذ ذ الن ذ ذ اب العذ ذذامن الرض ذ ذذات .حسذ ذذب ا أ ذ ذذي بذ ذذه ،تع ذ ذذزا هذ ذذي الصذ ذذالح ات املطلرذ ذذة أك ذ ذذر
باملسذذؤ ل ات املش ذ كة املن ذذة ذذاا األمذذن العذذا ذذا بتعلذذق بذذالتحر ق إ ا ة مراكذذز اذحتجذذاا،
ه  ،نظر اللجنة ،ما لفز ااررن علذى اسذتايا اذحتجذاا ك سذ لة إلجبذا ااتجذزبن علذى
اذع ا (امل ا .)16 13 12 2
 -21ت ل اللجنة الدولة المرأ عل ما يلي:
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أن تتخةةذ التةةدابير التش ةريعية ونيةةر التش ةريعية الال مةةة لكفالةةة الفصةةل التةةام
(أ)
بةةين مهمةةة الت قيةةق اةةال تةةرة ال ةةلس ا حتيةةا ي ومهمةةة ا حتجةةا ونقةةل صةةالحية إدارة
مرا ي ا حتجا من و ارة ا من العام إل و ارة العد ؛
(ب) أن تنشةةآ ليةةة مسةةتقلة و عالةةة وة ةرية لتيسةةير تقةةديم الض ة ايا للشةةكاور
المتعلقة بالتعذيب وةوء المعاملة إل السلمات المختصة والمستقلة وتكفل عمليةاً حمايةة
أص اا الشكاور من أي انتقام بسلب لكاواهم أو أي أدلة يقدمونها؛
( ) أن تنش ةةآ لي ةةة للرقاب ةةة القض ةةائية الفعال ةةة لتص ةةر ات م ةةوأفي ا م ةةن الع ةةام
اال الت قيق أو ا حتجا ؛
( ) أن ت سن أةاليب الت قيق الجنائي للقضةاء علة ممارةةة ا عتمةاد علة
ا عتراأ دليل إ لات أةاةي ورئيسي ي إجراءات المالحقة الجنائيةن
اةتقاللية الت قيقات ي ا دعاءات المتعلقة بالتعذيب
 -22ذ ذزال اللجنذذة شذذعر بذذالرلق ألن اا اج ذذة م ذذا الن ابذذة العامذذة ،أ املالحرذذة الرضذذائ ة
مراجعذذة إج ذراتات حتر ذذق الشذذر ة خذذالل مرحلذذة مذذا قب ذ ج ذذه الت ذذة ،بذذؤ إى ضذذا ب
املصاحل من ذانه املسذا ا ا بذة إجراتالذا ،حذل  لذ اضذطلعت هبذا إ ا ات خمتلفذة .عذال ة علذى
لذذك ،حت ذ  .اللجنذذة عل ذذا قذذف الي لذذة الطذذر املت ذ أن جلذذان الس اسذذة الرذذان ن التابعذذة
للح ذذزب الش ذ عي الص ذ ق نس ذذق ع ذ ا ئ ذذات الرض ذذائ ة ن املش ذذاكة مبا ذذرة التحر ر ذذات
أ اقذ اا إجذراتات علذى الرضذاة .غذ أن اللجنذة شذعر بذالرلق إاات ضذر ة كل ذف ه ئذة س اسذ ة
بتنس ق اإلجراتات ،مل إمكان ة التيخ الشؤ ن الرضائ ة ،ذ س ا الرضابا ات الصبغة
الس اس ة .بالنظر إى ما أعال  ،اسف اللجنة لعي ريمي الي لة الطذر معل مذات مصذنفة
ذا خيذع كذ جرميذة
املة بشان عي الشكا املتعلرة بالتعذيب الذ ا ة مذن ي ذل املصذا
من اجلرائم الا ش ل ا خمتلف ج ان عربف التعيب  .ك ذا مل تل َّذق أ معل مذات بشذان عذي
التحر رات الا با رها الن اب العذام ن اذ عذاتات املتعلرذة بالتعذيب اكذم منصذب م أ بنذات
على معل مات أبلمغ م هبا أ بات .ك ا الحا اللجنة أن الي لة الطر مل ري معل مات بشان
العر بات اجلنائ ة أ التا بب ة الصا ة على اجلناة (املا ان .)12 2
 -23تكةةرر اللجنةةة توصةةيتها السةةابقة لانظةةر الو يقةةة  ،CAT/C/CHN/CO/4الفقةةرة )20
وتملةةب إل ة الدولةةة المةةرأ أن تقةةدم معلومةةات بشةةأن عةةدد الشةةكاور المتعلقةةة بالتعةةذيب
ال ةةواردة من ةةذ ع ةةام  ،2008وبش ةةأن ع ةةدد الت قيق ةةات الت ةةي بال ةةرها النة ةواا الع ةةامون ةةي
ةاء علة معلومةةات أبلله ةم بهةةا أ لةةاء،
ا دعةةاءات المتعلقةةة بالتعةةذيب ب كةةم منصةةلهم أو بنة ً
وبشةةأن العقوبةةات الجنائيةةة أو التأديليةةة الصةةادرة عل ة مةةن لة ارتكةةابهم لجريمةةة التعةةذيب
أو ةوء المعاملةةن مةا ت ةل اللجنةة الدولةة المةرأ علة إنشةاء ليةة رقابةة مسةتقلة لكفالةة
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الت قيق الفوري والنييه والفعا ةي جمية ا دعةاءات المتعلقةة بالتعةذيب وةةوء المعاملةةن
وينللي للدولة المرأ أن تتخذ الخموات الال مة لكفالة ما يلي:
عة ةةدم وجة ةةود أي عالقة ةةة مؤةسة ةةية أو هرمية ةةة بة ةةين م ققة ةةي لية ةةة الرقابة ةةة
(أ)
ومن التُلِه ي ارتكابهم عا التعذيب وةوء المعاملة؛
المستقلة َ
(ب)

ُّ
تمكن لية الرقابة المستقلة من أداء مهامها دون أي نو من التدال؛

( ) صةةل المةرتكلين الميعةةومين عةةا التعةةذيب وةةةوء المعاملةةة علة الفةةور
من مهةامهم اةال مةدة الت قيةق ،و ةةيما ةي ال ةا ت التةي قةد يكونةون يهةا ةي موقة
يت ةةيح له ةةم تكة ةرار الفع ةةل الميع ةةوم أو ا نتق ةةام م ةةن الضة ة ية الميعوم ةةة أو إعاق ةةة إجة ةراءات
الت قيق؛
( ) من لجان السياةة والقانون التابعة لل يا الشيوعي الصيني من التةدال
نيةةر المناةةةب أو نيةةر الملةةرر ةةي اإلج ةراءات القضةةائية لانظةةر الملةةادم ا ةاةةةية بشةةأن
اةتقال السلمة القضائية ،الفقرة )4؛
(ه)
أو ةوء المعاملة؛

الت قيةةق الفةةوري والفعةةا والنييةةه ةةي جمي ة التقةةارير المتعلقةةة بالتعةةذيب

( ) القي ةةام علة ة الن ةةو الواج ةةب بمالحق ةةة م ةةن ال ةةتله ةةي ارتك ةةابهم أ ع ةةا
التعةةذيب أو ةةةوء المعاملةةة ونةةيلهم ،ةةي حةةا إدانةةتهم ،لعقوبةةات تتناةةةب وامةةورة أ عةةالهم
وإتاحة الض ايا ةلل جلر الضرر المناةلةن
حا ت الو اة وتو ير العالع الملي الفوري أ ناء ا حتجا
ذذات أدنذذات اذحتجذذاا جذرات
 -24ذ ذزال اللجنذذة شذذعر بذذالرلق إاات اذ عذذاتات بشذذان قذ
التعيب أ بسب نرع الرعابة العال الطب ن الف بن أدنات اذحتجاا ،ك ا حص  ،حسذب ا
أ ي به ،حالة كا نلي نزبن بل ذك بنب شذي .ك ذا بسذا ها الرلذق صذ معل مذات
مفا ها أن اإلجراتات الرائ ة للتحر ق حاذت ال اة أدنات اذحتجاا جير اهل ا ع ل ذا
ك من األح ان ب اجه األقا ب ع ائق ك ة لفرع إجرات شرب حتر ق مسترلَّن أ ذس ا
الر ذذات .عذذرب اللجنذذة عذذن أسذذف ا ألهنذذا ،غذذم لبالذذا ل ذذي الي لذذة الطذذر بذذان برذذي ب انذذات
إحص ذذائ ة بشذ ذذان عذ ذذي ال ذ ذذات أدنذ ذذات اذحتجذ ذذاا خذ ذذالل الف ذ ذ ة ق ذ ذذي اذسذ ذذتعراع ،مل تلذ ذذق أ
معل مات بشان هيا امل ض أ بشان أ حتر رات هي ال ات .ك ذا اسذف اللجنذة لعذي
ريمي الي لة الطر معل مات بشان عذي اكذاذت الذا ذض ذا النذ اب العذام ن قبذ ل رذا بر
أ بات السج ن الا عزت ال اة إى املرع .ك ا مل ري أ معل مات بشان عذي اكذاذت الذا
اع ع ا أقا ب املت ىف على استنتا الن اب العامن بشان سب ال ذاة (املذ ا 12 11 2
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 -25ينللةةي للدولةةة المةةرأ أن تقةةدم المعلومةةات والليانةةات اإلحصةةائية المشةةار إليهةةا ةةي
الفق ةةرة  23م ةةن ه ةةذ الو يق ةةة ،بل ةةرل تقي ةةيم م ةةدر و ائه ةةا بالتياماته ةةا بموج ةةب ا تفاقي ةةةن
وباإلضا ة إل للغ ،يجب عل الدولة المرأ أن تتخذ التدابير الال مة لكفالة ما يلي:
قيةةام هييةةة مسةةتقلة اةةالأ ةةةلمات النيابةةة العامةةة بةةيجراء ت قيقةةات وريةةة
(أ)
ونييهةةة ةةي جمي ة حةةا ت الو ةةاة أ نةةاء ا حتجةةا وا دعةةاءات المتعلقةةة بالتعةةذيب وةةةوء
المعاملة ور ض تقديم العالع الملي؛
(ب) تقةةديم مةةن لت ة مسةةؤوليتهم عةةن الو يةةات الناجمةةة أ نةةاء ا حتجةةا عةةن
التعةةذيب أو ةةةوء المعاملةةة أو ال رمةةان مةةن العةةالع الملةةي ومعةةاقلتهم ،ةةي حالةةة إدانةةتهم،
عل الن و المناةب؛
( ) حصو الم تجيين عل الرعايةة المليةة المناةةلة ،بمةا ةي للةغ اةتشةارة
ليب من ااتيارهمن
ال لس ا نفرادي واةتعما القيود
 -26شذذعر اللجنذذة بذذالرلق ألن الي لذذة الطذذر عتذذر اكذذب اذنف ذرا لأسذذل با ل ذ ا ةل
مراكز اذحتجاا ،بسر على ي ل ااتجزبن املي مجن ض ن لالفئة  -1مصي خطر كبذ علذى
السالمةل ،الا ش ااتجزبن اليبن قي بلحر ن الضر بانفس م املشتبه إصابت م بذامراع
عرل ذذة مذذن لبذذيخل ن مشذذاجرات ب ذ ن الشذذغ ل .ك ذذا ميكذذن ذذرع اكذذب اذنف ذرا
مراكذذز عذذال إ مذذان املاذذي ات ات نظذذا العذذزل اإللزامذذي عنذذيما ذ لبنصذذل بالت ذذيب ل حذذال
األ ذاا الذذيبن خيضذع ن للعذذال أ ذ بنضذذبط ن أ ألسذباب أخذذر عيبذية .اسذذف اللجنذذة
كلت ذذا
لع ذذي جذ ذ ب ان ذذات إحص ذذائ ة ات ص ذذلة بش ذذان اس ذذتايا أس ذذل ب اك ذذب اذنفذ ذرا
اكالتن معل مات بشان مي ه الرص  .ك ا اسف اللجنة لعي ج معل مات بشان الل ائ
ذذال اسذذتايا الر ذ .
التنظ ذذة مراعذذاة اكر ذ املتعلرذذة باااك ذذة ذذق األص ذ ل الران ن ذذة
هذذيا الصذذي  ،عذذرب اللجنذذة عذذن قلر ذذا إاات ضذ الي لذذة الطذذر بذذان اسذذتايا مذذا بسذ ى
لكرسذذي اذسذذتج ابل مذذرَّ لباعتبذذا لذذك ذذيب ا قائ ذا ملنذذل املشذذتبه ذ م مذذن الف ذرا أ إكذذا
األ بانفس م أ اذعتيات على امل دفنل ،هي مسائ من املرج إى حي كب عي ق ع ذا
خالل إجراتات اذستج اب (املا ة .)16
 -27ينللي للدولة المرأ:
أ ا تسةةتخدم أةةةلوا ال ةةلس ا نف ةرادي إ مةةالل أايةةر و قصةةر مةةدة
(أ)
ممكنة و ي إ ار المراقلةة الصةارمة مة إمكانيةة المراجعةة القضةائية ،و قةاً للمعةايير الدوليةةن
ويجةةب علة الدولةةة المةةرأ أن تةةن علة معةةايير واضة ة وم ةةددة ةةي لوائ هةةا التنظيميةةة
المتعلقة باتخال قرارات ال لس ا نفرادي ت دد ةير اإلجراء ونوعه ومدته القصور؛
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(ب) أن ت ظة ةةر اةة ةةتخدام أةة ةةلوا ال ة ةةلس ا نف ة ةرادي نية ةةر الم ة ةةدد المة ةةدة
يم ةةا يتعل ةةق با ل ةةخاف لوي اإلعاقة ةات الفكري ةةة أو النفس ةةية  -ا جتماعي ةةة وا ح ةةدا
والنسةةاء ال وامةةل ولوات الرض ة وا مهةةات اللةةواتي ي ِ
رضةةعن أ فةةالهن رضةةاعة ليعيةةة ةةي
ُ
السجن؛
( ) أن تكفةةل مراعةةاة حةةق الم تج ةيين ةةي الم ا مةةة و ةةق ا صةةو القانونيةةة
لدر إاضاعهم لمجراءات التأديلية بشكل عام ولل لس ا نفرادي بشكل ااف؛
( ) أن تتجنةةب اةةةتخدام القيةةود قةةدر اإلمكةةان أو أ تسةةتعملها إ ةةي حالةةة
تمليق إجراءات تنظيميةة صةارمة و مةالل أايةر ،عنةدما تفشةل بةدائل المراقلةة ا قةل تقييةداً،
و قص ةةر م ةةدة ممكن ةةةن وينلل ةةي حظ ةةر اة ةةتخدام م ةةا يس ةةم راة ةةي ا ة ةةتجواا ا ةةال
عمليات ا ةتجواا؛
(ه) أن تُجمة وتنشةةر بانتظةةام بيانةةات لةةاملة ومصةةنفة بشةةأن اةةةتخدام ال ةةلس
ا نفرادي والقيود ،بما ي للغ م او ت ا نت ار وإيذاء النفس لات الصلةن
رصد أما ن ا حتجا وتفتيشها
 -28غ ذ ذذم م ق ذ ذذف الي ل ذ ذذة الط ذ ذذر املت ذ ذ ذ أن النذ ذ ذ اب الع ذ ذذامن مس ذ ذذؤ ل ن ع ذ ذذن مراقب ذ ذذة
اذحتجاا ،ذ زال اللجنة شعر بذالرلق ألن اا اج ذة م ذت م ب صذف م مذيعن عذامن مذراقبن
ضذ ذ ذ ذذعجف اس ذ ذ ذ ذذترالل ة م ذ ذ ذ ذذام م ،ك ذ ذ ذ ذذا أ ذ ذ ذ ذذا ت اللجنذ ذ ذ ذذة إى ل ذ ذ ذ ذذك س ذ ذ ذ ذذابرا (انظ ذ ذ ذ ذذر ال د ر ذ ذ ذ ذذة
 ،CAT/C/CHN/CO/4الفررة  .)20عال ة علذى لذك ،الحذا جذ رل ذات صذي أخذر  ،مذن
قب ذ امل ذراقبن اخلاصذذن ملراكذذز اذحتجذذاا أ مم لذذي ل ذ الن ذ اب الشذذعا ،لكن ذذا اسذذف لعذذي
ريمي معل مات بشان التزامالا املتعلرة باإلبالع عال ة ص الا (املا ان .)16 11
 -29تدعو اللجنة الدولة المرأ إل ما يلي:
إنشاء لية رقابة مستقلة لمراقلة أما ن ا حتجا يُتاح لهةا القيةام دون أي
(أ)
عوائق بييارات نير معلنةةن وينللةي إعةالن توصةياتها ةي الوقة المناةةب وبشةفا ية ويجةب
بناء عل اةتنتاجاتها؛
عل الدولة المرأ أن تتخذ إجراءات ً
(ب) مة ةةنح إمكانية ةةة داة ةةو أمة ةةا ن ا حتجة ةةا للهيية ةةات والخل ة ةراء الم لية ةةين
والدوليين ي مجا حقوق اإلنسان؛
( )

النظر ي إمكانية التصديق عل اللروتو و ا اتياري لالتفاقيةن

ا حكام المتعلقة بأةرار الدولة وعدم وجود بيانات

 -30إن اللجن ذ ذ ذذة ،إ ذ ذ ذذيكر بت ص ذ ذ ذ ذ الا الس ذ ذ ذذابرة (انظ ذ ذ ذذر ال د ر ذ ذ ذذة ،CAT/C/CHN/CO/4
الفرر ذذان  ،)17 16ذ ذ ذزال شذ ذذعر بذ ذذالرلق إاات اسذ ذذتايا األحكذ ذذا املتعلرذ ذذة باس ذ ذرا الي لذ ذذة
لتجنذ إ احذذة معل مذذات بشذذان التعذذيب
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بتاك ذذي الي لذذة الطذذر أن ل املعل مذذات املتعلرذذة بالتعذذيب ذ نذذي ضذ ن نطذذا أسذرا الي لذذةل،
عذذرب عذذن قلر ذذا إاات عذذي رذذيمي الي لذذة الطذذر ك ذذا كبذ ا مذذن الب انذذات الذذا لبت ذذا اللجنذذة
قائ ذة املسذائ خذالل اكذ ا  .دذ عذي رذيمي املعل مذذات املطل بذة ،ذ سذتط ل اللجنذة ر ذ م
إجذراتات الي لذذة الطذذر علذذى يف ذ كامذ ض ذ ت أحكذذا اذ فاق ذذة .عذذال ة علذذى لذذك ،عذذرب
اللجنذذة عذذن أسذذف ا ألن اعذذي الرلذذق الذذا الذذا أدا لذذا ص ذ ت ا السذذابرة بشذذان قذذان ن حفذذا
أسرا الي لة لعا  1988ذ ذزال قائ ذة قذان ن حفذا أسذرا الي لذة لعذا  .2010ك ذا شذعر
اللجنذذة باذنزعذذا إاات رذذا بر مفا هذذا أن ك ذذا كبذ ا مذذن املعل مذذات املتعلرذذة بالتعذذيب بذذلجراتات
م دفي األمن العا ج قان ن اإلجراتات اجلنائ ة ذ بزال غذ متذاا للع ذ بسذب اذسذت نات
الل ذ ذ ذ ائ التنظ ذ ذذة املتعلر ذ ذذة باملعل م ذ ذذات اكك م ذ ذذة املتاح ذ ذذة.
املتعل ذ ذذق باسذ ذ ذرا الي ل ذ ذذة الذ ذ ذ ا
ك ذ ذذا الح ذ ذذا اللجن ذ ذذة برل ذ ذذق نط ذ ذذا ه ذ ذذي اللذ ذ ذ ائ التنظ ذ ذذة املنحصذ ذ ذر املعل م ذ ذذات املتعلر ذ ذذة
باإلجراتات اإل ا بة الا تايها األج ذزة اإل ا بذة ،مذل اسذت نات املسذائ الذا نذي ضذ ن نطذا
نظا الران ن اجلنائي (امل ا .)16 14 13 12
 -31تدعو اللجنةة إلة ر ة السةرية عةن المعلومةات المتعلقةة بالتعةذيب ،و ةةيما تلةغ
المتعلقة بأما ن وجود الم تجيين الذين تندرع قضاياهم ضةمن نمةاق قةانون أةةرار الدولةة
وب التهم الص يةن ما ينللي للدولة المرأ أن تر السرية عن المعلومات المتعلقة بعدد
الو يةةات ةةي مرا ةةي ا حتجةةا  ،والم تج ةيين المسةةجلين ،وا دعةةاءات المتعلقةةة بالتعةةذيب
وة ةةوء المعامل ةةة وم ةةا ترتة ةةب عليه ةةا م ةةن ت قيقة ةةات ،وح ةةا ت ا حتج ةةا اإلداري وعقوبة ةةة
اإلعةةدامن وينللةةي للدولةةة المةةرأ أن تكفةةل إمكانيةةة المعةةن أمةةام م كمةةة مسةةتقلة ةةي ق ةرار
ت ديد ما إلا ان مسألة ما تشكل ةراً من أةرار الدولةن
ا عترا ات المنتيعة باإل را وإجراءات اةتلعاد ا دلة

 -32رح ذ اللجنذذة بتعذذيب عذذا  2012لرذذان ن اإلج ذراتات اجلنائ ذذة الذذي بسذذتبعي بشذذك
أ مرحل ذذة م ذذن مراح ذ اإلج ذراتات
ص ذرب اس ذذتايا األ ل ذذة غ ذ الران ن ذذة املنتزع ذذة بالتع ذذيب
اجلنائ ذذة (انظذذر الفرذذرة (4أ) أعذذال ) ،لكن ذذا ذ ذزال شذذعر بذذالرلق إاات رذذا بر مفا هذذا أن ااذذاكم
لري ك من األح ان ع ت اإلدبات على املت ن خالل إجراتات البذت مسذالة اسذتبعا
األ لذذة ذذر ض قبذ ل لبذذات ااذذامن باسذذتبعا اذع ا ذذات .هبذذيا اخلصذ  ،بسذذا اللجنذذة قلذذق
إاات عي ريمي الي لة الطر ب انات إحصائ ة بشان اكاذت الا جر ا اذحتجا براعية
استبعا األ لة مآل لك اكاذت (املا ة .)15
 -33ينللةةي للدولةةة المةةرأ أن تعتمةةد تةةدابير عالةةة إلنفةةال ا حكةةام القانونيةةة الجديةةدة
بشةةكل صةةارم وتكفةةل عملي ةاً عةةدم قلةةو ا عترا ةةات أو ا قةةوا المنتيعةةة بةةاإل را  ،إ ةةي
حةةا ت ا حتجةةاع بهةةا ضةةد الشةةخ المةةتهم بالتعةةذيب ةةدليل عل ة أن ا قةةوا منتيعةةة
باإل را ن و ي هذا الصدد ،تدعو اللجنة الدولة المرأ إل ما يلي:
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أن ت ةةرف علة إلقةةاء عةةبء اإل لةةات عليةاً علة النيابةةة العامةةة والم ةةا م
(أ)
لي
ي حالة وجود ادعاء بأن ا قوا انتُ ِيع بالتعذيبن وينللي ا مر وراً بيجراء
لرعي واتخال الخموات الال مة لكفالة الت قيق الفوري والمناةب ي ا دعاءات؛
(ب) أن تعتمد ملادم توجيهيةة بشةأن مةا يُعةد أدلةة م صةلة بمةرق نيةر قانونيةة،
ويج ةةب أن تش ةةمل ا ة ةةتجواا المم ةةو وال رم ةةان م ةةن الن ةةوم ،وأن تكف ةةل تلق ةةي القض ةةاة
للتدريب عل يفية ت ديةد مختلةف الممارةةات التةي تشةكل ضةرباً مةن التعةذيب ،بمةا ةي
للغ النفسية منها ،وعل يفية ملالرةِ الت قيقات ي هذ القضايا؛
( ) أن توجه رةالة قوية ،علر القنوات المناةلة ،إل القضاة والنةواا العةامين
لت ةةذ يرهم ب ةةالتيامهم باتخ ةةال إجة ةراءات لات ص ةةلة لم ةةا ت ةةوا رت ل ةةديهم أة ةةلاا لالعتق ةةاد
باحتما أن يكون الشخ الما ل أمامهم قد تعرل للتعذيب أو المعاملة السييةن
التسجيل السمعي  -اللصري لعمليات ا ةتجواا
 -34ش ي اللجنة باألحكا املعيَّلة لران ن اإلجراتات اجلنائ ة الا ج التسج الس عي
 البصر لع ل ات اذستج اب الرضابا اجلنائ ة الكر بتنف ذي نظذا للتسذج السذ عي -البصذذر األمذذاكن الذذا عذذا ما ذذا الرضذذابا ،لكن ذذا شذذعر باألسذذف ألن التسذذج السذ عي -
البصذذر لع ل ذذات اذسذذتج اب ل ذ إلزام ذا ي ذذل اكذذاذت .ك ذذا عذذرب عذذن قلر ذذا ص ذ
استرالل ة نظا مراجعة التسج الت الي ضطلل بلجراتا ه إ ا ة الشؤ ن الران ن ذة التابعذة جل ذاا
األمذذن العذذا  .هذذيا الصذذي  ،الحذذا اللجنذذة برلذذق ح ذاذت بذلّذذه عن ذذا سذذجلت ذذا الشذذر ة
بشذذك انترذذائي أج ذزات مذذن ع ل ذذات اذسذذتج اب أ ا كبذذت أ عذذال عذذيب خذذا ذ ة املراقبذذة
رذذا بر مفا هذذا أن املرذذابالت بذذن
بال سذذائ الس ذ ع ة  -البص ذربة .ك ذذا بسذذا ها الرلذذق ص ذ
اا ذذامن املشذ ذذتبه ذ ذ م هتضذ ذذل لل راقبذ ذذة ك ذ ذ مذ ذذن األح ذ ذذان ،غذ ذذم أن الرذ ذذان ن لظذ ذذر لذ ذذك
(املا ة .)15
 -35ينللي للدولة المرأ:
أن تعتمد التدابير الال مة لكفالة التسةجيل اإلليامةي بالوةةائل السةمعية -
(أ)
اللصة ةرية للوق ةةائ الكامل ةةة لجمية ة عملي ةةات ا ة ةةتجواا ةةي القض ةةايا الجنائي ةةةن وينلل ةةي
ا حتفاظ بالتسجيالت السمعية  -اللصرية ترة تكفي ةتخدامها أدلة؛
(ب) أن تكفة ةةل إحالة ةةة التسة ةةجيالت الكاملة ةةة بالوةة ةةائل السة ةةمعية  -اللص ة ةرية
لعمليات ا ةتجواا والو ائق الخمية لات الصلة إل النائب العام المعنةي بانتظةام وإتاحةة
نسخة منها لهيية الد ا والم كمة؛
صةةلة مةةن اةةال اةةرق ملةةدأ ةةرية
( ) أن تسةةتلعد مةةن اإلجةراءات ا دلةةة الم َّ
التواصل بين الم امي والمو ل؛
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( ) أن تخض ة ة الشة ةةر ة للمسة ةةاءلة ة ةةي حالة ةةة حجة ةةي تسة ةةجيالت عملية ةةات
ا ةتجواا أو م وها أو التالعب يها و ي حالة ارق ملدأ ةةرية التواصةل بةين الم ةامي
والمو ل؛
(ه) أن تنشآ نظاماً مستقالً و عا ً لمراجعة التسجيالت ليس له أي صالت
مؤةسية أو هرمية بالم ققينن
ا حتجا والمالحقة عل أةاس جرائم ضفاضة
 -36الح ذذا اللجن ذذة إ ذذا ة ذذي الي ل ذذة الط ذذر إى أن لاكك م ذذة ذ ذذا أ ع ذذال هت ب ذذف
انترذذا ض ذذي امل ذ ا نن الص ذذنل ،لكن ذذا ذ ذزال ش ذذعر ب ذذالرلق إاات رذذا بر مت ذ ا رة مفا ه ذذا أن
امليا عن عن حر اإلنسان ااامن مريمي اذلت اسات املعا ضذن الس اسذ ن املنت ذن إى
األقل ذذات اليبن ذذة أ اإلدن ذذة ذ بزال ذ ن بت ذ ن ،أ ب ذ َّذي ن باذلذذا  ،با كذذاب ج ذرائم ضفاضذذة
كاسذ ذذل ب مذ ذذن أسذ ذذال التا ب ذ ذذف .ش ذ ذ هذ ذذي اجل ذ ذرائم ،حس ذ ذذب ا أ ذ ذذي بذ ذذه ،لال ذ ذذيخ ل
مشذذاجرات إدذذا ة الشذذغ ل أ ليذل حشذ لزعزعذذة النظذذا اذجت ذذاعيل أ جذرائم أ ذذي خطذ ة
ض ذذي األم ذذن ال ذ ق .ه ذذيا الص ذذي  ،ع ذذرب اللجن ذذة ع ذذن قلر ذذا الب ذذاله إاات اجل ذرائم الفضفاض ذذة
املصنفة ض ن ئة ل عربض األمن ال ق للاطرل ئذة لاإل هذابل الرذان ن اجلنذائي قذان ن
املا ة  374من لقان ن
األمن ال ق لعا  ،2015الا سل نطاق ا أك ر التعربف ال ا
اا ة األمذذن العذذا بشذذان إجذراتات معاجلذذة الرضذذابا اجلنائ ذذةل .نظذذرا ملذذا أعذذال  ،اسذذف اللجنذذة
لعذذي ضذ الي لذذة الطذذر لل عذذاب املعت ذذية لتصذذن ف هذذي اجلذرائم غذذم األسذذئلة الذذا رحت ذذا
اللجنة (املا ان .)16 2
 -37ينللي للدولة المرأ:
أن تتخذ التدابير التشةريعية ونيةر التشةريعية الال مةة عتمةاد تعريةف أ لةر
(أ)
دقة لأل عا اإلرهابية وا عا التي تعرل ا من الةو ني للخمةر ،وأن تكفةل توا ةق جمية
القوانين والسياةات والممارةات المتعلقة بمكا ة اإلرهاا وبا من الو ني م ا تفاقية
عل ن و امل؛
(ب) أن تكف عن مالحقة المدا عين عن حقةوق اإلنسةان والم ةامين ومقةدمي
ا لتماةات ونيرهم بسلب أنشمتهم المشروعة بدعور ارتكابهم جرائم ضفاضةن
عوائق تعاون منظمات المجتم المدني م اللجنة
 -38شعر اللجنة بالرلق إاات ا عاتات مفا ها أن سبعة ميا عن عن حر اإلنسان ،كذان ا
بعتزم ن التعا ن مل اللجنة س ا النظذر الترربذر الذي اخلذام للي لذة الطذر  ،منجعذ ا مذن
السفر أ احت ججز ا بيع أن مشاكت م قي ل عرع األمن ال ق للاطرل.
 -39تدعو اللجنة الدولة المرأ إل الت قيق ي ال ا ت المشةار إليهةا أعةال وتقةديم
تقرير إل اللجنة بشأنهان
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الت قيق ي الجرائم الميعومة ضد ا قليات اإل نية
 -40غم إ ا ة ذي الي لذة الطذر إى أن لاذ عذاتات املتعلرذة باملعاملذة اجملحفذة أ الراسذ ة
لل نت ذذن إى ياعذذات األقل ذذات مذذن املشذذتبه ذ م أ اجملذذرمن ذ أسذذا ذذال ،رذذي لرذذت اللجنذذة
ذات أدنذات اذحتجذاا
را بر عيبية من مصا ات مصياق ة دق بتفص حذاذت عذيب
ح ذذاذت احتج ذذاا عس ذذفي اختف ذذات أل ذذاا بت ذذن .باإلض ذذا ة إى ل ذذك ،ت ا ع ذذاتات
بشذذان أ عذذال اسذذت ي ت األ غذ املنغذ ل ن .نظذذرا ذذي املعل مذذات ،ذ ذزال اللجنذذة شذذعر برلذذق
باله إاات عي ريمي الي لة الطر معل مات بشان  24من أصذ  26حالذة هتذع بت ذن ت
اإل ذذا ة إل ذذا قائ ذذة املس ذذائ ( ،CAT/C/CHN/Q/5/Add.1الفر ذذرة  ،)27غ ذذم األس ذذئلة ال ذذا
رحت ا اللجنة خالل اك ا (امل ا .)16 12 11 2
 -41تُذ ر اللجنة بال ظر المملق للتعذيب الوارد ي المادة 2ل )2مةن ا تفاقيةة ،التةي
تن عل أنه يجو التذر بأية أروأ اةتلنائية أياً ان  ،ةواء أ ان هةذ الظةروأ
[ننن] عدم اةتقرار ةياةي داالي أو أية حالة من حا ت المةوارم العامةة ا اةرر ملةرر
للتعذيب ن ما توجه اللجنة عناية الدولة المرأ إل تعليقهةا العةام رقةم 2ل )2007الةذي
تشةةير يةةه إل ة أنةةه ينللةةي للةةدو ا ةراأ أن تكفةةل ة ةريان القةةوانين عملي ةاً عل ة جمي ة
ا لة ةةخاف ،بصة ةةرأ النظة ةةر عة ةةن انتمة ةةائهم اإل نة ةةي أو ةة ةةلب احتجة ةةا هم ،ويشة ةةمل للة ةةغ
ا لةةخاف المتهمةةين بارتكةةاا جةرائم ةياةةةيةن وت ةةل اللجنةةة الدولةةة المةةرأ علة تقةةديم
المعلومات المملوبة بشةأن جمية حةا ت التلتيةين المشةار إليهةا ةي الفقةرة  27مةن قائمةة
المسائلن ما ت لها علة فالةة ت قيةق ليةة مسةتقلة علة الفةور بنياهةة و عاليةة ةي جمية
حةةا ت الو ةةاة أ نةةاء ا حتجةةا وحةةا ت ا اتفةةاء وا دعةةاءات المتعلقةةة بالتعةةذيب وةةةوء
المعاملة وما أُبلغ عنه من حا ت اةتخدام القوة المفر ةة ضةد ألةخاف ةي منمقةة التلة
المتمتعة بال كم الذاتي والمقا عات والم ا ظات المجةاورة و ةي منمقةة سةنليانغ أونةور
المتمتعة بال كم الذاتين
ا حتجا السري الميعوم
ذة ،ذال ذزال اللجنذة شذعر برلذق
 -42غم نفي الي لة الطر ل ج أماكن احتجاا غذ
باله إاات را بر مت ا رة ت من مصا ذل  بشذان اسذت را مما سذة اذحتجذاا غذ الرذان ي
ذة  -سذ ى لالسذذج ن السذ اتل .ك ذذا بسذذا ها الرلذذق
أمذاكن احتجذذاا غذ معذ هبذذا غذ
ألن الي لذ ذذة الطذ ذذر  ،غذ ذذم األسذ ذذئلة الذ ذذا ج ت ذ ذذا إل ذ ذذا ،مل رذ ذذي أ معل مذ ذذات بشذ ذذان عذ ذذي
التحر رذذات مسذذالة مراكذذز اذحتجذذاا السذربة العاملذذة خذذا نطذذا الرذذان ن أ بشذذان إجذراتات
التحر ذذق اغتصذذاب يل بذذر املزعذ حذذا دا ذذاة انذذه بذذالن يل ذ ل ان املبلذذه عن ذذا
الس ذذج ن السذ ذ ات .ذ بذ ذزال بس ذذا ها قل ذذق مماد ذ إاات اذس ذذتايا امل س ذذل أل ذذكال أخ ذذر م ذذن
اذحتجذاا اإل ا اعذذم أهنذا اسذذتايمت ذحتجذاا أ ذذاا مشذتبه ذ م ن أ مسذاتلة ،مذذن
قب ذ لمراكذذز الت ر ذذف الرذذان يل ل ذذياب اذحتجذذاا الت ر ذذفل لل ذذاا املشذذتبه مما سذذت م

GE.16-01451

15

CAT/C/CHN/CO/5

للذ ذذيعا ة ذ ذذياب لالع ذ ذذزل اإللزامذ ذذي مراك ذ ذذز ع ذ ذذال إ مذ ذذان املا ذ ذذي اتل اإلب ذ ذذيا الرس ذ ذذر
مؤسسات عال األمراع النفس ة .الحا اللجنة برلق را بر ش إى أن الشر ة اال ة نفي
هي التياب ن أ إجراتات قضائ ة (امل ا .)16 11 2
 -43ينللي للدولة المرأ:
أن تكفل عدم احتجا أي لخ
(أ)
يشكل ي حد لاته انتها اً لالتفاقية؛

ي أي مكان احتجا ةةري ن للةغ

(ب) أن تلل ة ةةي جمية ة ة أل ة ةةكا ا حتج ة ةةا اإلداري الت ة ةةي ت ة ةةؤدي إلة ة ة ح ة ةةلس
ا لخاف دون مراعاة الم ا مة و ق ا صو القانونية وتجعلهم عرضة لالنتها ات؛

( ) أن تعمة ةةي ا ولوية ةةة ةة ةةتخدام أةة ةةلوا اة ةةدمات المجتم ة ة أو اة ةةدمات
الرعايةةة ا جتماعيةةة اللديلةةة ةةي حالةةة ا لةةخاف لوي اإلعاقةةات النفسةةية  -ا جتماعيةةة
أو مدمني المخدرات؛
( ) أ تعتمةةد إج ةراء اإليةةدا القسةةري ةةي المستشةةفيات أو ال ةةلس ةةةلاا
لية إ مةالل أايةر وللمةدة الةدنيا المملوبةة وعنةدما توا لةه ضةمانات إجرائيةة وموضةوعية
ا يةةة ،مةةن قليةةل المراجعةةة القضةةائية الفوريةةة ا وليةةة والدوريةةة وا تصةةا دون قيةةود بم ةةام
وبآليات لمعالجة الشكاور ونظام عا ومستقل للرصد واإلبالغ؛
(ه) أن تكفل الت قيق النييه ي جمي ا دعاءات المتعلقة بالتعذيب أو ةةوء
المعاملة ةةة أو ا حتجة ةةا التعسة ةةفي ة ةةي أمة ةةا ن ا حتجة ةةا اإلداري ،بمة ةةا ة ةةي للة ةةغ مرا ة ةةي
التهةةذيب مةةن اةةال العمةةل  ،وإعةةالن نتةةائو الت قيقةةات ومسةةاءلة أي ألةةخاف مسةةؤولين
عن ارتكاا انتها ات حكام ا تفاقية؛
( ) أن تو ر ةلل جلر الضرر المناةلة لجمي ا لةخاف الةذين احتجةيوا ةي
مرا ي ا حتجا السري و ُةرهمن

نظام تشوانلوي
 -44الح ذذا اللجن ذذة م ق ذذف الي ل ذذة الط ذذر املت ذ ذ أن النظ ذذا الت ذذا با ال ذذياخلي للح ذذزب
الش عي الص ق اخلا بالتحر ق مل امل دفن ( ش انغ ) له أسا قان ي ذ بسذ باسذتايا
التعيب  ،لكن ا عرب عن قلر ا إاات ما أبله عنذه مذن حذاذت عذرع مذ دفن لل عاملذة السذ ئة
إ ذذا هذذيا النظذذا  .ك ذذا شذذعر بذذالرلق ألن جلذذان اذنضذذباط التفتذ ميكن ذذا أن سذذتيعي امل ذ دفن
حتر ذذق مع ذذم خ ذذا نط ذذا النظ ذذا الع ذذا إلنف ذذا الرذ ذ انن ،ألن املش ذذتبه ذ ذ م ذ ح ذذق ذذم
اذستعانة حا خالل اذستج اب ،ما جيعل م عرضة خلطر التعيب (املا ان .)12 2
 -45ينللي للدولة المرأ أن تكفل إللاء ممارةة احتجا الموأفين بلرل ا ةتجواا
ي إ ةار نظةام تشةوانلوي التةأديلي وملالةرة أي إجةراءات تأديليةة ةي أةل المراعةاة الكاملةة
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لمقتضيات إجراءات الم ا مة العادلة والالئقة ،بما ي للةغ ال ةق ةي التمليةل القةانونين
ما ينللي للدولة المةرأ أن تكفةل قيةام هييةة مسةتقلة بةالت قيق الفةوري والنييةه ةي جمية
ا دعاءات المتعلقة بأ عا المعاملة السيية ي إ ار نظام تشةوانلوي التةأديلي وعةدم وجةود
أي عالقة مؤةسية أو هرمية بين م ققي تلغ الهيية والمرتكلين الميعومين لهذ ا عا ن
عدم اإلبعاد وعمليات اإلعادة القسرية إل جمهورية وريا الشعلية الديمقرا ية
 -46رحذ اللجنذذة باعت ذذا الرذذان ن املتعلذذق بذذل ا ة الذذيخ ل اخلذذر  ،عذذا ( 2012انظذذر
الفررة (4ب) أعال ) ،لكن ا ذ زال شعر بالرلق ألن ع ل ة حتيبي ضل الالجئ ،د عي
ج ق انن ن ة إجراتات إ ا بة بشان اللج ت ،بنبغي أن ضطلل هبذا مف ضذ ة األمذم املتحذية
السذام ة لشذذؤ ن الالجئذذن .ك ذا بسذذا اللجنذذة الرلذق إاات س اسذذة الي لذذة الطذر الصذذا مة إلعذذا ة
ي ل م ا ق ي بة ك با الشعب ة اليميررا ة قسرا إى بليهم بيع أهنم عر ا اكي بطربرذة
غ ذ ذذرع ة ألس ذذباب اقتص ذذا بة ر ذذ ..ه ذذيا الص ذذي  ،حت ذ  .اللجن ذذة عل ذذا ب ذذاك ر م ذن 100
ذ ا ة لرت ذذا مصذذا األمذذم املتحذذية (انظذذر ال د رذذة  ،A/HRC/25/63الفر ذرات  )45-42بف ذذي
ذذا م ا ن ذ ن مذذن ي بذذة ك بذذا الشذذعب ة اليميررا ذذة بذذان ممذذن أع ذذي ا قص ذرا إى ي بذذة ك بذذا
الشعب ة اليميررا ة عرض ا بشك من جي للتعيب املعاملة السذ ئة .ضذ ت هذي املعل مذات،
اسذذف اللجنذذة لعذذي ض ذ الي لذذة الطذذر  ،غذذم األسذذئلة املطر حذذة خذذالل اك ذ ا  ،مذذا إ ا كذذان
م ا ن ذ ي ب ذذة ك ب ذذا الش ذذعب ة اليميررا ذذة لرم ذ ن م ذذن اذس ذذتفا ة م ذذن إج ذراتات حتيب ذذي ض ذذل
الالج ذذئ الص ذذن م ذذن خ ذذالل مف ض ذ ذ ة األم ذذم املتح ذذية الس ذذام ة لش ذذؤ ن الالجئ ذ ذن عل ذذى يف ذ ذ
ما أبلغت به مصا ل  اللجنةم (املا ة .)3
 -47ينللي للدولة المرأ:
أن تعتمد التدابير التشريعية الال مة لمدماع الكامل ةي القةوانين الم ليةة
(أ)
لملدأ عدم اإلبعاد الملين ي المادة  3من ا تفاقية ،وأن تض عل الفور إجةراءات و نيةة
بشأن اللجوء ،بالتعاون م مفوضية ا مم المت دة السامية لشؤون الالجيين؛
(ب) أن تك ةةف ةةوراً ع ةةن إع ةةادة المه ةةاجرين ني ةةر الش ةةرعيين وضة ة ايا ا تج ةةار
با لةةخاف إلة جمهوريةةة وريةةا الشةةعلية الديمقرا يةةة قسةراً ،وأن تسةةمح لمةةوأفي مفوضةية
ا مةةم المت ةةدة السةةامية لشةةؤون الالجيةةين با تصةةا دون عوائةةق بمةةوا ني جمهوريةةة وريةةا
الشعلية الديمقرا ية الذين علروا ال دود بلرل ت ديد ما إلا انوا مؤهلين لالةةتفادة مةن
وض الالجآن
 -48وتُةةذ ر اللجنةةة الدولةةة المةةرأ بأنةةه ينللةةي لهةةا بةةأي حةةا مةةن ا حةةوا أن تمةةرد
أو تعيد أو تسلم لخصةاً مةا إلة دولةة أاةرر توجةد أةةلاا جوهريةة لالعتقةاد بأنةه ةةيواجه
يها امر التعرل للتعذيبن وحتة ت ةدد الدولةة المةرأ مةدر انملةاق التياماتهةا بموجةب
المةةادة  3مةةن ا تفاقيةةة ،ينللةةي أن تل ةةل ةةل حالةةة عل ة حةةدة بشةةكل دقيةةق مةةن حيةةل
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ا ةةةس الموضةةوعية ،بم ةةا ةةي لل ةةغ ال الةةة العامةةة المتعلق ةةة بالتعةةذيب ةةي بلةةد الوجه ةةةن
ما ينللي أن تدعم ترتيلات الرصد الفعالة ي مرحلة مةا بعةد اإلعةادة ةي حةا ت اإلبعةاد،
بما ي للغ أي ترتيلات تجريها مفوضية ا مم المت دة السامية لشؤون الالجيينن
عقوبة اإلعدام
 -49رح ذ اللجنذذة باملعل مذذات الذذا مفا هذذا أن الي لذذة الطذذر أهنذذت مما سذذة اككذذم بعر بذذة
اإلعذذيا حالذذة بعذذض اجل ذرائم اذقتصذذا بة اجل ذرائم غ ذ امل تذذة .غ ذ أن اللجنذذة ذ ذزال شذذعر
بذذالرلق إاات عذذي جذ ب انذذات حمذذي ة بشذذان نف ذذي عر بذذة اإلعذذيا  ،ه ذ مذذا مينع ذذا مذذن التحرذذق
مما إ ا كان جير بالفع طب ق هيا الران ن اجليبذي ع ل ذا .ذ بذزال الرلذق بسذا اللجنذة بالرذي
ا ذذه إاات ر ذذا بر ع ذذن ص ذذف ي ااكذ ذ علذ ذ م باإلع ذذيا عل ذذى م ذذيا الس ذذاعة ي ذذل اك ذذاذت.
إ ري اللجنة إلغات مما سة إاالذة أعضذات مذن أعذيم ا ن مذ ا رت م ،ذ ذزال شذعر بذالرلق إاات
عي ج رل ة قابة مسترلة للتحرق مما إ ا كان ا قي أعط ا بالفع م ا رت م (املا ة .)16
 -50ت ةةل اللجنةةة الدولةةة المةةرأ علة اعتمةةاد وقةةف ااتيةةاري لعقوبةةة اإلعةةدام وتعةةديل
جمي عقوبات اإلعةدام القائمةة وعلة ا نضةمام إلة اللروتو ةو ا اتيةاري اللةاني المل ةق
بالعهةةد الةةدولي الخةةاف بةةال قوق المدنيةةة والسياةةةية ،الهةةادأ إل ة إللةةاء عقوبةةة اإلعةةدامن
و ي الوق لاته ،ينللي للدولة المرأ أن تعتمد التدابير الال مة لما يلي:
ضمان أ يشكل نظام الم كوم علةيهم باإلعةدام معاملةة أو عقوبةة قاةةية
(أ)
أو إنس ةةانية أو مهين ةةة ،ولل ةةغ ب ةةالكف ع ةةن ةةرل قي ةةود تلقائية ةاً علة ة الم ك ةةوم عل ةةيهم
باإلعدام بسلب عقوبتهم؛
(ب) فال ةةة أ تج ةةري عملية ةاً إ ال ةةة أعض ةةاء الش ةةخ إ بن ةةاء علة ة موا قت ةةه
المستنيرة وضمان تقديم تعويض قارا المدانين الةذين أ يلة أعضةا هم دون مةوا قتهمن
ما ينللي للدولة المرأ تكليف جهة مسةتقلة بةالت قيق ةي ادعةاءات مفادهةا أنةه يُ تمةل
أن يكةةون قةةد تعةةرل لهةةذ الممارةةةة بعةةض ممارةةةي معتقةةدات ةةالون نونةةغ لانظةةر الو يقةةة
 ،CAT/C/CHN/CO/4الفقرة )25ن
اةتخدام التدابير القسرية لتنفيذ السياةة السكانية
 -51عرب اللجنذة عذن رذيبرها ألن قذان ن الشذؤ ن السذكان ة نظذ م األسذرة لظذر اسذتايا
التياب الرسربة لتنف ي الس اسة السكان ة .غ أهنذا شذعر بذالرلق الشذيبي إاات رذا بر عذن التعرذ م
اإلج ذ ذذاع الرسذ ذ ذربن ،اس ذ ذذف لع ذ ذذي جذ ذ ذ معل م ذ ذذات بش ذ ذذان ع ذ ذذي التحر ر ذ ذذات ه ذ ذذي
اذ عذ ذذاتات .ك ذ ذذا اسذ ذذف لعذ ذذي ج ذ ذ معل مذ ذذات بشذ ذذان سذ ذذب جذ ذذر الضذ ذذر املتاحذ ذذة لض ذ ذحابا
اذنت اكات السابرة (املا ان .)16 12

18

GE.16-01451

CAT/C/CHN/CO/5

 -52ينللي للدولة المرأ:
أن تراجة القةةوانين واللةةوائح التنظيميةةة الم ليةةة والسياةةةات والممارةةةات
(أ)
المتعلقةةة بالسياةةةة السةةكانية لكفالةةة من ة التعقةةيم واإلجهةةال القس ةريين والمعاقلةةة عليهمةةا
بشكل عا ؛
(ب) أن تكف ة ةةل الت قي ة ةةق النيي ة ةةه ة ةةي جمية ة ة ا دع ة ةةاءات المتعلق ة ةةة ب ة ةةالتعقيم
واإلجه ةةال القسة ةريين ومس ةةاءلة ا ل ةةخاف المس ةةؤولين عنهم ةةا وت ةةو ير ة ةةلل جل ةةر الض ةةرر
للض ايان
احتجاجات ميدان تيانانمن ي عام 1989
أن التياب الا اهتيلا اكك مة الصذ ن ة
 -53الحا اللجنة م قف الي لة الطر املت
خالل الر ل العسكر ذحتجاجات م يان انذانن بذ مي  4 3حزبران/ب ن ذه  1989لكانذت
ضذذر بة سذذل ةل أن ملذذف الرض ذ ة بالتذذايل لقذذي أغلذذقل .غ ذ أن اللجنذذة شذذعر بذذالرلق إاات عذذي
ض الي لة الطر ما إ ا جر حتر ذق اسذتايا املذ دفن العسذكربن املزعذ للرذ ة املفر ذة
ا ك ذذاهبم ذنت اك ذذات أخ ذذر كرذ ذ اإلنس ذذان ب ج ذذن عرذ ذ احتجاج ذذات م ذذيان ان ذذانن،
م ذذا أ إى ذذاة املئ ذذات م ذذن امل ذذين ن .ج ذذه اللجن ذذة عناب ذذة الي ل ذذة الط ذذر إى عل ر ذذا الع ذذا
قذذم  )2013(3بشذذان نف ذذي الذذي ل األ ذرا لل ذذا ة  ،14الذذي ش ذ ذذه إى أنذذه لإ ا مل ذذر
لذة مذذا حتر رذذات أ مالحرذذات جنائ ذذة أ مل سذ بر ذل عذذا مين ذذة بشذذان ا عذذاتات تعلذذق
با كذذاب أع ذذال التعذذيب علذذى جذذه السذذرعة ،ذذلن هذذيا قذذي بشذذك حرمانذذا عل ذذا مذذن اإلنصذذا
قذي بشذذك بالتذذايل انت اكذذا ذلتزامذذات الي لذذة جذ املذذا ة 14ل .ك ذذا بسذذا الرلذذق اللجنذذة إاات
عي إخبا الي لة الطر للسر باماكن ج أقا هبا اليبن اك ا اذحتجاجذات ذ بزالذ ن
حمتج ذ ذزبن بامذ ذذاكن ج ذ ذ األ ذ ذذاا الذ ذذيبن احتجذ ذذز ا حسذ ذذب ا اع ذ ذذم بسذ ذذب نظ ذ ذ م أنش ذ ذذطة
أ اإلع ذ ذراب عذ ذذن ر ات ناسذ ذذبة إح ذ ذذات الذ ذذيكر السذ ذذن بة اخلامسذ ذذة العش ذ ذربن لذ ذذيلك اكذ ذذييف
عا ( 2014املا ان .)14 12
 -54إل تة ة ة ةةذ ر اللجنة ة ة ةةة بتوصة ة ة ةةيتها السة ة ة ةةابقة لانظة ة ة ةةر الو يقة ة ة ةةة ،CAT/C/CHN/CO/4
المرأ عل فالة ما يلي:
َ
الفقرة  ،)21ت ل الدولةَ
قية ةةام هيية ةةة مسة ةةتقلة بة ةةيجراء ت قية ةةق عة ةةا ومسة ةةتقل ونيية ةةه ة ةةي جمي ة ة
(أ)
ا دعاءات المتعلقة بأ عا ا ةتخدام المفرط للقوة والتعذيب ونير من ضروا المعاملةة
السيية التي ارتكلها موأفون تابعون للدولة اال أو عقب قم ا حتجاجات يومي  3و4
حييران/يونيه  1989ومالحقة الجناة ومعاقلتهم ي حا إدانتهم؛
(ب)

حصو الض ايا وأةرهم عل تعويض امل؛

( ) إالة ةةار أُةة ةةر مة ةةن اعتُقلة ةةوا أو ااتفة ةةوا ة ةةي ةة ةةياق أحة ةةدا عة ةةام 1989
بمصيرهم وإحياء الذ رر السنوية لتلغ ا حدا ؛
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( ) حمايةةة الض ة ايا وأةةةرهم والشةةهود وا لةةخاف انا ةرين الةةذين يمللةةونهم
ي جمي ا وقات من التعةرل لالنتقةام بسةلب ممةاللتهم ب قهةم المشةرو ةي ا نتصةاأ
وبمساءلة المسؤولين عن ا نتها ات السابقة؛
(ه) المراعاة التامة للضمانات القانونيةة ول ةق الم تجةيين ةي ةةياق أحةدا
ع ةةام  1989أو ا نش ةةمة ال الي ةةة إلحي ةةاء ل راه ةةا الس ةةنوية ةةي الم ا م ةةة و ةةق ا ص ةةو
القانونيةن
الملليةةات والملليةةون وميدوجةةو الميةةل الجنسةةي وملةةايرو الهويةةة الجنسةةانية وحةةاملو صةةفات
الجنسين
 -55شذذعر اللجنذذة بذذالرلق إاات رذذا بر مفا هذذا أن الع ذذا ات اخلاصذذة العامذذة ذ ر مذذا بس ذ ى
لع ذذال الس ذذل امل ل ذذيل لتغ ذ ذ امل ذ ذ اجلنس ذذي لل ل ذذات امل ل ذذن أن ه ذذي امل ا س ذذات شذ ذ
استايا الصذيمات الك ربائ ذة ،بعذض األح ذان ،اإلبذيا الرسذر مراكذز عذال األمذراع
أضذرا بين ذة نفسذ ة .إ الحذا اللجنذة أن
النفسذ ة غ هذا مذن املؤسسذات ،مذا قذي بتسذب
إح ذذي حم ذذاكم ب ج ذذن أم ذذرت ك ذذان ن األ ل /بس ذ ذ ر  2014إح ذذي ه ذذي الع ذذا ات ب ذذي ل
ع بض عن هيا الن من العال  ،اسف لعي ض الي لة الطر ما إ ا كان الرذان ن لظذر
هذ ذذي امل ا سذ ذذات مذ ذذا إ ا جذ ذذر التحر ذ ذذق ذ ذذا قف ذ ذذا ذ ذ سذ ذذب جذ ذذر الضذ ذذر لضذ ذذحاباها
(امل ا .)16 14 12 10
 -56ينللي للدولة المرأ:
أن تتخةةذ مةةا يلةةيم مةةن التةةدابير التشةريعية واإلداريةةة ونيرهةةا لضةةمان مراعةةاة
(أ)
اةتقاللية الملليات والملليين وميدوجي الميل الجنسي وملايري الهويةة الجنسةانية وحةاملي
صفات الجنسةين وةةالمتهم اللدنيةة والشخصةية وأن ت ظةر ممارةةة إاضةاعهم لمةا يسةم
عالع السلوك المللي ونير من ألكا العالع القسري أو نير الموعي أو التعسفي؛
(ب) أن تكف ةةل تل اق ةةي مياول ةةي المه ةةن الصة ة ية والم ةةوأفين الع ةةامين للتة ةةدريب
يما يتعلق بمراعاة حقوق اإلنسان للملليات والملليين وميدوجةي الميةل الجنسةي وملةايري
الهوي ةةة الجنس ةةانية وح ةةاملي ص ةةفات الجنس ةةين ،بم ةةا ةةي لل ةةغ حق ةةوقهم ةةي ا ة ةةتقاللية
والسالمة اللدنية والنفسية؛
( ) أن تجة ةةري ت قيقة ةةات ة ةةي حة ةةا ت العة ةةالع القس ة ةةري أو نية ةةر الم ة ةةوعي
أو التعس ةةفي للمللي ةةات والمللي ةةين وميدوجة ةي المي ةةل الجنس ةةي ومل ةةايري الهوي ةةة الجنس ةةانية
وحةةاملي صةةفات الجنسةةين وتضةةمن لهةةم ةةةلل ا نتصةةاأ والتعويضةةات المناةةةلة ةةي هةةذ
ال ا تن
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جلر الضرر وإعادة التأهيل
 -57رح ذ اللجنذذة بتعذذيب الرذذان ن املتعلذذق بتع بضذذات الي لذذة ،الذذي بضذذم أحكام ذا ذذنع
بشذذك ص ذرب علذذى مذذن الي لذذة ع بضذذات لل ذذاا عذذن الضذذر امللحذذق هبذذم ،لكن ذذا شذذعر
بذذالرلق ألن مطالبذذات جذذر الضذذر املريمذذة ضذذي الي لذذة سذذر .بالترذذا خذذالل سذذنتن اعتبذذا ا مذذن
ال ذ الذذي معلجذذم ذذه املذذيعي أ بفذ ع أنذذه معلجذذم اصذ ل الضذذر  .إ الحذذا اللجنذذة املعل مذذات
الا قيم ا ي الي لة الطر مفا هذا أنذه ذ جذي أ ق ذ علذى املنظ ذات غذ اكك م ذة الذا
ريمي خذيمات إعذا ة التاه ذ لضذحابا التعذيب  ،اسذف لعذي رذيمي معل مذات بشذان
رغ
ما إ ا كانت جي رل ة استباق ة ة لتريمي هي اخليمات (املا ة .)14
 -58إن اللجنةةة ،إل تةةذ ر بتعليقهةةا العةةام رقةةم 3ل ،)2013ت ةةل الدولةةة المةةرأ عل ة
ما يلي:
أن تتخ ةةذ الت ةةدابير التشة ةريعية واإلداري ةةة الال م ةةة لض ةةمان اة ةةتفادة ضة ة ايا
(أ)
التعةذيب وةةوء المعاملةةة مةن جمية ألةكا جلةةر الضةرر ،بمةةا ةي للةةغ إعةادة الممتلكةةات
والتعويض وإعادة التأهيل وتللية ا حتياجات وضمان عدم التكرار؛
(ب) أن تك ةةف ع ةةن تملي ةةق قاع ةةدة التق ةةادم علة ة ادع ةةاءات ضة ة ايا التع ةةذيب
أو ةوء المعاملة المقدمة ضد الدولة؛
( ) أن تُقيم عل ن و امل احتياجات ض ايا التعذيب وتكفل لهةم اةدمات
إعةةادة التأهيةةل المتخصصةةة والشةةاملة وإمكانيةةة ال صةةو عليهةةا ةةوراً ودون تمييةةي ،إمةةا مةةن
اةةال تةةو ير الدولةةة بشةةكل ملالةةر لخةةدمات إعةةادة التأهيةةل أو مةةن اةةال تمويةةل المرا ةةق
ا ارر ،بما يها تلغ التي تديرها المنظمات نير ال كوميةن
التدريب
 -59اسذذف اللجنذذة لعذذي رذذيمي معل مذذات بشذذان نسذذبة األ ذذاا املذذي َّبن
اذ فاق ة بشان أدر هيا التي ب على إجراتات منل التعيب (املا ة .)10

ذذال أحكذذا

 -60ينللي للدولة المرأ أن تكفل تو ير التدريب الةدوري واإلليامةي لجمية المةوأفين
المعني ةةين بمعامل ةةة واحتج ةةا ا ل ةةخاف مس ةةلوبي ال ري ةةة يم ةةا يتعل ةةق بأحك ةةام ا تفاقي ةةة
وأةاليب ا ةتجواا نير القسرية والملةادم التوجيهيةة الةواردة ةي دليةل التقصةي والتو يةق
الفع ةةالين بش ةةأن التع ةةذيب وني ةةر م ةةن ض ةةروا المعامل ةةة أو العقوب ةةة القاة ةةية أو الالإنس ةةانية
أو المهينة لبروتو و إةمنلو )ن ما ينللي للدولةة المةرأ أن تضة وتملةق منهجيةة لتقيةيم
عالية برامو التلقيف والتدريب المتعلقة با تفاقية وبروتو و إةمنلو ن
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إجراءات المتابعة
 -61تمل ة ة ة ة ةةب اللجن ة ة ة ة ةةة إلة ة ة ة ة ة الدول ة ة ة ة ةةة الم ة ة ة ة ةةرأ أن تق ة ة ة ة ةةدم ،ب ل ة ة ة ة ةةو  9ة ة ة ة ةةانون
ا و /ديسملر  ،2016معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة المتعلقة بالقيود المفروضة
عل ال ق ي ا ةتعانة بم ام وال ق ي اإلامةار با حتجةا ؛ ومةا أُبلةغ عنةه مةن حةا ت
قمة ة الم ةةامين والنش ةةماء؛ واة ةةتقاللية الت قيق ةةات ةةي ا دع ةةاءات المتعلق ةةة بالتع ةةذيب؛
وا حكةةام المتعلقةةة بأةةرار الدولةةة ونقة الليانةةات لانظةةر الفق ةرات  13و 19و 23و31
أعال )ن و ي هذا السياق ،تدعو اللجنةة الدولةة المةرأ إلة إالارهةا بخممهةا لتنفيةذ بعةض
أو جمية ة التوص ةةيات اللاقي ةةة ال ةةواردة ةةي المالحظ ةةات الختامي ةةة ا ةةال الفت ةةرة المش ةةمولة
بالتقرير المقللن
مسائل أارر
 -62ت ل اللجنة الدولة المرأ عل النظر ي مسألة تقديم اإلعالن المنصةوف عليةه
ي المادتين  21و 22من ا تفاقيةن
 -63وت ل اللجنة الدولة المرأ علة دعةوة المقةرر الخةاف المعنةي بمسةألة التعةذيب
ونير من ضروا المعاملة أو العقوبة القاةية أو الالإنسانية أو المهينة إلجراء يةارة متابعةة
لتلغ التي قام بهةا ةي تشةرين اللةاني/نو ملر و ةانون ا و /ديسةملر  2005لانظةر الو يقةة
)E/CN.4/2006/6/Add.6ن
 -64وتكةةرر اللجنةةة توصةةياتها السةةابقة لانظةةر الو يقةةة  ،A/55/44الفقةةرة  ،124والو يقةةة
 ،CAT/CO/CHN/4الفقةةرة  )40للدولةةة المةةرأ بةةأن تنظةةر ةةي إمكانيةةة ة ة ب ت فظاتهةةا
عل ا تفاقية وإعالناتها بشأنهان
 -65ويُملب مةن الدولةة المةرأ أن تنشةر علة نمةاق واةة التقريةر المقةدم إلة اللجنةة
وه ةةذ المالحظ ةةات الختامي ةةة باللل ةةات المناة ةةلة ،ع ةةن ري ةةق المواقة ة الش ةةلكية الرة ةةمية
ووةائط اإلعالم والمنظمات نير ال كوميةن
 -66وتملةةب اللجنةةة إل ة الدولةةة المةةرأ أن تقةةدم تقريرهةةا الةةدوري المقلةةل ب لةةو 9
انون ا و /ديسملر  ،2019والذي ةيكون تقريرها السادسن
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