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لجنة مناهضة التعذيب

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس

إلسرائيل*

 -1نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري اخلاام سرارال (  )CAT/C/ISR/5يف
جلسا اات ا  CAT/C/SR.1416و )1419املعق ا ا يوم ي ا ا م  3و 4أيار/ما اااي  ،2016واعتما اادت
املالحظات اخلتام ة احلال ة يف جلست ا  1428و ،1429املعق يوم يف  12أيار/ماي .2016

مقدمة
ألف 

 -2وعاارا اللةنااة عاار وقااديرها مل افقااة الدولااة الفاار علااا اسجاراب امل سا لتقاادا التقااارير
وعلااا وقاادا وقريرهااا الاادوري اخلااام مب ج ا ؛ ف ااذا اسج اراب ُيساار التعاااوا داام الدولااة الفاار
واللةنة ،ويركز علا يرارة التقرير ،وعلا احل ار مع ال فد.
 -3ووعاارا اللةنااة عاار ارو اح ااا لل ا ار الااذي يار مااع وفااد الدولااة الفاار والااريوي املقدمااة
شف ياً وكتاد اً علا األرئلة والش اغ( اليت أثريت أثناب النظر يف التقرير.

باء -الجوانب

اإليجابية

 -4ورحااب اللةنااة دت ااديل الدولااة الفاار علااا اوفاق ااة حق ا ش األشااياا عوي اسعاقااة،
يف  28أيل ل/ر تمرب .2012
 -5وورح ااب اللةن ااة أيض ا ااً دالت اادادري التش ا اريع ة والقض ااال ة ال اايت اف ااذ ا الدول ااة الفا اار يف
اجملا تت عات ال لة دا توفاق ة ،مبا يف علك ما يل :
اعتماااي التعاادي( رقا  14علااا قااان ا الشا اا احملاكمااة ،والعقاااا ،وأرااال ب
أ)
املعامل ااة) رق ا ا  1971-5731يف مت ز/ي ل ا ا  ،2009ال ااذي وض اامر ،يف ،ل ااة أم ا ا ر ،األخ ااذ
دأر ق ة التأه ( علا العقاا دالنس ة لألطفال املت مم و/أو املدانم داروكاا جرمية؛
__________

*

اعتمد ا اللةنة يف يور ا السادعة واخلمسم )  18ن ساا/أدري(  13 -أيار/ماي .(2016
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حك احملكمة العل ا رق  ،Ad.P 7079/12يولاة سرارال ( اد أمسارة أح نا جريما

 ا)
 10كان ا األول/ييسمرب  ،)2012الذي أشار جمدياً سىل سحدى ر ادق القضاال ة الايت ن ا
علااا أن ا  ت جي ا ز ارااتيدا راالفة اليح اا( سعا كان ا ح اااة الشاايا املااُ عد أو حريت ا م اادية،
وقررت أا رلفة اليح ( فضع مل دأ عد اسعاية القسرية .
 -6وورحااب اللةنااة أيض ااً مب ااايرات الدولااة الفاار داعتماااي ر ارااات وواادادري سياريااة لتنف ااذ
ا توفاق ة ،مبا يف علك ما يل :
سنشاااب احلك مااة ،مب جااب قرارهااا  1796يف عااا  ،2010جلنااة عامااة مسااتقلة
أ)
مكلفااة ،يف ،لااة أم ا ر ،دتق ا مااا سعا كان ا اال ااات القالمااة للت ق اال يف ا تنت اكااات املزع مااة
لق انم النزاع املسلح وف دالتزامات الدولة الفر مب جب القان ا الدويل جلنة و رك()؛
ا) سنشا اااب فريا اال وزاري مشا ااي يف عا ااا  ،2011درلارا ااة نالا ااب املا اادع العا ااا ،
ووكل ف ا ا د ارا ااتعراح املالحظا ااات اخلتام ا ااة ال ا ااايرة عا اار ه ئا ااات معاها اادات حق ا ا ش اسنسا اااا
وونف ذها؛
ج) اعتم اااي م اال ة الس ااة ا اسرا ارال ل ة يف ع ااا  2012سجا ارابً رمس ا ااً لض ااماا
و ح اد وو سا طريقااة دياد العالمااات الاايت ولاري الشا ات داحتمااال املتااجرة داألشااياا ونقاا(
هذه املعل مات سىل الشرطة وسيارة املع نة القان ن ة؛
ي) وع اام نال ااب امل اادير الع ااا لا ا زارة ال ا ا ة ،يف ع ااا  ،2012جلنا اةً  تر ااتعراح
وقارير امل ظفم الف م دشأا سصادات احملتةزير؛
ه) نق( يور املفتش املعا دالشاكاوى املقدماة اد احملققام يف ج ااز األمار العاا
اسررال ل  ،يف عا  ،2013مر ج از األمر العا اسررال ل سىل وزارة العدل؛
و) سنشاب فريل  ترتعراح وونف اذ الت صا ات الا ارية يف التقريار اللااة للةناة و ركا(
يف عا  ،2014وعلك مب جب قرار احلك مة رق .1143

والتوصيات
جيم -دواعي القلق الرئيسية

لسابقة
مسائل المتابعة المعلقة منذ دورة اإلبالغ ا

 -7والحظ اللةنة مع التقدير املعل ماات الايت قادمت ا الدولاة الفار يف سطاار سجاراب املتادعاة
 ،)CAT/C/ISR/CO/4/Add.1ووعرا عر أرف ا ألا الت صا ات احملادية للمتادعاة يف مالحظا اا
اخلتام ة السادقة دشأا الضمانات األرار ة للم تةزير ،وايعاابات التعاذيب ورا ب املعاملاة مار
جانااب احملققاام اسر ارال ل م ،وهااد املنااازل الفق ارات  15و 19و 33علااا الت ا ايل ماار ال ث قااة
 ،)CAT/C/ISR/CO/4و ص ات مل ونفذ دالكام( دعد.
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نطاق انطباق االتفاقية
 -8وعاارا اللةنااة عاار أرااف ا سزاب سص ارار الدولااة الفاار علااا أا ا توفاق ااة  ت ونف اال علااا
 ،ااع األرا ا احملتلااة ،ووالحااظ أا هااذا امل قاات يتعااارح مااع لراب اللةنااة ال ا ارية يف مالحظا ااا
اخلتام ة السادقة الفقرة  11مر ال ث قة  ،)CAT/C/ISR/CO/4ورالر ه ئات املعاهادات وككماة
العدل الدول ة .ووالحظ اللةنة مع التقدير ال اا الذي أيىل د ال فد دأا التعل قاات الايت قادمت ا
اللةنة دشأا نفاش وف ل ا توفاق ة "رتعرح علا أعلا مست يات احلك مة ،ورا يُنظار ف اا
جاادياً" .ووقاار اللةنااة دااأا وفااد الدولااة الفاار وناااول أثن ااب احل ا ار أراائلة اللةنااة املتعلقااة د ااألرح
الفلساف ن ة احملتلاة ،لكن اا وعاارا عار أراف ا لعاد وضاامر التقريار املكتا ا أي معل ماات مف االة
دشأا ونف ذ ا توفاق ة املاية .)2
 -9تش ر ررير اللجن ر ررة إل ر ررا مالحظاته ر ررا الختامي ر ررة الس ر ررابقة( ،الفق ر رررة  11مر ر ر الو يق ر ررة
 ،)CAT/C/ISR/CO/4وتعليقه ر ررا الع ر ررا رق ر ررم  )2007(2بش ر ررأن تنفي ر ررذ ال ر رردو ا ر ر ررا
المادة  ،2وتدعو الدولة الطر إلا أن تعيد النظر علا الفرور يري موقفهرا وأن تعترر برأن
االتفاقية تنطبرق علرا جميرأل ا يرراد الخاضرعي لواليتهرا القضرائيةذ ويري هرذا ال ردد ،ت رد
اللجنة مر جديرد أن االتفاقيرة تنطبرق علرا جميرأل ا راضري وا رخاص الخاضرعي للواليرة
القض ررائية للدول ررة الط ررر  ،بم ررا ي رري تلر ر ا راض رري الم تل ررة ،ويقر راً لتعلي ررق اللجن ررة الع ررا
رقررم  ،)2007(2وآراء هيئررات المعاهرردات ا ورررت واالجتهرراد القضررائي لم مررة العررد
الدوليةذ
الم سسة الو نية ل قوق اإلنسان
 -10والحااظ اللةنااة أا الدولااة الفاار و ادع سنشاااب مؤرسااة وطن ااة حلق ا ش اسنساااا وفق ااً
للم ااايا املتعلقااة مبركااز املؤرسااات ال طن ااة لتعزيااز ونايااة حق ا ش اسنساااا م ااايا داااري ) الاايت
أعاارا عن ااا جملا حق ا ش اسنساااا يف ر ا اش ا ترااتعراح الاادوري الشااام( انظاار الفقاارة 25-136
مر ال ث قة  ،A/HRC/25/15والفقرة  9مر ال ث قة  ،)A/HRC/25/15/Add.1ووشعر اللةنة داالقلل
ألا هذه املؤرسة مل وُنشأ دعد املاية .)2
 -11توصي اللجنة الدولة الطرر بننشراء م سسرة و نيرة مسرتقلة لتعحيرح وحمايرة حقروق
اإلنسان تمتثل امتثاالً امالً لمبادئ باريسذ
تعريف التعذيب وتجريمه

  -12ت وازال اللةنااة وشااعر دااالقلل ألا وعرياات التعااذيب كةرميااة كاادية ،ارااتناياً سىل التعرياات
ال ا اري يف املاااية  1ماار ا توفاق ااة ،مل يعتمااد دعااد .ووالحااظ اللةنااة أا وزارة العاادل ونكااب علااا
ص اغة مشروع قان ا يُدرج التعذيب كةرمية منف لة يف القاان ا اسرارال ل  ،دنااب علاا وعل ماات
مر املدع العا امل اي  ،1و ،2و.)4
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 -13تشر ررير اللجنر ررة إلر ررا توصر ررياتها السر ررابقة (الفقر رررة (53أ) م ر ر الو يقر ررة (،)A/57/44
والفقرررة  13م ر الو يقررة  ،)CAT/C/ISR/CO/4وترردعو الدولررة الطررر إلررا اتخررات الترردابير
الالزمررة لتسرريأل العمليررة الراميررة إلررا إدرا التعررذيب جريمررة م ررددة يرري القررانون الم لرري،
وضررمان إتاحررة تعريف را للتعررذيب يتطررابق تطابق راً تام راً مررأل التعريررف الرروارد يرري المررادة  1م ر
االتفاقية ،وتوقيأل عقوبات تتناسب مأل بيعتها الخطيرة ،ويقاً للمادة )2(4ذ
الديأل بالضرورة

 -14وأرت اللةنة ألا الدولة الفر مل وقد املعل مات اليت طل ت ا اللةنة دشأا اراتيدا
الادفع دالضاارورة يف ر ا اش ا ترااتة ادات .ووشااري اللةنااة سىل أا املاااية  )2 2ماار ا توفاق ااة واانا
علااا أا حظاار التعااذيب ه ا حظاار مفلاال وغااري قاداا( لالنتقاااا ،وأن ا  ت جي ا ز للدولااة الفاار
التذرع دأي ظارو اراتلنال ة لتربيار أعماال التعاذيب .ويف هاذا ال ادي ،يسااور اللةناة القلال ألا
الدفع دالضارورة ،الا اري يف املااية  )11 34مار القاان ا اجلناال  ،علاا را ( الادفاع امليا ل ألي
مدعا عل يف القضايا اجلنال ة ،مل يسات عد صاراحة القضاايا املتعلقاة دالتعاذيب .ومار   ،،ت يازال
ماار املمكاار ا تحتةاااج دا دعااد وق عا مااربراً كااتمالً للتعااذيب يف را اش ا ترااتة ادات الاايت فااا
احلاا تت الاايت ونفا ي علاا دياادات وشا كة لااألروار ال شارية ،ووفضا نت ةااة لااذلك سىل انعاادا
املسابلة املاللمة املاية .)2
 -15توصري اللجنرة برأن تردر الدولرة الطررر يري قانونهرا الم لري مبردأ ال ظرر المطلررق
للتعذيب يتما ا مأل المادة  )2(2م االتفاقية ،وتذ ر بتوصياتها السابقة (الفقرة (53ط)
م الو يقة  ،A/57/44والفقرة  14م الو يقة  )CAT/C/ISR/CO/4بأن تلغي الدولرة الطرر
بالمرة تريعة الضرورة مبرراً م تمالً لجريمة التعذيبذ
االستعانة بم ا والمثو أما قاض

 -16والح ااظ اللةن ااة أا القاع اادة العام ااة وقا ا ل د ااأا لألش ااياا املس اال دة حا اريت احل اال يف
ا ترتعانة مب ا يوا وأخري؛ و ت وزال اللةنة وشعر دالقلل ألا التشريعات  ت وزال وسمح دتاأخري
ا ترتعانة مب ا يف ظ( ظرو مع نة ،سع ميكر أا ميتد هذا التأخري ،يف حال احملتةازير املت مام
جبارال عات صاالة داااألمر ،سىل  21ي م ااً مب جااب قااان ا اسج ارابات اجلنال ااة راالفات اسنفاااع -
الت ق اات)  ،1996-5756وأا ميتااد سىل  60ي م ااً ك ااد أق ااا ،مب جااب القااان ا الساااري يف
الضاافة البرد ااة .ووالحااظ اللةنااة أا القاعاادة العامااة وق ا ل سن ا يتعاام وقاادا األشااياا امل ق ا فم
يوا أمار قضااال عم مااً أمااا قاااح يف أراارع وقا كاار ،ويف م عااد  ت يتعاادى  24راااعة دعااد
الت ق اات؛ ووشااعر اللةنااة دااالقلل ألا القااان ا  ت يازال يساامح دااأا متتااد فااية التااأخري هااذه سىل 96
راعة ف ما يتعلل داألشياا املت مم جبرال وتعلل داألمر املاية .)2
 -17تذ ر اللجنة بتوصياتها السرابقة (الفقررة  ) (53مر الو يقرة  A/57/44والفقررة 15
مر ر الو يق ررة  ،)CAT/C/ISR/CO/4وتوص رري الدول ررة الط ررر باتخ ررات الت رردابير الالزم ررة ل رري
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ت فل ،ن اً قانونياً وممارسة عملية ،لجميأل ا خاص المسلوبة حريتهم ،بغر النظرر عر
التهم الموجهة إليهم والقانون المنطبرق علريهم وحيثمرا وجردوا ،أن ت فرل جميرأل الضرمانات
القانونيررة منررذ الل ظررة ا ولررا لسررلب ح رريتهم ،بمررا يرري تل ر ال ررق يرري االسررتعانة بم ررا
والمثو أما قاض دون تأويرذ
التو يق السمعي  -الب ري الستجوابات المشتبه ييهم أمنيا
 -18وذكر اللةنة دت ص ت ا السادقة الفقارة  16مار ال ث قاة  ،)CAT/C/ISR/CO/4ويسااورها
القلل ألا الشرط املن ا عل يف قان ا اسجرابات اجلنال ة ارتة اا املشت ف ) والقان ا
العا اسررال ل  2002-5762الذي يلز الشرطة دإجراب و ث ل مسع أو د اري  تراتة ادات
املشات فا جنال ااً ،شاار يط يسااتل اراتة ادات األشااياا املت مام داروكااا جارال عات صاالة
داااألمر دس ا ب عاادة وفريعااات للف اا(  17ماار القااان ا املؤق ا الاايت واانا علااا هااذا ا ترااتلناب.
ووأرت اللةناة يف ال قا نفسا ألا هاذا القاان ا  ت ينف ال علاا ا تراتة ادات الايت يضافلع ااا
ج اااز األماار العااا اسر ارال ل ؛ ووالحااظ اللةنااة داهتمااا أا وزارة العاادل ا م ظف ااا لألم ا ر
املتعلقااة دتنف ااذ الت ص ا ة الاايت قاادم ا فرياال التنف ااذ وجلنااة و رك اا( وفرياال التنف ااذ جلنااة وشااين فر)
املتعلقااة ديك ااب كااامريات يف  ،ااع غاار ا ترااتة اا التادعااة جل اااز األماار العااا  ،وُارد م اشاارة
اث دل ا ااً ح ا ااً دنظ ااا ك ااامريات ال اادالرة املبلق ااة .لك اار اللةن ااة وأر اات ألن ا ا م اار
دبرف ااة املراق ااة ووَ ا ُ
غ ااري ال ا ااح م ااا سعا ك اااا ر ا ا تار ار ااتيدا ه ااذه ا تر ااتة ادات املس ااةلة يل ا ا ال أم ااا احمل اااك
املايواا  2و.)11
 -19ينبغرري للدول ررة الط ررر أن تعتمررد الت رردابير التشر رريعية وغيرهررا مر ر الت رردابير الالزم ررة
لضمان التسجيل السمعي  -الب ري اإلجباري لجميأل اسرتجوابات المشرتبه يريهم جنائيراً،
بم ييهم ا خاص المتهمون بجرائم تتعلق با م ذ وينبغي أن تشر هيئة مسرتقلة علرا
التسررجيالت السررمعية  -الب ررية ،وأن ي ررايل عل را هررذ التسررجيالت لفترررة اييررة ل رري
تستخد دليالً يي الم ا مذ
الف وص الطبية المستقلة لأل خاص المسلوبة حريتهم

 -20وشعر اللةنة دالقلل سزاب ايعابات دأا أط اب مار م ال ة الساة ا اسرارال ل ة مل ي لبا ا
عر سصادات وادل علاا وقا ع را ب معاملاة ،ووعارا عار أراف ا لعاد ولق اا معل ماات عار عادي
ح ااا تت ا تش اات اه يف وق ا ع وع ااذيب أو ر ا ب معامل ااة أدل ا امل ظف ا ا الف ا ا مل اال ة الس ااة ا
اسررال ل ة الشارطة ااا خاالل الفاية املشام لة داالتقرير .و ا اللةناة علمااً مباا قالا ال فاد مار أا
األط ااب العااملم يف مرافاال م ال ة الساة ا يااؤيوا واج اا علاا الن ا الاذي يقتضا القااان ا
والق اعد العامل ة لألخالق ات الف ة؛ ووالحاظ اللةناة كاذلك أا هاؤ تب امل ن ام م ظفا ا رمس ا ا
يف م ل ة السة ا ،األمر الذي مر شأن أا يؤثر يف ارتقالل ت املاية .)2
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 -21ينبغ رري للدول ررة الط ررر أن تعج ررل باتخ ررات الت رردابير الالزم ررة لتض ررم بالفع ررل تو ي ررق
ا برراء ،وغيرررهم مر المررويفي الطبيرري ممر يتعرراملون مررأل ا ررخاص المسررلوبة حرريتهم،
علررا الن ررو الواجررب جميررأل العالمررات واالدعرراءات المتعلقررة بالتعررذيب أو سرروء المعاملررة
واإلبررالغ بهررا يرري حينهررا إلررا السررلطات المخت ررةذ وينبغرري أيضراً النظررر يرري نقررل المسر ولية
عر جميررأل أنررواا الرعايررة ال ر ية لأل ررخاص المسررلوبة حرريتهم إلررا وزارة ال ر ة لتضررم
عمل المويفي الطبيي باستقال تا ع م ل ة السجونذ
االحتجاز اإلداري وقانون حبس المقاتلي غير الشرعيي
 -22ت ادي اللةنااة ش ا اغل ا السااادقة املتعلقااة دا تحتةاااز اسياري وا تحتةاااز مب جااب قااان ا
املقا ا ا اااولم غا ا ا ااري الشا ا ا اارع م  2002-5762يف الدولا ا ا ااة الفا ا ا اار الفقا ا ا اارة  17ما ا ا اار ال ث ق ا ا ا ااة
 .)CAT/C/ISR/CO/4ويس اااور اللةنا ااة القلا اال عل ااا وج ا ا اخل ا ا ا ،م اار أن ا ا ميكا اار ،مب جا ااب
التشريعات عات ال لة ،حرماا احملتةزير مر الضمانات القان ن اة األرارا ة امر أما ر أخارى،
وميكاار أيض ااً رهاار احتةااازه يوا مااة سىل أجاا( غااري مسااما ،وعلااك علااا أرااال أيلااة ر ارية
 ت وتا ااار للم تةا ااز عك ا اراً كا اااا أو أنلا ااا حملام ا ا  .و ا ا اللةنا ااة علم ا ااً دتأك ا ااد ال فا ااد أا عا اادي
األشا ااياا الا ااذير و ا ااع ا رها اار ا تحتةا اااز اسياري ازياي منا ااذ أيل ل/ر ا ا تمرب  2015دس ا ا ب
و اعد أعمال العنت .ويف هذا ال دي ،وشعر اللةنة د ال القلل ل ج ي مثة  700شيا ،مار
د ن  12قاصاراً ،رهار ا تحتةااز اسياري .عناد سجاراب احلا ار ووشاعر اللةناة داالقلل كاذلك ألا
ثالثة مر هؤ تب األشياا ي جدوا رهر ا تحتةاز اسياري ملدة وزيد علا رنتم .كماا والحاظ
اللةنة أن يف وق احل ار كاا هنا شيا واحد كتةز مب جاب قاان ا املقااولم غاري الشارع م
املايواا  2و.)16
 -23ينبغي للدولة الطر أن:
تعجرل باتخررات الترردابير الالزمررة إلنهرراء ممارسررة االحتجرراز اإلداري وضررمان
أ)
منح جميأل ا خاص ره االحتجاز اإلداري حالياً ل الضمانات القانونية ا ساسية؛

 ا) تتخر ر ر ررذ التر ر ر رردابير الالزمر ر ر ررة إللغر ر ر رراء قر ر ر ررانون حر ر ر رربس المقر ر ر رراتلي غير ر ر ررر
الشرعيي 2002-5762ذ
ال بس االنفرادي وغير م أ ا العح
 -24ا اللةنااة علم ااً دأن ا ميكاار سيااداع السااةم يف احل ا ا تنفارايي عقاد ااً علااا لالفت ا
قان ا السة ا ملدة أق اها  14ي ماً غري متعاق ة؛ ووشاعر اللةناة داالقلل ألنا ميكار أيضااً ف ا(
السا ااةم عا اار السا ااةناب ،ح ا ااث يُا ازع أا ظا اارو الف ا اا( السا ااالدة ها ااذه وش ا ا عا اازل احل ا ا
ا تنفرايي ،وعلك خاالل فايات أطا ل ألغاراح ا تراتة اا أو ألرا اا أخارى ملا( أمار الدولاة
أو السااة ا .ويف هااذا ال اادي ،والحااظ اللةنااة دقلاال التقااارير الاايت وف ااد دااأا األشااياا الااذير
يعان ا مر ا افرادات نفسا ة يف ال ا أيضااً عار دااق الناز تب سعا اعتاربوا خفاراً علاا أنفسا أو
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علاا غاريه  .ووشاعر اللةناة د اال القلال ألا ماار املمكار وف ال احلا ا تنفارايي والف ا( علااا
ال ُق ر ،ووعرا يف هذا ال دي عر قلق ا سزاب ا تيعابات الايت وف اد داأا عادياً ك ارياً مار األطفاال
فُ ل ا عر دعض ال عض ألغراح ارتة اا  .ووأرت اللةناة لانقا ال اناات اسح اال ة الايت أواحت اا
الدولة الفر دشأا ارتيدا سجراب الف ( يف أثناب ا ترتة اا امل اي  2و 11و 15و.)16
 -25ينبغي للدولة الطر أن:
تضررم ع ررد اللج رروء إل ررا ال رربس االنفر ررادي والت رردابير المما ل ررة إال ي رري
أ)
ال رراالت االسررتثنائية ررل أويررر و ق ررر يترررة مم نررة وت ررون هررذ الترردابير رهنراً بمراجعررة
مستقلة ،تمشياً مأل المعايير الدولية؛
ا) تنهر رري ير رروراً وت ظر ررر اسر ررتخدا ال ر رربس االنف ر ررادي والتر رردابير المما لر ر رة
لألحداث وا خاص توي اإلعاقة الذهنية أو النفسية  -االجتماعية؛

ج) تجمررأل وتقررد إلررا اللجنررة وتنشررر بانتظررا بيانررات رراملة وم ررنفة بشررأن
استخدا ال بس االنفرادي والتدابير المما لةذ
اإلضراب ع الطعا
 -26ا اللةنااة علمااً دتأك ااد ال فااد أنا جيااري وناااول مسااألة اس اراا عاار الفعااا دأق ااا
يرجة مر احلرا علا حقا ش الساةناب؛ ووشاعر اللةناة داالقلل سزاب ا تيعاابات حبادو حاا تت
رةناب أ رد ا عر الفعا  ، ،ع ق ا أو وعر ا لس ب املعاملة؛ ويساورها القلل سقرار الكن س ،
يف  30مت ز/ي ل ا ا  ،2015وع اادي( ق ااان ا الس ااة ا من ااع الض اارر ال ااذي يسا ا اس ا اراا ع اار
الفع ااا ) ،ال ااذي يس اامح ،وفق ااً للمعل م ااات املقدم ااة سىل اللةن ااة ،ل ارل احملكم ااة احملل ااة أو نال ا
دااسعا ،دش اروط مع نااة ،لعااالج املضاردم عاار الفعااا ط ااً ،مبااا يف علااك سطعااام قس اراً .و ا
اللةناة علمااً دااأا هااذا التعاادي( مل يُف اال حاان ااا وأا صااالح ت ق ااد نظاار احملكمااة العل ااا حال ااً؛
وواارى اللةنااة أا سطعااا األشااياا املساال دة حاريت قساراً وها قااايروا علااا افاااع قارارا عاار
عل ووددر و ر ي مر شأن أا يشك( ر ب معاملة ،انت اكاً لالوفاق ة املاية .)16

 -27ينبغرري للدولررة الطررر أن ت فررل عررد تعرررض ا ررخاص المسررلوبة ح رريتهم مم ر
يضربون ع الطعا لسوء المعاملة أو العقاب لدوولهم يي إضرراب عر الطعرا  ،وأن تقرد
لهررم الرعايررة الطبيررة الالزمررة ويق راً إلرادتهررمذ وينبغرري للدولررة الطررر أيض راً أن تتخررذ ترردابير
تشر رريعية وغيره ررا مر ر الت رردابير الالزم ررة ل فال ررة ع ررد إ ع ررا ا ررخاص المس ررلوبة حر رريتهم
القررادري علررا اتخررات ق رراراتهم ع ر علررم وترردبر ،مم ر يض رربون ع ر الطعررا قس ررياً أبرردا أو
إوضاعهم لغير تل م أساليب العال الطبي وهم له رارهون ،ن هرذ الممارسرات قرد
ترقا إلا درجة التعذيب أو سوء المعاملةذ
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ا حداث الم تجحون
 -28ا ا ا ا اللةن ا ا ااة علما ا ا ااً دأحك ا ا ااا ق ا ا ااان ا الشا ا ا ا اا احملاكم ا ا ااة ،والعق ا ا اااا ،وأر ا ا ااال ب
املعاملة)  1971-5731املتعلقة داعتقال واحتةاز الق ار والتفا رات اسجياد اة يف نظاا العدالاة
العسكرية املت ( داألحدا الذي يسري يف الضافة البرد اة ،مباا يف علاك سنشااب ككماة عساكرية
لألح اادا يف ع ااا  ،2009ورف ااع ر اار الرش ااد يف ع ااا  2011م ار  16سىل  18ر اانة ألغ اراح
املقا اااة ،والتاادادري األخاارى الاايت واانا علااا اامانات للق اار؛ ووشااعر اللةنااة دااالقلل سزاب وروي
وقارير وف د دأا هذه التف رات القان ن ة  ت ونفذ يالماً  ،ت ر ما ف ما يتعلل دالفلساف ن م الق ار
املت مم جبرال وتعلل داألمر .ويف هذا ال دي ،يساور اللةنة القلال سزاب ايعاابات د جا ي العدياد
م اار ح ااا تت وع اارح خالهل ااا ق ا يار فلس ااف ن ا للتع ااذيب أو ر ا ب املعامل ااة ،مب ااا يف عل ااك  تنت ازاع
اعياف ااات ،أو أُعفا ا ا اعياف ااات دالعربي ااة للت ق ااع عل ااا ،وها ا لب ااة  ت يف م ااا ،وعل ااك خ ااالل
ارتة ادات يوا ارتعانت مب ا أو دأحد أفراي أرره  .ووشعر اللةنة دالقلل أيضاً ألا العدياد
مر هؤ تب األطفال ،شأ يف علك شاأا العدياد مار الفلساف ن م ااخارير ،مسال دة حاريت يف
مرافا اال ياخا اا( سر ا ارال ( ،ا ااا  ت يسا اامح ألقا ااارا الا ااذير يع ش ا ا ا يف األرح الفلسا ااف ن ة احملتلا ااة
دزيااار  .ويساااور اللةنااة القلاال كااذلك ألن ا يف وق ا احل ا ار كاااا مثااة  12قاصااراً يف ا تحتةاااز
اسياري و 207مر الق ر الفلسف ن م املق مم يف الضافة البرد اة رهار ا تحتةااز دسا ب جارال
وت ( داألمر امل اي  2و 11و 12و 13و 14و 15و.)16
 -29تر رذ ر اللجن ررة بتوص رريتها الس ررابقة (الفق رررة  28مر ر الو يق ررة ،)CAT/C/ISR/CO/4
وتدعو الدولة الطر إلا مضاعفة جهودها ل ي ت قق ما يلي:
العم ررل عل ررا أن ي ررون س ررلب الق ررر حر رريتهم ،بغر ر النظ ررر عر ر ال ررتهم
أ)
الموجهة إليهم ،هو حالً أويراً ،ي ون ق ر يترة مم نة ،ويراجأل يومياً بهد إلغائه؛

ا) ت فررل بطريقررة منهجيررة لجميررأل الق ررر المسررلوبة ح رريتهم ال ررو علررا
جميأل الضمانات القانونية ا ساسية منرذ بدايرة سرلب حرريتهم؛ واالسرتعانة بم را وأأو أي
ررخخ آو ررر مو رروق ي رري ررل مرحل ررة مر ر مراح ررل اإلجر رراءات ،بم ررا ي رري تلر ر ي رري أ ن رراء
االس ررتجوابات؛ واعتب ررار ا دل ررة الت رري تجم ررأل دون مراع رراة ه ررذ ا ح ررا غي ررر مقبول ررة ي رري
الم ا م؛
ج) تَمنررأل الممارسررات الترري تنطرروي علررا التعررذيب أو سرروء المعاملررة وت قررق
ييها وتعاقب مرت بيهاذ ما ينبغي أن ت فل بأن تتاح للق ر مم يطالهم التعذيب أو سروء
المعاملررة سرربل االنت ررا المناسرربة ،بمررا يرري تلر وسررائل إعررادة تررأهيلهم علررا أ مررل وجرره
مم ؛
ي)
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ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة
 -30وش ااعر اللةن ااة د ااالقلل سزاب ايع ااابات التع ااذيب وغ ااريه م اار ااروا املعامل ااة أو العق د ااة
القار ا ة أو الالسنسااان ة أو امل نااة لألشااياا املساال دة ح اريت  ،مباار ف ا ال ُق اار .وارااتناياً سىل
ه ااذه ا تيع ااابات ،فالتع ااذيب ورا ا ب املعامل ااة ااا يف البال ااب م اار أفع ااال مس ااؤويل سنف اااع الق ااان ا
واألماار ،وه ا أرار ااً م ار ج اااز األماار العااا اسر ارال ل والشاارطة ،وج ا ش الاادفاع اسر ارال ل ،
 ترا ما أثناااب ا تعتقااال والنقاا( وا ترااتة اا .وداس ااافة سىل علااك  ،ت وازال اللةنااة وشااعر دااالقلل
سزاب ا تيعااابات الاايت وف ااد دااأا احملققاام ماار ج اااز األماار العااا اسر ارال ل مااا زال ا ا يلة اأوا سىل
أرااال ب ا ترااتة اا الاايت وتعااارح مااع ا توفاق ااة ،ملاا( األو اااع اجمل اادة ،واحلرماااا ماار الن ا ،
ووأرت لعد ال ر دشأا ارتيدا ق ي أثناب ا ترتة ادات .ويسااور اللةناة القلال أيضااً سزاب
املعل مات ال ارية اليت وف د دعد وج ي مسابلة منار ة ف ما يتعلال دالتعاذيب ورا ب املعاملاة .ويف
هااذا ال اادي ،ا اللةنااة علمااً دتأك ااد الدولااة الفاار دااأا  ،ااع الشااكاوى املرف عاة سىل املفااتش
املعا دالشااكاوى ااد احملققاام يف ج اااز األماار العااا اسرارال ل ُيقاال يف أمرهااا دفريقااة مسااتقلة
وكاياادة وراال مة؛ ووشااعر اللةنااة دقلاال خاااا ألا هنااا مئااات الشااكاوى املرف عااة ااد هااؤ تب
املسؤولم ومل وفض أي من ا سىل مالحقة قضال ة امل اي  2و 11و 12و 13و 14و 15و.)16
 -31ينبغي للدولة الطر أن:
ت ررد مر ر جدي ررد حظ ررر التع ررذيب حظر رراً مطلقر راً وت ررذر علنر راً مر ر أن أي
أ)
ررخخ يرت ررب هررذ ا عمررا أو يتوا ررأ بشر ل مر ا ر ا علررا ارت ابهررا أو السر وت
عنهررا يعتبررر مسر والً خ ررياً أمررا القررانون عر هررذ ا عمررا  ،ويخضررأل للمقاضرراة الجنائيررة
ولعقوبات مالئمة؛
ا) تتخ ررذ ت رردابير يعالر ررة به ررد ض ررمان أال تسر ررتخد أس رراليب االسر ررتجواب
المخالفة لالتفاقية يي أي ير م الظرو  ،وتتفرادت اسرتخدا القيرود أ نراء االسرتجواب
قدر اإلم ان ،وأال تطبرق مرا لرم تخضرأل لتنظريم صرار  ،واعتبارهرا مر تردابير ال رل ا ويرر،
واستخدامها ،عندما تفشل البدائل ا قل إهانة ،ق ر مدة مم نة؛
 ج) ت فررل ت قيقراً يوريراً وم ايررداً يرري جميررأل الشر اوت المتعلقررة بالتعررذيب أو
سرروء المعاملررة ،وتقررد الجنرراة المشررتبه يرريهم إلررا الم ا مررة ويررق ا صررو  ،وتعرراقبهم ،إتا
بتت إدانتهم ،علا ن و يتناسب مأل وطورة أيعالهم؛
ي) ت رررص علررا توقيررف المشررتبه يرري ارت ررابهم التعررذيب أو سرروء المعاملررة
المحعومة ع العمل يوراً إلا حي انتهاء الت قيق ،ال سيما إتا ان م أن اسرتبقائهم أن
يتسبب يي ت رار الفعل المحعو أو االنتقا م الض ية المحعو أو عرقلة الت قيق؛
تعوي
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ادعاءات االستخدا المفرط للقوة
 -32وشااعر اللةنااة دااالقلل سزاب ايعااابات ارااتيدا ق ا ات األماار الق ا ة املفرطااة ،مبااا يف علااك
الق ة الفتاكة ،معظم ا د الفلسف ن م يف الضافة البرد اة ،مباا ف اا القادل الشارق ة ،ويف منااطل
ماار قفاااع غاازة فُر ا ق ا ي علااا يخ هلااا  ،ت را ما يف را اش املظاااهرات ورياً علااا هةمااات أو
اعتدابات مزع مة د املدن م اسررال ل م أو ق ات األمار ،وفارح ق ا ي علاا يخا ل منااطل يف
قفاااع غاازة .ويف هااذا ال اادي ،والحااظ اللةنااة مااع القلاال أنا  ،عنااد اسشااارة سىل ريوي قا ات األماار
التادعة للدولة الفر علا هةمات أو هةمات مزع مة للفلسف ن م د اسررال ل م ،والحظ
أا مف ة األما املت ادة الساام ة حلقا ش اسنسااا أشاارت سىل أا "دعاض هاذه الاريوي يان دقا ة
عر أعمال القت( غري املشروع ،مباا يف علاك عمل اات اسعادا خاارج نفااش القضااب" الفقارة 10
مر ال ث قة  .)A/HRC/31/40ووشعر اللةنة داالقلل أيضااً سزاب وروي وقاارير وف اد داأا املساابلة عار
حا تت ا ترتيدا املفرط للق ة أمر ناير احلدو امل اي  2و 12و 13و 14و.)16
 -33وينبغي للدولة الطر أن تبذ المحيد م الجهود ال ثيثة لمنرأل حراالت اسرتخدا
القوة المفر ة والمعاقبة عليها ،وأن يشمل تل ضمان ما يلي:
تنظرريم ترردريب مس ر ولي إنف رات القررانون وقرروات ا م ر علررا الن ررو ال ررايي
أ)
علررا االمتثررا للمبررادئ ا ساسررية بشررأن اسررتخدا القرروة وا سررل ة الناري رة ،بمررا يرري تل ر
منا ق يي غحة يرضت قيود علا دوولها؛
 ا) العمررل علررا أن ت ررون قواعررد اال ررتبا أو اللرروائح المتعلقررة برن الق النررار
متسقة تماماً مأل االتفاقية والمعايير الدولية ا وررت تات ال رلةذ وتشرجأل يري هرذا ال ردد
الدولة الطر علا تنفيذ التوصية التي قدمها ا مري العرا "برنجراء اسرتعراض مسرتقل وأي
تنقي ات ضرورية علا قواعرد اال رتبا أو اللروائح المتعلقرة برن الق النرار لضرمان اتسراقها
مأل القانون الدولي" (انظر الفقرة (72ب) م الو يقة )A/70/421؛
ج) قيررا هيئ رةم مسررتقلة بررالت قيق بسرررعة وبفاعليررة ونحاهررة يرري جميررأل حرراالت
وادعاءات االستخدا المفرط للقوة ،ومقاضاة الجناة المحعومي  ،وتوقيرأل العقوبرة المالئمرة
عليهم إتا بتت إدانتهمذ
حظر ا دلة التي تنتحا ت ت اإل را
 -34وشااعر اللةنااة دااالقلل سزاب ايعااابات دارااتيدا أيلااة انتزعا ا اسكاراه أمااا احملاااك ،
مب ااا يف عل ااك أم ااا احمل اااك العس ااكرية ،لل كا ا عل ااا أطف ااال ،دا االرغ م اار ،ل ااة را ا ادل قض ااال ة
للم كمااة العل ااا اار ق ا ل األيلااة املنتزعااة دفريقااة غااري شاارع ة .ووُاذكر اللةنااة دت صا ت ا السااادقة
الفقرة  25مر ال ث قة  ،)CAT/C/ISR/CO/4ووالحظ داهتما املعل مات اليت قدم ا ال فد واليت
وش ااري سىل صا ا اغة مش ااروع ق ااان ا ي اانا صا اراحة عل ااا ،ل ااة أما ا ر من ااا ع ااد جا ا از ار ااتيدا
التعذيب املاية .)15
ا تعيافات اليت انتزع

10

GE.16-08992

CAT/C/ISR/CO/5

 -35ينبغي للدولة الطر أن:
تتخذ تدابير يعالة وملموسة ،حي ي ون مة ادعاء برأن بيانراً انترحا ت رت
أ)
التعذيب ،ل ي تضم عد استخد مثل هذا البيان دليالً يي أي إجراءات ،ما عردا البيران
الذي ي تج به ضد الشخخ المتهم بالتعذيب؛
 ا) تعجررل عمليررة اعتمرراد مشررروا القررانون الررذي أ ررارت إليرره الدولررة الطررر
وضمان حظر صرراحة اسرتخدا أي بيران (اعترايراً ران أو بيانراً مر أي نروا) دلريالً يري أي
إجراء يثبت أنه بيان انتحا ت ت التعذيب ،ما عدا البيان الذي ي تج به ضد خخ متهم
باستخدا التعذيب النتحاا البيانذ

التفتيش
نقاط

 -36وشا ا ا ا ااري اللةن ا ا ا ا ااة سىل مالحظا ا ا ا ا ااا اخلتام ا ا ا ا ااة الس ا ا ا ا ااادقة الفقا ا ا ا اارة  31م ا ا ا ا اار ال ث ق ا ا ا ا ااة
 ،)CAT/C/ISR/CO/4وسىل أن ا  ت يازال يساااورها القلاال سزاب ا تيعااابات املتعلقااة حباادو حااا تت
معاملة م نة عناد نقااط التفتا ش ،وحاا تت مار التاأخري دادوا ماربر ،أو مناع املارور ،مباا يف علاك
احلا تت الفارلة املاية .)16
 -37ينبغ رري للدول ررة الط ررر أن تتخ ررذ ت رردابير يعال ررة ،بم ررا ي رري تلر ر الت رردريب المالئ ررم
للمويفي المعنيي  ،للتأ د مر تنفيرذ الضرواب ا منيرة عنرد نقراط التفتريش بطريقرة إنسرانية
وم ترمة ،ويقاً لالتفاقيةذ وينبغي لها أيضاً ضمان عد حدوث أي تأوير غير مبرر أو قيرود
علا مرور ا خاص ،ال سيما عندما يتعلق ا مر بال االت الطارئةذ
ادعاءات بشأن لجوء المستو ني يي الدولة الطر إلا أعما العنف
 -38ا ا اللةنا ااة علم ا ااً دالتا اادادري الا اايت افا ااذ ا الدولا ااة الفا اار للت ا اادي للعنا اات املت ا اا(
داملساات طنم ،مبااا يف علااك سنشاااب وحاادة اجل ارال املروك ااة داادافع الق م ااة يف لعار/مااارل ،2013
وه شارطة خاصاة وعما( ياخا( الضافة البرد اة؛ ووشاعر اللةناة داالقلل سزاب ا تيعاابات الايت وف اد
دأا أعمال العنت اليت يروك اا مسات طن ا مار الدولاة الفار  ت وازال وُروكاب اد الفلساف ن م
يف الضفة البرد ة ،مبا ف ا القدل الشرق ة املاية .)16
 -39ينبغي للدولة الطر أن تتخذ تدابير أ ثر يعالية لمنأل أعما العنرف التري يرت بهرا
المسر ر ر ررتو نونذ وتمشر ر ر ررياً مر ر ر ررأل التوصر ر ر ررية السر ر ر ررابقة للجنر ر ر ررة (الفقر ر ر رررة  32م ر ر ر ر الو يقر ر ر ررة
 ،)CAT/C/ISR/CO/4ينبغ رري للدول ررة الط ررر أن تض رراعف جهوده ررا لضررمان الت قي ررق ي رروراً
وبنحاهررة يرري جميررأل ادعرراءات أعمررا العنررف الترري يرت بهررا المسررتو نون ،وأن تقررد الجنرراة
المحعر ررومي إلر ررا العدالر ررة ،لينر ررالوا ،إتا بتر ررت مس ر ر وليتهم ،العقر رراب المالئر ررم ،وأن يعر رروض
الض ايا تعويضاً مناسباًذ
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هد المناز
 -40وش ا ا ا ا ااري اللةن ا ا ا ا ااة سىل مالحظا ا ا ا ا ااا اخلتام ا ا ا ا ااة الس ا ا ا ا ااادقة الفق ا ا ا ا اارة  33م ا ا ا ا اار ال ث ق ا ا ا ا ااة
 ،)CAT/C/ISR/CO/4ووشعر دالقلل  ترتئنا العم( يف مت ز/ي ل  2014دس ارة هد مناازل
اجلناااة أو اجلناااة املزعا مم ملعاااق ت علااا الق ااا اةمااات ااد اسرارال ل م ،دعااد أا ُعلاال العماا(
اذه الس ارة ومل وتف ل منذ عا  ،2005ف ما عدا يف عام  2008و 2009املاية .)16
 -41ينبغي للدولة الطرر أن تتخرذ جميرأل التردابير الالزمرة إلنهراء سياسرة هرد المنراز
اء عقابياً ،نها تش ل انتها اً للمادة  16م االتفاقيةذ
باعتبارها إجر ً
تأجيل إعادة الجثامي

 -42وش ااعر اللةن ااة د ااالقلل سزاب املعل م ااات ال اايت وف ااد دأنا ا يف وقا ا احلا ا ار ،أجلا ا الدول ااة
الفاار  ،علااا أرااال شا اغ( أمن ااة ،عا ية جلااامم  18فلسااف ن اً سىل أرااره  .ويف هااذا ال اادي،
ا اللةنااة علم ااً داملعل مااات الاايت قاادم ا ال فااد ومفايهااا أن ا دعااد وق ا  ،ااع الظاارو عات
ال الة ،وافقا الدولااة الفار علااا داادب سعااية اجللااامم لباارح يفن اا ،رهنااً ديو ااات وضاامر أا
عمل ة الدفر رتك ا دفريقة لمنة ويوا عنت املاية .)16
 -43ينبغي للدولة الطر أن تتخذ التدابير الالزمة إلعادة جثامي الفلسطينيي التي لم
تعدها بعد إلا أهاليهرا يري أقررب وقرت مم ر ليتم نروا مر دينهرا ويقراً للتقاليرد والطقرو
الدينية ،وأن تتفادت أن تت رر حاالت مما لة يي المستقبلذ
احتجاز ا خاص الذي يدولون الدولة الطر بطريقة غير قانونية
 -44ا اللةنااة علم ااً دااالقرارات الاايت افااذ ا ككمااة العاادل العل ااا ،يف الفااية ،2015-2013
ف ماا يتعلال دنظاا ا تحتةااز مب جاب قاان ا مناع التسال( ،والتعاديالت الايت أيخلا علاا القاان ا نت ةاة
لااذلك .ووشااعر اللةنااة د االقلل ألا الاانا احلااايل للقااان ا ياانا علااا احتةاااز الشاايا الااذي
ياادخ( سرارال ( د ا رة غااري قان ن ااة ،ف مااا عاادا دعااض ا ترااتلنابات ،ملاادة و اا( سىل ثالثااة أش ا ر.
ووالحااظ اللةنااة أيضااً أنا  ،وفقااً للقااان ا ،سعا اراات ال ورح اا( الشاايا املعا  ،فااإا هااذه الفااية
ُمتدي سىل  12ش راً مر اسقامة اجلربية يف مرفل "ه ل ت" املفت ر ،ووُستلىن مر هذا اسجراب فئات
مع نة مر ق ( النساب واألطفال امل اي  2و 11و.)16
 -45ينبغي للدولة الطر أن تتخذ التدابير التشريعية والتدابير ا ورت الالزمرة ،بهرد
ضررمان عررد اللجرروء إلررا احتجرراز ا ررخاص الررذي ي ردولون أراضرريها بش ر ل غيررر قررانوني
إال نجراء يستخد حالً أويراً عندما يتقرر أنه ضروري ومتناسب يي ل حالة علا حردة،
و ق ر يترة مم نةذ
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والالجئون
ملتمسو اللجوء

 -46وشااعر اللةنااة دااالقلل سزاب واادة معاادل ق ا ل الالجئاام ،ووعاارا عاار أرااف ا لعااد ولق ا
و ا ات دشااأا "سج اراب الاارفض امل اادل " .و ا اللةنااة علم ااً داملعل مااات الاايت قاادمت ا الدولااة
الفر دشأا املعايري اليت ين ب ارت فاؤها ق ا( الت ق اع علاا اوفاقاات ماع دلاداا ثاللاة لنقا( رعاياا
سرييي ااا والس ا ياا ال ااذير يخل ا ا الدول ااة الف اار دفريق ااة غ ااري قان ن ااة؛ س ت أا اللةن ااة وأر اات ألا
ال لااداا املعن ااة لثاارت سدقاااب هااذه ا توفاقااات ر ارية ،األماار الااذي يع ا ش الت ق اال العل ا ف مااا سعا
كان ا شااروط نايااة األشااياا املنق ا لم وف ا دااالبرح .ووالحااظ اللةنااة أيض ااً أا وفااد الدولااة
الفاار أشااار ،وفق ااً للمعل مااات املتاحااة ل ا  ،سىل أن ا  ت و جااد أي انت اكااات مل اادأ عااد اسعاااية
القسرية ف ما يتعلل داألشياا الذير نُقلا ا يف را اش ا توفاقاات املاذك رة؛ ووشاعر اللةناة داالقلل
سزاب معل م ااات وف ااد د ااأا دع ااض امل ا ا اطنم السا ا يان م واسرييي اام اار نقل ا ا ا يف ع ااام 2014
و ،2015عمالً ااذه ا توفاقاات ،مل ي ال ا علاا سعا دال قااب يف ال لاداا اللاللاة؛ ومار  ،،فاإ
ي اج ا ا خفاار سعااي سىل دلاادا األصاال ة .و ا اللةنااة علمااً أيضااً دتعل اال العما( د ا "سجاراب
اسع اااية املنس اال" م ااع م اار يف لعار/م ااارل  ،2011ووش ااعر اللةن ااة د ااالقلل سزاب ايع ااابات د ااأا
أحااداثاً وقع ا دعااد علااك التاااري عناادما أعااايت ق ا ات ج ا ش الاادفاع اسر ارال ل أشياص ااً سىل
م اار دعااد وقا ق ااري ماار عااربوه احلاادوي ،ويوا أا تااري مقادلااة مع ا  .ووالحااظ اللةنااة مااع
التقاادير اسجارابات امل جا ية ماار أجاا( ديااد ه يااة ا ايا ا تتااار دال شاار ،واحلقا ش الاايت وعفااا
هل  ،مبا يف علك املأوى واملع نة القان ن ة اجملان ة .ووالحاظ اللةناة أا ا ايا ا تتاار قاد يك نا ا
ايا التعذيب أيضاً ،وأا األشياا الذير ي ل ا سىل مركز "صا رون " لالحتةااز ضضاع ا
لف ااا طاام؛ كمااا وشااعر اللةنااة دااالقلل ألا التاادادري الاايت افااذ ا الدولااة الفاار  ت و اادو كامل اة
لضااماا ديااد ا ايا التعااذيب ماار داام ملتمسا اللةا ب ،و ااماا ولقا هااؤ تب مااا يكفا ماار
الاادع يف جمااال سعاااية التأه اا( الشااام( الاايت ورعاهااا الدولااة ،واملع نااة القان ن ااة اجملان ااة عناادما يُت اام
أ ل س ا مر ايا ا تتار امل اي  2و 3و 14و.)16
 -47ينبغي للدولة الطر أن:
تضررم عملي راً لجميررأل ملتمسرري اللجرروء إم انيررة االسررتفادة م ر إج رراءات
أ)
يعالة لت ديد مر ح الالجئ التي تتضرم دراسرة واييرة لألسرس الموضروعية ل رل حالرة علرا
حدة ،وتل بموجب المادة  3م االتفاقية؛
 ا) ت فررل وضررأل إج رراءات يعالررة لت ديررد هويررة جميررأل ض ر ايا التعررذيب برري
ملتمسري اللجروء يري أقررب وقرت مم ر  ،ال سريما عر ريرق إجرراء ي روص بيرة ونفسرية
املة علريهم ،وعنردما تظهرر عالمرات التعرذيب أو ال ردمة علريهم ،يرننهم يسرتفيدون يروراً
ة؛
م الخدمات الطبية والنفسية المتخ
ج) تضررم أن تترراح أيض راً ل ررل الررب لجرروء إم انيررة ال
امل إجراءات اللجوء؛
قانونية مستقلة وم هلة ومجانية وا
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ي) تمتن ررأل عر ر ترحي ررل أي ررخخ دون إجر رراء تقي رريم دقي ررق للمخ ررا ر ي رري
ال االت التي تشملها المادة  3م االتفاقية؛
ه) ت فررل اتسررا اتفاقررات إعررادة التررو ي مررأل بلرردان الثررة بالشررفايية ووضررعها
ضمانات يعالة ضد اإلعادة القسرية ،وآليات لرصد يترة ما بعد اإلعادةذ
جبر الضرر وإعادة التأهيل
اللةنة علماً داملعل مات اليت قدمت ا الدولة الفار دشاأا األحكاا التشاريع ة الايت
-48
واانظ التع ا يض النقاادي لض ا ايا اجل ارال  ،ووعاارا عاار أرااف ا لعااد وج ا ي معل مااات كاف ااة عاار
أش ااكال أخ اارى م اار ا تنت ااا املتاح ااة لضا ا ايا التع ااذيب ورا ا ب املعامل ااة  ،ت را ا ما دا ارام أو
خدمات سعاية التأه ( .ويف هذا ال دي ،ا اللةناة علمااً ماع التقادير دنظاا التأه ا( لضا ايا
ا تتااار دال شاار ،ولكن ااا وعاارا عاار أرااف ا ألنا  ت ي اادو أا نظام ااً ش ا اً لض ا ايا التعااذيب قااد
أنش املاية .)14
 -49ينبغ رري للدول ررة الط ررر أن تتخ ررذ الت رردابير الالزم ررة لض ررمان تم رري جمي ررأل ضر ر ايا
التعذيب وسوء المعاملة الذي يخضعون لواليتها وتمتعهم ب رق يقبرل التنفيرذ يري ال رو
علا تعوي عاد ومناسب ،بما يي تل وسائل إعادة ترأهيلهم علرا أ مرل وجره مم ر ،
ويق ر ر راً لمر ر ررا تقتضر ر رريه المر ر ررادة  14م ر ر ر االتفاقير ر ررة والمف ر ر ررلة ير ر رري تعلير ر ررق اللجنر ر ررة العر ر ررا
رقم  )2012(3بشأن تنفيذ الدو ا را المرادة 14ذ وينبغري للدولرة الطرر أيضراً أن
تتأ د م تويير برامج إعادة تأهيل مالئمة لجميأل ض ايا التعذيب وسوء المعاملة ،بما يي
تل المساعدة الطبية والنفسيةذ
التدريب
 -50ا اللةنااة علم ااً دت ا فري التاادريب يف جمااال حق ا ش اسنساااا ألف اراي الشاارطة ،وج ا ش
ال اادفاع اسرا ارال ل  ،وم اال ة الس ااة ا اسرا ارال ل ة ،وج اااز األم اار الع ااا اسرا ارال ل  ،ور االفة
السكاا واهلةرة ،ومنتسم يوالار القضااب والقاان ا .و ا علمااً أيضااً أنا خاالل التادريب الفام
العااا  ،يتلقااا األط اااب والعااامل ا الف ا ا واادري اً علااا ك ف ااة التعاار علااا ا ايا العناات ،مبااا يف
علااك ا ايا التعااذيب ،وو ا فري معاملااة خاصااة هلا  .د ااد أا اللةنااة وأراات لعااد وج ا ي واادريب
كاادي ومن ااتظ دش ااأا ك ف ااة اكتشااا وو ث اال ح ااا تت التع ااذيب وغااريه م اار ااروا املعامل ااة أو
العق داة القارا ة أو الالسنسااان ة أو امل نااة ،ط قااً لادل ( التق ا والت ث اال الفعااالم دشااأا التعااذيب
وغ ااريه م اار ااروا املعامل ااة أو العق د ااة القارا ا ة أو الالسنس ااان ة أو امل ن ااة دروو كا ا ل ار اافن ل)
املاية .)10
 -51ينبغي للدولة الطر أن:
تض رراعف جهوده ررا الرامي ررة إل ررا ض ررمان إدرا جمي ررأل مر ر له ررم دور ي رري
أ)
احتجاز واستجواب ومعاملة ا خاص المسرلوبة حرريتهم جيرداً أح را االتفاقيرة ،ال سريما
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ال ظر المطلق للتعذيب ،وأن يدر وا تماماً أنهرا لر تتسرامح مرأل االنتها رات وأنهرا سرت قق
ييها وتقاضي المس ولي عنها؛
ا) تضررم تلقرري جميررأل المررويفي المعنيرري  ،بم ر يرريهم المويفررون الطبيررون،
ت رردريباً مخ ر راً عل ررا ت دي ررد وتو ي ررق ح رراالت التع ررذيب وس رروء المعامل ررة ويقر راً لبروتو ررو
اسطنبو ؛
ج) تضررأل وتطب ررق منهجي ررة لتقي رريم يعالي ررة بر ررامج التثقي ررف والت رردريب المتعلق ررة
باالتفاقية وبروتو و اسطنبو ذ

المتابعة
إجراءات

 -52تطلر ررب اللجنر ررة إلر ررا الدولر ررة الطر ررر أن تقر ررد  ،ب لر ررو  13أيارأمر ررايو ،2017
معلومات ع متابعة توصيات اللجنة بشأن الف وص الطبية المستقلة لأل خاص المسلوبة
حرريتهم ،واالحتجرراز اإلداري ،وال رربس االنفررادي وغيررر مر أ ر ا العررح  ،واالدعرراءات
المتعلق ررة بالتعر ررذيب وسر رروء المعاملر ررة (انظر ررر الفق ر ررات  21و(23أ) و(25ب) و(31ب)
أعال )ذ ويي هذا السياق ،تدعو اللجنة الدولرة الطرر إلرا إعالمهرا بخططهرا لتنفيرذ بعر
أو جميررأل التوصرريات المتبقيررة والررواردة ي ري المالحظررات الختاميررة وررال الفترررة المشررمولة
بالتقرير المقبلذ
مسائل أورت
 -53تر ررذ ر اللجنر ررة بمالحظاتهر ررا الختامير ررة السر ررابقة ( الفق ر ررات  37-35م ر ر الو يقر ررة
 )CAT/C/ISR/CO/4و ما تشجأل الدولة الطر علا أن:
أ)

تنضم إلا البروتو و االوتياري لالتفاقية؛

ا) تنظر يي إصدار اإلعالني المن وص عليهما يي المادتي  21و 22م
االتفاقية ،بغية االعترا باوت اص اللجنة يري تلقري ودراسرة البالغرات الفرديرة والمشرتر ة
بي الدو ؛
ج)

تس ب ت فظها علا المادة  20م االتفاقيةذ

 -54ترردعو اللجنررة الدولررة الطررر إلررا النظررر يرري أن ت رربح ري راً يرري معاهرردات ا مررم
المت رردة ا ساسررية ل قرروق اإلنسرران الترري لررم تنضررم إليهررا بعررد ،وهرري :االتفاقيررة الدوليررة
ل مايررة حقرروق جميررأل العمررا المهرراجري وأيرراد أسرررهم ،واالتفاقيررة الدوليررة ل مايررة جميررأل
ا ررخاص م ر االوتفرراء القسررري؛ وإلررا بروتو رروالت ا مررم المت رردة ا ساسررية المتعلقررة
ب قرروق اإلنسرران الترري ل رم تنضررم إليهررا بعررد ،وهرري :البروتو ررو االوتيرراري المل ررق بالعهررد
الدولي الخاص بال قوق المدنية والسياسية ،والبروتو و االوتياري الثراني المل رق بالعهرد
الر رردولي الخ ر رراص بر ررال قوق المدني ر ررة والسياسر ررية ،اله ر رراد إلر ررا إلغ ر رراء عقوبر ررة اإلع ر رردا ؛
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والبروتو ررو االوتيرراري المل ررق بالعهررد الرردولي الخرراص بررال قوق االقت ررادية واالجتماعيررة
والثقايية؛ والبروتو و االوتيراري التفاقيرة حقروق الطفرل المتعلرق برنجراء تقرديم البالغرات؛
والبروتو و االوتياري التفاقية القضاء علا جميأل أ ا التمييح ضد المرأة؛ والبروتو و
االوتياري التفاقية حقوق ا خاص توي اإلعاقةذ
 -55تطلررب اللجنررة إلررا الدولررة الطررر أن تنشررر علررا نطرراق واسررأل تقريرهررا المقررد إلررا
اللجنررة وهررذ المالحظررات الختاميررة باللغررات المناسرربة ،وتلر عر ريررق المواقررأل الرسررمية
وميةذ
علا اإلنترنت ووسائ اإلعال والمنظمات غير ال
 -56تطل ررب اللجن ررة إل ررا الدول ررة الط ررر أن تق ررد تقريره ررا ال رردوري الثالر ر ي رري موع ررد
أق را  13أيارأمررايو 2020ذ وبررالنظر إلررا أن الدولررة الطرر وايقررت علررا تقررديم تقريرهررا
إلررا اللجنررة ويق راً لإلج رراء المبس ر لتقررديم التقررارير ،سررت يل اللجنررة إلررا الدولررة الطررر ،
ودمة لهذا الغرض وعلا الن و المناسب ،قائمة مسائل قبل تقديم التقريرذ 
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