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اتفاقية مناهضة التعذذيب وريذ م مذ
ضذرو املعامةذذة أو العقوبذذة القا ذذية
أو الالإنسانية أو املهينة
جلنة مناهضة التعذيب

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

ألملانيا*

 -١نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقريرر الرري ا الدراألمل نيان(را  )CAT/C/DEU/6يف
جلدر ر ررت( ا  ١728ي ١73١انظر ر ررر ال ر ر ر (قت  CAT/C/SR.1728ي ،)1731ايعق ر ر ر أل يف 29
ي 30ن(دان/أبريل  ،20١9ياعتمرت يف جلدت ا  ،١750ايعق ألة يف  ١4أاي /ماي ،20١9
هذه ايالحظات اخلتام(ة.

ألف -مقدمة
قريرهرا الرري ا الدراألمل يلان را عررأ عرا أ ر ا

رحب اللجنة بتقرمي الريلرة الررر
-2
لتقرميه متأخراً عا م عره نت .
 -3ي ثررا اللجنررة علررل الريلررة الرررر ي األهررا ي ررراً يزا ايً جامعراً ررل ثلر علررل مدررت
االحتاأل يآخريا علل مدت ال الايت ،ي عررأ عرا قرريرها للررأليأل اي ورلة يالرو(قرة ياي ر ع(ة
اليت ورمت ا الريلة الرر أ ناء جلدة احل ا بشأن الش اغل اليت أاث هتا اللجنة.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
رحب اللجنة بتوريق الريلة الرر علل الورا
-4
ّ
منذ أن نُظر يف قريرها الدابق:
أ)
يف عام 20١3؛
أ)

الريل(رة التال(رة أي منضرمام ا ال( را

الربي كر ا االخت(ررا ا ال او(ررة حقر ا الر ررل ايتعلررق لجرراء قرررمي ال الغررات،

ا او(ة انمل ايتحرة ياا حة ال داأل ،يف عام 20١4؛

ج) ا او(ررة سلررر أي يم بشررأن ألايررة انا رراا مررا اال ررتجلالا ياالعتررراء اجلند ر
ا او(ة النزا ييت) ،يف عام 20١5؛
__________

*

اعتمرهتا اللجنة يف ألي هتا الداأل ة يالدت
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أل) ا او(ة سلر أي يم لل واية ما العنف ر النداء يالعنف اينزيل يماا حت ما
ا او(ة ا رن ا) ،يف عام .20١7
 -5ي رحررب اللجنررة أيض راً ت رراأل ات الريلررة الرررر لتنقرر(ت ش رريعاهتا يف سرراالت ةات ررلة
مال او(ة ،تا يف ةلك اعتماأل ما يلي:
القرران ن التن (ررذا ت جررب التش رري االحترراألا لشرررا مراعرراة ايدررا ة اين ررو
أ)
عل(ره يف اير م اينظل للح ر االحت(ااي ،يف عام 20١2؛
أ) اياألة  226أ) ما وان ن العق مت ،بشأن ش يه انعضراء التنا رل(ة لر، ،
اليت نص رراحةً علرل ايعاو رة علرل شر يه انعضراء التنا رل(ة اخلا ج(رة لر ،ت جرب القران ن
اجلنائي ،يف عام 20١3؛
ج)
عام 20١5؛

القرران ن ايتعل ررق ميرك ررز الق رران ا للمع ررر اني رراا حلق ر ا ا ند رران يياليت رره ،يف

أل) القان ن ايتعلق لعاألة عريف احلق يف ايا يف ال لر ياهنراء ورريت ا وامرة،
يالقان ن ايرنقت ايتعلرق مال رتحقاوات ايقرمرة يلتمدري اللجر ء ،يالقران ن ايرنقت ايتعلرق م راكل
االجتماع(ة ،يف عام 20١5؛
هر) القان ن ايتعلق بتحد رابري ماا حة االجتا مل شر ،ي عريل وان ن الدجل
اجلنائي ايركزا االحتاألا ي عريل الاتراأ الثراما مرا وران ن الرعايرة االجتماع(رة انيراا مرا أجرل
التن ( ررذ ال ع رراا للت ج( ررات  2011/36/EUالو رراأل ة ع ررا الربي رران اني ي يا ل ررر يف  5ن(د رران/
أبريل  20١١بشأن من يماا حة االجتا مل شر يألاية الضحااي ،يف عام 20١6؛
ي)

وان ن حتد احلماية ما ايرا ألة ،يف عام .20١7

 -6ي رح ررب اللجن ررة ك ررذلك ت رراأل ات الريل ررة الر ررر لتع ررريل (ا رراهتا يبراس ررا ي رررابريها
ا ألا ية ما أجل ان اة اال او(ة ،تا يف ةلك ما يلي:
نشر احلا مة االحتاألية قريراً عا حالة مالجئ اير اء الندراء ،يخررمات الررعل
أ)
ايتخوررص يب ررامد الرررعل انخررر ايخووررة للم ررأة ايتضررر ة مررا العنررف ،يكررذلك نبنائ ررا ،يف
عام 20١2؛
أ) ا تحرا ال زا ة االحتاألية لشؤين ان رة يك را الدرا يالندراء يالشر اأ خلر
ايد ر رراعرة اع ر ررا ي عل ر ررل مد ر ررت ال ل ر ررر ايخو ر ررص للند ر رراء ال ر رراليت يع ر رران م ر ررا العن ر ررف ،يف
عام 20١3؛
ج)

زايألة اي ا أل ايخووة لل كالة ال ان(ة ين التعذيب ،يف عام 20١4؛

رمج ررة ألل( ررل التقو رري يالت ( ررق ال ع ررال للتع ررذيب يغ ررريه م ررا ررريأ ايعامل ررة
أل)
أي العق بة القا (ة أي الالاندان(ة أي اي (نة بري ك ا ا رن ا) اىل اللجلة انيان(ة ،ياخرا يزا ة
العرا ييزا ة الراخل(ة االحتاألية لاتحت ا علل ش اة ا نرتنت ،يف عام 20١5؛
هر) اعتماأل الرب مد االحتاألا ايعن ن ”الرميقراا(ة احل(ة! نشراء ر جناح ال(م
ايترر يالعنف يالاراه(ة“؛
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ي) اار ر ررالا ايش ر ر ررريا النم ر ر ر ةجي االحت ر ر رراألا لتقر ر رررمي ايش ر ر ر ة ي عزير ر ررز الق ر ر ررر ات
لل رتة  ،20١8-20١5الرذا يتر خل ألايرة ال ت(رات يال ت(ران ةيا ا عاورة مرا التعررل للعنرف
اجلندي يف ايؤ دات؛
ز) انشرراء ال ريررق ال رعرري ايعررا مالجتررا منا اا/الدرر(احة يالتعرراين الرررييل ،يف
ااررا ريررق عم ررل ال ر الايت االحتاأليررة ايع ررا امايررة انا رراا يالش ر اأ مررا العنررف ياال ررتجلالا
اجلندي ،يف عام 20١6؛
ح) حت ررريل الت ررر يب اي ررا للش ررراة االحتاألي ررة م ررا أج ررل حتدر ر االا ررالا عل ررل
ال اثئ ررق يالتعل(م ررات ياننظم ررة ةات الو ررلة بقض ررااي التم(( ررز يالعنو ررية يالتنم رر( العنو رررا ،من ررذ
عام 20١6؛
ا) اعتمرراأل خرررة العمررل ال ان(ررة ياا حررة العنو ررية  -اي اوررف ي رررابري التورررا
يري ل ج(ات الالمداياة يما يتول هبا ما مت((ز ،يف عام 20١7؛
ا) ن (ر ررذ اياتر ررب االحتر رراألا لشر ررؤين اعجر رررة يالالج ر ر يشر ررريا جت ر رري لتقر رررمي
اخلرمات اال تشا ية سا ً يف ااا اجراءات اللج ء ،يف عام 20١7؛
) مترير رتة يالية اللجنة ايدتقلة ايعن(ة بقضرااي االعترراء اجلندري علرل انا راا
حىت هناية كان ن انيا/أليدمرب .2023

جيم -دواعي القةق الرئيسية والتوصيات
مسائل املتابعة املعةَّقة منذ اجلولة السابقة لتقدمي التقارير
 -7ال ررت اللجنررة يف مالحظاهتررا اخلتام(ررة الدررابقة  ،CAT/C/DEU/CO/5ال قرررة  ،)39اىل
الريلة الرر قرمي معل مات ا ا (ة عا ا االت اليت ثري القلق ب جه خرا  ،يايتورلة بتنظر(ل
ي ق((ر اللج ء اىل ق((ر احلركة ال رن(ة يف مج( ايؤ دات ايرج ن ده ،ال قرة  ،)١6ياحلر ما
ع رررأل ملتمد رري اللجر ر ء ا تجر رزيا ،ت ررا يف ةل ررك ”احل رراالت اخلا ررعة لالئح ررة ألبل ررا“ ،ي ررمان
اخضاا ملتمدي اللج ء ا تجزيا ل ح ات ا (ة الزام(ة ايرجر ن دره ،ال قررة  ،)24ي ا رة
ياليت ا القضرائ(ة ي قراً نحارام ايراألة  5مرا اال او(رة ي قررمي ايعل مرات بشرأن ر ل االنتورا ،
تررا يف ةلررك التع ر يىل ايقرررم اىل خالررر ايورررا ايرج ر ن درره ،ال قرررة  ،)28ي ررمان اماان(ررة
كشف ه ية أ راأل الشراة عل(اً يف مج( ال الايت يمداءلت ل عنرما ا ن عل ير يف أ عاا ء
ايعاملة ايرج ن ده ،ال قرة .)30
 -8ي عرأ اللجنة عا قريرها للرأليأل اليت ورمت ا الريلة الرر هبذا الشأن يف اارا اجرراء
ايتابع ر ر ررة ،يف  26شر ر ر رريا الث ر ر رراا/ن مرب  20١2انظ ر ر ررر  )CAT/C/DEU/CO/5/Add.2ييف 28
ش اا /رباير  .20١4غري أن اللجنة رر  ،يف ر ء ايعل مرات ايقرمرة ،أن الت ر(ات الر ا ألة يف
ال ق ررر  24انظ ررر ال ق رررة  25م ررا ه ررذه ايالحظ ررات اخلتام( ررة) ي 28مل ن ررذ ،يأن الت رر(ات
ال ا ألة يف ال قر  ١6ي 30ور ن ذت جزئ(اً ايرج ن ده ،ال قراتن  34ي.)38
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تعريف التعذيب وجترميه
 -9ال ر رزاا اللجنر ررة شر ررعر ملقلر ررق نن الريلر ررة الرر ررر ال ر ررر يجر رره الضر ررري ة يف عرير ررف
التعرذيب ب ر ه جرميررة مبرررألة ت جررب وان هنررا اجلنرائي العررام مرينررة العقر مت يمرينررة العقر مت
العد ر ر ررارية) ،عل ر ر ررل ال ر ر رررغل م ر ر ررا ر ر رر(ة اللجن ر ر ررة ال ر ر ر ر ا ألة يف مالحظاهت ر ر ررا اخلتام( ر ر ررة الدر ر ر ررابقة
 ،CAT/C/DEU/CO/5ال قرة  .)9ي شري اللجنة اىل عل(ق را العرام ورل  )2008 2بشرأن ن (رذ
الريا انارا للماألة  ،2الذا أت (ه أن التناوضات اخلررية ب التعريف ا ررأل يف اال او(رة
يةلررك الر ا أل يف القرران ن ا لرري يرؤألا اىل جلررات عل(ررة أي مبتملررة ترر(ت اماان(ررة ا ررالت مررا العقرراأ
ال قرررة  .)9يعررالية علررل ةلررك ،ال جررر أحاررام ررنص علررل أن جرميررة التعررذيب ال دررق ملتقرراألم،
ا أأل اىل ا الت ما العقاأ علل التعذيب يف حاالت مبرألة اياألاتن  ١ي.)4
 -١0ينبغذذي أن تنظذذر الدولذذة المجذذرا ت ايذذا التذذداب الضذذرورية إلدراه التعذذذيب بوصذذفه
جرميذذة دذذدد ت القذذانون اجلنذذائي العذذا و ق ذاً ألحكذذا املذذادت  ١و ٢م ذ افتفاقيذذة وينبغذذي
أيضاً أن تضم أف تسقط جرمية التعذيب ابلتقاد .
الضماانت القانونية األ ا ية
 -١١أتخررذ اللجنررة يف اعت ا هررا الضررما ت ا جرائ(ررة اينو ر عل( ررا يف التش رريعات ا ل(ررة،
ي عرررأ عررا ولق ررا ازاء ي يأل معل مررات (ررر ألن انشررخا ا تج رزيا ال يتمتع ر ن عل( راً يف كررل
احلاالت باا ة الضما ت القان ن(ة ان ا (ة منذ حلظة احتجرازهل ،ترا يف ةلرك لقري معل مرات
مات بة عا حق و ل بلجلة ي م هنا اياألاتن  2ي.)١١
 -١2ينبغي أن تتخذ الدولة المجرا تذداب عالذة تضذم لةشذخت ا تلذ التمتذا عةيذاً
ابملذ اا الذذط تنمجذذوي عةيهذذا ايذذا الضذذماانت األ ا ذذية منذذذ فظذذة ذذةبه حريتذذه و قذاً لةمعذذاي
الدولية وف يما افق ت افصول عةى املساعد القانونية ت أي وقت دون أتخذ وافذق
ت أن يُبةَّذذأب ب ذذبا احتلذذايم وابيعذذة الذذتهم املوجهذذة إليذذه بةغذذة يفهمهذذا وينبغذذي أن ترصذذد
الدولذة المجذرا ابنتظذا مذذدث امت ذال ايذا املذوفف العمذذومي لةضذماانت القانونيذة وضذذمان
اختاذ اإلجراءات التأديبية الواجبة ت حق املوفف الذي ف حيذم هذذم الضذماانت وأن تبةذأب
الةلنة مبا يسفر عنه هذا الرصد م نتائج مبا ت ذلك اإلجراءات التأديبية إن وجدت
الوكالة الوانية ملنا التعذيب
 -١3رح ر ررب اللجن ر ررة ملق ر ررا الو ر رراأل ع ر ررا يز اء الع ر رررا يف ال ر ر الايت ل ر رزايألة اي ر ر ا أل ايال( ر ررة
ايخووة لل كالة ال ان(ة ين التعذيب ،ياشرا منظمات ا تم ايررا يف ع(ر أعضراء اللجنرة
ايشرررتكة بر الر الايت ،يلان ررا ال رزاا شررعر ملقلررق ازاء ي يأل معل مررات (ررر ألن هررذه اللجنررة
ايشرتكة لا ا ن لري ا اي ا أل الاا (ة لال رالا ب اليت ا ،يزاي ة سم ا ايؤ دات ب رية كا (ة
ضما الر ر ال عاا.
(CAT/C/DEU/CO/5

 -١4تكرر الةلنة توصيتها الوارد ت مالحظاهتا اخلتامية السابقة
الفقذر  )١3بن تذ ود الدولذة المجذرا الوكالذة الوانيذة ملنذا التعذذيب ابملذوارد البشذرية واملاليذة
والتقنيذذة والةوجسذذتية الكا يذذة لتمكينهذذا م ذ افضذذمجال مبهامهذذا بفعاليذذة وا ذذتقاللية و ق ذاً
لةماد  )3(١8م الربوتوكول افختياري واملبذدأي التذوجيهي رقذم  ١١و ١٢مذ املبذاد
4
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التوجيهية بشأن اآلليذات الوقائيذة الوانيذة الصذادر عذ الةلنذة الفرعيذة ملنذا التعذذيب وريذ م
م ضرو املعامةة أو العقوبة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة
 -١5شعر اللجنة ملقلق أيضاً نن ال كالرة ال ان(رة لر ا قر نشرر أاراء ايؤ درات ايم لرة
ما الريلة اليت زي ها ،ا ينتقص ما عمل ا ييقلرل مرا عال(تره نن هنرا العريرر مرا ايؤ درات الريت
ريرها ج ات خا ة ،مثل ألي ك ا الدا يمدتش (ات انمرال الن د(ة ،اياألاتن  2ي.)١١
 -١6توصي الةلنة أيضاً مبنح الوكالة الوانيذة الصذالحية لنشذر أ ذاء املت سذات اخلاصذة
الط ت ورها ضالً عذ نشذر تقذارير الذ ارات والبيذاانت ذات الصذةة الذط تصذدرها الذويارات
املختصة
املعهد األملاين فقوق اإلنسان
 -١7رحب اللجنة لنشاء ايع ر انياا حلق ا ا ندان ل(ق م مقام ايؤ دة ال ان(ة حلقر ا
ا ندرران يف الريلررة الرررر ي قراً للم رراألا ايتعلقررة تركررز ايؤ دررات ال ان(ررة لتعزيررز يألايررة حقر ا
ا ندان م األا م ير) ،يلان ا عرأ عا أ ا نن ايع ر غرري مالرف بر رر امتثراا الريلرة
الرر لال او(ة اياألة .)2
 -١8ينبغذذي لةدولذذة المجذذرا أن تذذدعو املعهذذد األملذذاين فقذذوق اإلنسذذان إ ضذذمان رصذذد
افمت ذال ألحكذذا افتفاقيذذة وتقيذذيم هذذذا افمت ذذال مبذا ت ذلذذك عذ اريذذق متابعذذة املالحظذذات
اخلتامية لةلنة.
التعاون القضائي الدويل
 -١9شررعر اللجنررة بقلررق ملررو نن الريلررة الرررر ررر ىل دررل(ل انشررخا الررذيا يشررت ه يف
ا ااهبل جرائل التعذيب يف وض(ة ك ل ن(را ألنن(رراأل يف شر(لي ،برل اهنرا متران أيضراً يف التحق(رق يف
هررذه االألعرراءات يمقا رراة اجلنرراة برررع أن اجلررائل اير ا ررة يف ك ل ن(ررا ألنن(ررراأل لضر نحاررام
التقاألم اينور عل( را يف القران ن اجلنرائي .ي شرعر اللجنرة ملقلرق مرا أن رؤألا هرذه احلالرة اىل
ا الت ما العقاأ اياألاتن  5ي.)7
 -20جيدر ابلدولة المجرا إمذا تسذةيم املسذتول امل عذوم عذ ارتكذا أعمذال التعذذيب
و وء املعامةة إ دولة تكون هلا وفية قضائية عةى هذم اجلرمية أو إ دكمة جنائية دوليذة
و قاً فلت اماهتا الدولية أو داكمتهم امت افً ألحكا افتفاقية.
 -2١رح ررب اللجن ررة بتع رراال ال ررري ال ررذا ض رررل ب رره ال ح رررة ايعن( ررة ر ررائل احل رررأ التابع ررة
للماتب االحتاألا للشراة اجلنائ(ة ،يبت هذه ال حرة يف عام  .20١8يما ا نا  ،يف أا
اللجنة ،أن ال حررة عارف حال(راً علرل اجرراء حتق(قرات جنائ(رة يف  80وضر(ة يأهنرا أ رر ت ١5
مذكرة و(ف ،يأن  4حتق(قات أ ر رت عرا رري أحارام وضرائ(ة م ألانرة يف حرق اجلنراة ،ترا
يف ةلك م اانان ما يانرا بت مة ا اراأ جررائل حررأ يجررائل رر ا ندران(ة .يأت رف اللجنرة لقلرة
ايعل مررات الرريت ورررمت ا الريلررة الرررر بشررأن ا ج رراءات ايتخررذة ررر مررر ا ج ررائل احلرررأ ياجل ررائل
ر ا ندان(ة ايزع م يف (اا النزاعات ايدلحة يف العراا ياجلم ية العرب(ة الد ية.
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 -22ينبغذذي أن تضذذم الدولذذة المجذذرا وار ذذة الوفيذذة القضذذائية العامليذذة عةذذى األ ذذخا
املستول ع ارتكا أعمال التعذيب مبا ت ذلك ع اريق اةب تسةيمهم وينبغذي أيضذاً أن
تقذذد معةومذذات إ الةلنذذة ع ذ افذذافت الذذط ا تُشذذهد يهذذا ابفتفاقيذذة ت الق ذرارات القضذذائية
املتعةقة بتسةيم اجملرم والوفية القضائية العاملية وذلك و قاً لةماد  5م افتفاقية
عد اإلعاد القسرية
 -23عرررأ اللجنررة مررا جريررر عررا ولق ررا الررذا أعربررت عنرره يف مالحظاهتررا اخلتام(ررة الد رابقة
 ،CAT/C/DEU/CO/5ال ق ر رررة  ،)25بش ر ررأن ا ر ررتمرا الريل ر ررة الر ر ررر يف د ر ررل(ل انش ر ررخا
ي رررح(ل ل ا ررتناألاً اىل الضررما ت الربل ما رر(ة ايقرمررة مررا بلررر اينشررأ ،نن لررك الضررما ت وررر
ال ا ل عرم عرل الشخص للتعذيب أي ء ايعاملة يف حالة ع أل ه اياألة .)3
 -24ينبغذذي أن تتوقذذف الدولذذة المجذذرا ع ذ التمذذاس الضذذماانت الدبةوما ذذية م ذ الذذدول
وقبوهلا ت ياق التسةيم والمحيذل معذاً إذا كانذت هنذا أ ذبا ت الدولذة تذدعو لالعتقذاد
بن الشخت يكون ت خمجر م التعرض لةتعذيب أو وء املعامةة عند عودته.
 -25الحررل اللجنررة م ( رراح اجل ر أل الرريت ررذعا الريلررة الرررر ال ررت(عاأ ررر ق ملتمد رري
اللج ء ياي اجريا غري ايدجل باثا ة علل أ ا ( ا ،يلان را شرعر ملقلرق ازاء ي يأل معل مرات
زعل أن الريلة الرر ور انت ات م رأ عرم ا عاألة القدرية يف بض حاالت خالا ال رتة و(ر
اال تعرال .ي شعر اللجنة ملقلق ،بو ة خا ة ،ازاء ما يلي:
اج رراءات اللج ر ء ايعجلررة اير قررة علررل ملتمدرري اللج ر ء القرراألم مررا بلررران
أ)
اينشررأ الرريت وررنف علررل أهنررا ”آمنررة“ يكررذلك علررل ”احلرراالت اخلا ررعة لالئحررة ألبلررا“ ،يهرري
اج رراءات وررر ال دررمت لج رراء ق(رر(ل شررامل ي ر مررا اةا كرران ملتمد ري اللج ر ء يالالج ر وررر
عر ا للتعذيب أي ر ء ايعاملرة ،أي مرا اةا كران ا معر ر خلررر التعرذيب أي ر ء ايعاملرة عنرر
رررح(ل ل أي نقل ررل ،تررا يف ةلررك انشررخا الضررع اء ،مثررل الندرراء احل امررل يان ررر الرريت لررري ا
أا اا قل أعما هل عا ال ن ات؛
أ) مرنت ملتمدرري اللجر ء يالالج ر الررذيا ر رق علرر( ل اجرراءات اللجر ء ايعجلررة
أ عاً ياحراً ق لتقرمي اال ت نا اةا ما ضت ال اهتل ،يعرم نش ء أ ر ايقرايف لقرائي عرا
هذا اال ت نا ؛
ج) رح(ل الريلة الرر لرالب اللجر ء ،رامي ع(رريألا ،اىل بلرره ان رلي و رل
ري أمر وضائي ب وف الرتح(ل .ي شعر اللجنة بقلق ملو ازاء ري أمر وان ا الحقاً يقضري
لعاأل ه علل أ امل أن رح(له مل ياا مشريعاً ،يمل دتجب له الريلة الرر ملاة رابري رمي
اىل ا تعاأل ه؛
أل) اال ررتمرا يف عرررم اج رراء ح ر ا (ررة بو ر ة منتظمررة يالزام(ررة علررل أيرررا
م ا مؤهل يمدتقل حلظة ال ر ا اىل مراكرز االحتجراز يايرا رق انخرر الريت ُ تجرز ( را
ملتمدر اللجر ء ياي رراجرين غررري ايدرجل  ،مررا أجررل حتريررر انشرخا الضررع اء ،مثررل ررحااي
التعذيب ،ي رييا أا عالمات عا عالوة ترال اهتل ي قرمي خرمات الرعل عل؛
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هر) ورران ن العر ألة اينظمررة الررذا اعتمررره الربيرران يف  7حزيران/ي ن(رره  ،20١9يهر
ورران ن ميا ررا أن يزي ررر م ررا قلرر(ص الض ررما ت الد ررا ية ررر خرررر ا ع رراألة القد ررية م ررا خ ررالا
اجراءات الرتح(ل ايعجلة اياألة .)3
 -26ينبغي أن تتخذ الدولة المجرا ايا التداب التشريعية واإلدارية وري ها م التذداب
الاليمة م أجل ضمان افمت ال ملبدأ عد اإلعاد القسرية املنصو عةيه ت املذاد  3مذ
افتفاقية وينبغي عةى وجه اخلصو أن تقو الدولة المجرا مبا يةي:
إمهال مةتمسي الةلوء الوقذت الكذات لتوضذيح األ ذبا الذط د عذتهم إ
أ)
تقذذدمي اةبذذاهتم توضذذيماً كذذامالً وجةذذب األدلذذة األ ا ذذية وتقذذدميها م ذ أجذذل ضذذمان تمجبيذذق
إجذراءات جلذذوء عادلذذة و عالذذة وأتمذ الوقذذت الكذذات لتقذذدمي ا ذذتيناا يكذذون لذذه أ ذذر إيقذذات
ِ
اةبات افماية املقدمذة مذ الالجيذ وريذ هم مذ
وا يضم افعماا و ق األصول بشرعية
األ خا ا تاج لةمماية الدولية ومنا اإلعاد القسرية
أ) ضمان ا تفاد ايا مةتمسذي الةلذوء مبذ ذيهم القذادمون مذ ”البةذدان
األص ذذةية اآلمن ذذة“ وأص ذذما ”اف ذذافت اخلاض ذذعة لالئم ذذة دبةذ ذ “ مذ ذ إجذ ذراءات الةل ذذوء
العادلذذة مبذذا ت ذلذذك إج ذراء مقابةذذة معهذذم لتقيذذيم خمجذذر التعذذرض لةتعذذذيب و ذذوء املعامةذذة ت
بةداهنم األصةية
ج) التوقف ع نقل األ راد وف يما األ خا الضعفاء مبذ ذيهم النسذاء
افوامل واأل ر الط لذديها أافذال تقذل أعمذارهم عذ ذ  3واأل ذخا الذذي يعذانون مذ
مشذاكل نفسذذية حذاد إ بةذذدان أخذذرث تفتقذر إ نقذذت أمذذاك اإليذواء املالئمذذة واخلذذدمات
المجبيذذة واخلذذدمات افجتماعيذذة والتغذيذذة ومرا ذذق الصذذرا الصذذمي وافمايذذة م ذ األنشذذمجة
اإلجرامي ذذة واف ذذتغالل وافعت ذذداء ا تق ذذاراً ي ذذدل عة ذذى أن تع ذذرض ه ذذتفء األ ذ ذراد لةتع ذذذيب
أو وء املعامةة عند عودهتم مرجح بشد
أل) التوقف ع ترحيل مةتمسي الةلوء إ البةدان األصةية الذط تشذهد ن اعذاً
مسذذةماً ووقذذو ضذذماا مذذدني بعذذداد كبذ ورييذذا ذذياد القذذانون إ درجذذة تذدل عمةيذاً
عةى أن تعرض هتفء لةتعذيب أو وء املعامةة عند عودهتم مرجح بشد
هر) احما األوامر القانونيذة املتعةقذة ابلمحيذل وافلتذ ا ابلضذماانت الراميذة إ منذا
اإلعذاد القسذرية مبذا ت ذلذك عذ اريذق ضذمان إاذال ايذذا مةتمسذي الةلذوء واملهذاجري ريذ
املسلة عةى حقوقهم وحصوهلم عةى اخلدمات القانونية والتم يل القانوين
ي) اختاذ التداب الاليمة لتمديد مةتمسي الةلوء ذوي افحتياجذات اخلاصذة
وف يما ضذماا التعذذيب و ذوء املعامةذة ت أقذر وقذت وكذ وضذمان إجذراء الفمذو
المجبيذذة اإلل اميذذة و مذذت منذذتظم جلميذذا مةتمسذذي الةلذذوء مب ذ ت ذلذذك أصذذما المجةبذذات
املقدم ذذة ت إا ذذار اإلجذ ذراءات املعلة ذذة مذ ذ أج ذذل كش ذذف عالم ذذات اإلص ذذابة مب ذذرض العقة ذذي
أو التع ذذرض لةص ذذدمة عةذ ذذى أن يت ذذو إج ذ ذراء ه ذذذم الفم ذذو عنذ ذذد الوص ذذول إ املرا ذ ذذق
أخصائيون صميون متهةون ومستقةون يستعينون عند الة و خبدمات ممجم فوي يةت
مببدأ السرية
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احتلاي مةتمسي الةلوء واملهاجري واريقة معامةتهم وأعمال العنصرية
 -27شعر اللجنة ملقلق ازاء ا تمرا الريلة الرر يف اللج ء اىل احتجاز ملتمدي اللجر ء
ياي اجريا غري ايدجل يف مرا ق مجللقة ل رتات زمن(ة ا يلرة .يم را ة اىل ةلرك ،شرعر بقلرق
ملو نن وان ن الع ألة اينظمة (ؤألا اىل خ ىل احلريأل القو لالحتجاز ،بررا من ا اجرازة
االحتجرراز انييل يلتمدرري اللج ر ء الررذيا ئضررع ن لالئحررة ألبلررا الثالررل ،ياحتجرراز انشررخا
نغرال التحق(ق.
 -28ي شعر اللجنة بقلق ملو نن ملتمر اللج ء ملرزم مل قراء يف مراكرز
خمتورر يقورر بره مراكرز ال ر ا يالقررا يا عراألة اىل الر اا) Zentren für Ankunft, Entscheidung,
 )Rückführungيرررة  ١8شر راً .يحترر( اللجنررة علمراً ألن ملررتمر اللجر ء يدررمت لرره برررخ ا هررذه
ايراكز يمجلاأل هتا ،يلان ا ال زاا شعر ملقلق نهنا ظل م ةلك مؤ دات ق(ر حريته بدر ب
يو ر ر ا العرير ررر من ر ررا يف مار رران معر ررزيا ي ر ررع بة احلو ر ر ا علر ررل اخلر رررمات الر (ر ررة ياالجتماع(ر ررة
ان ا (ة يف أماكا أخر  .يأت ف اللجنة لعرم يج أل معل مات عا ان ل أ ايت يف تر(
هذه ايراكز ي رها ين التعذيب ي ء ايعاملة.
Anker

ا

راء) يهري

 -29ي عرأ اللجنة عا ولق ا ازاء ي يأل معل مات (ر ألن اري احتجاز ملتمدي اللجر ء
ياي راجريا غرري ايدررجل يف مراكرز االحتجرراز يمراكرز ا رراء ال درت يف ايعررايري الريل(رة ،تررا يف
ةلرك ايعل مررات الرريت شررري اىل ا ررتخرام القر ة اجلربيررة يف رر(اا ن (ررذ عمل(ررات الرتح(ررل .ي شررعر
اللجنررة ملقلررق كررذلك نن عمل(ررات الرتح(ررل مياررا أن ن ررذ برررين اشررعا هل ررال يتد ر بررذلك
للشخص ايعا ر ة مج أغرا ه الشخو(ة.
 -30ي شر ررعر اللجنر ررة بقلر ررق ملر ررو ازاء ي يأل معل مر ررات شر ررري اىل ا ر ررة العنر ررف يف معاملر ررة
ملتمدرري اللج ر ء يالالج ر  ،ض رالً عررا االعتررراء علررل مدرراكن ل .ي شرر(ر اللجنررة مجل ر أل الرريت
بررذلت ا الريلررة الرررر يف ااررا اعتمرراأل خرررة عمررل يان(ررة ياا حررة العنو ررية  -اي اوررف ي رررابري
التورا نيري ل ج(ات الالمداياة يما يتول هبا ما مت((ز ،يحت( علماً برتاج ندر ة يور ا هرذه
االعتر ررراءات ،يلان ر ررا ال ر رزاا شر ررعر بقلر ررق ملر ررو ازاء ا ر ررتمرا حر رراالت العنر ررف بر رررا كراه(ر ررة
انجانب يالعنورية يمعاألاة الدرام(ة يكراه(رة ا رالم ي درج(ل حراالت اعترراء مبررألة .يأت رف
اللجنة لعرم ي يأل معل مات ما الريلة الرر بشأن التررابري ايتخرذة حلمايرة ان رراأل مرا التعررل
للعنف برا كراه(ة انجانب يالعنورية يمعاألاة الدام(ة يكراه(ة ا الم اياألاتن  ١١ي.)١6
 -3١ينبغي أن تضم الدولة المجرا ما يةي:
عذ ذذد احتلذ ذذاي مةتمسذ ذذي الةلذ ذذوء إف ت حذ ذذافت ا ذ ذذت نائية كمذ ذذالذ أخ ذ ذ
أ)
وألقصذر ذم وكنذة عةذى أن ُحيتلذ وا ت مرا ذذق تالئذم أوضذاعهم وتراعذى يذه املعذاي الدوليذذة
فق ذذوق اإلنس ذذان مب ذذا ت ذل ذذك املداول ذذة املنقم ذذة رق ذذم  5لةفري ذذق العام ذذل املعذ ذ ابفحتل ذذاي
التعسفي املتعةقة بسةب املهاجري حريتهم (انظر  A/HRC/39/45املر ق)
أ) تذذال النظذذا القذذانوين فحتلذذاي األجانذذب مذذا مراميذذه والتفريذذق مام ذاً بينذذه
وبذ نظذذا افحتلذذاي اجلنذذائي وينبغذذي عةذذى وجذذه اخلصذذو عذذد ا ذذتخدا العذ ل كتذذدب
أتدييب ضد مةتمسي الةلوء واملهاجري ري املسلة ا تل ي
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ج) حصذذول مةتمسذذي الةلذذوء واملهذذاجري ريذ املسذذلة وذ ُ ذذةبوا حذريتهم عةذذى
ر كا ية لةوصول إ آلية مستقةة و عالة ملعاجلة الشكاوث املتعةقة ابلتعذيب و وء املعامةة
أل) قيا هييات الرصد املسذتقةة الوانيذة والدوليذة واملنظمذات ريذ افكوميذة
بعمةيذذات رصذذد منتظمذذة جلميذذا األمذذاك الذذط ت ذتوي مةتمسذذي الةلذذوء واملهذذاجري مسذذةو
افريذذة أو الذذذي نضذذعون إلج ذراء تقييذذد افريذذة مب ذا ت ذلذذك ت مراك ذ ”اإلر ذذاء“ وإج ذراء
حتقيق وري و عال ون يذه ت ايذا افذوادا وافدعذاءات املتعةقذة بتعذذيب مةتمسذي الةلذوء
واملهاجري وإ اء معامةتهم ومقاضا اجلنا وإن ال العقوابت املنا بة هبم
هر) معامةذ ذذة األ ذ ذراد اخلاضذ ذذع إلج ذ ذراءات المحيذ ذذل ابح ذ ذما وبمجريقذ ذذة حتف ذ ذ
ك ذ ذرامتهم ومذ ذذنمهم رصذ ذذة جلمذ ذذا أريراضذ ذذهم األ ا ذ ذذية وف ذ ذذيما عنذ ذذدما يتعةذ ذذق األمذ ذذر
ابأل خا الضعفاء والقصر
ي) اختاذ التداب الاليمة ملنا ارتكا أعمال العنذف والتخويذف بذدا ا كراهيذة
األجانب والعنصرية ومعادا السامية وكراهية اإل ذال وفمايذة املذواان مذ الضذرر النذاجم
ع هذم األعمال
افبس افنفرادي
 -32شررعر اللجنررة بقلررق ملررو نن العريررر مررا الر الايت ن(ررز رررل احلر ر االن رراألا كتررربري
أتألي ر ر ير رررة ور ررر ور ررل اىل أ بعر ررة أ ر رراب( ملند ر ر ة للدر ررجناء ال ر ررالجل  ،ياىل أ ر ر ع ملند ر ر ة
لألح رررا يال ررالجل الش ر ر اأ .ي ش ررعر اللجن ررة ملقل ررق أيض ر راً ازاء يج ر ر أل اختال ررات ك رررية ب ر ر
ايؤ دات (ما يتعلق ب رية رل احلر ر االن رراألا كترربري أتألير يايررة الريت يدرتجلرو ا ،ييجر أل
حرراالت مبرررألة جتررايزت ( ررا مرررة احلر ر االن رراألا مررا يدررمت برره القرران ن اير األ  2ي ١١ي١2
ي ١3ي.)١6
 -33ينبغي أن تضم الدولة المجرا عد الةلوء إ إجراء افبس افنفذرادي إف كمذالذ
أخذ وألقصذذر ذذم يمنيذذة وكنذذة وخضذذوعه ل ذراا الصذذار واملراجعذذة القضذذائية مذذا وضذذا
معذذاي واض ذذمة ودذذدد ف ذذتخدامه ومنذذا اجلذ ذ اءات التأديبيذذة ال ذذط تنمجذذوي عة ذذى اف ذذبس
افنف ذرادي لف ذمات ممجولذذة ومتتاليذذة منع ذاً اب ً وعذذالو عةذذى ذلذذك ينبغذذي أن تةغذذي الدولذذة
المجرا إيدا األحداا والبالغ الشبا افبس افنفرادي كتدب أتدييب وينبغذي أن تذوائم
الدولة المجرا قوانينهذا ووار ذاهتا املتعةقذة ابفذبس افنفذرادي مذا املعذاي الدوليذة وف ذيما
ما القواعد مذ  43إ  46مذ قواعذد األمذم املتمذد النموذجيذة الذدنيا ملعامةذة السذلناء
(قواعد نيةسون مانديال)
تقييد افركة البدنية
 -34شررعر اللجنررة ملقلررق ازاء اال ررتمرا يف اللج ر ء اىل ق((ررر احلركررة ال رن(ررة يف ايؤ دررات
اليت ؤيا أشخا اً مبتجزيا ،يلان ا رحرب محلارل الرذا أ رر ه ا امرة الر رت ية االحتاأليرة
يف  24مت ز/ي ل( رره  20١8بش ررأن ق(( ررر احلرك ررة ال رن( ررة يف مرا ررق الر ررب الن د رري ،يحت رر( علمر راً
بتأك(ر الريلة الرر أن هذا احلال (درا علل مج(ر الر الايت ييشرمل مج(ر ايؤ درات الريت
ؤيا أشخا اً مبتجزيا .يال زاا اللجنرة شرعر ملقلرق ازاء عررم يجر أل معل مرات عرا ا رتخرام
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انشااا انخر لتق((ر احلركة ال رن(ة يعا القاعرة التنظ(م(ة ال تخرام ا ،تا يف ةلك التا (رل
أل األ ما ايعرن أي ما ماألة أحاألية اال تخرام اي األ  2ي ١١ي.)١6
 -35ينبغي أن تضا الدولة المجذرا قواعذد صذارمة لتنظذيم ا ذتخدا تقييذد افركذة البدنيذة
ت السذذلون ومستشذذفيات األمذراض النفسذذية و ذذلون األحذذداا ومراكذ افحتلذذاي هبذذدا
افذذد أك ذذر م ذ ا ذذتخدامها ت ايذذا املت سذذات وينبغذذي أن تضذذم الدولذذة المجذذرا تمجبيذذق
افكذذم الصذذادر عذ ا كمذذة الد ذذتورية افحتاديذذة والعمذذل عةذذى إنفذذاذم ت الذذوفات كا ذذة وت
ايا الظروا
 -36وينبغذذي أن تضذذم الدولذذة المجذذرا خضذذو ايذذا املذذوفف لةتذذدريب املنا ذذب بشذذأن
الةلوء إ تقييد افركة البدنية وتنسيق و ائل التقييد املسموح هبذا ت كا ذة الذوفات و قذاً
لقواعد نيةسون مانديال.
التمقيق ت ادعاءات السةو اإلجرامي املنسو أل راد الشراة
 -37رح ررب اللجن ررة لنش رراء ماا ررب أمر ر ايظ ررامل يف ع رررة يالايت لت(د ررري اجر رراء حتق(ق ررات
مدررتقلة ينزي ررة يف األعرراءات الدررل ا جرامرري ايند ر أ ن رراأل شررراة ،يلان ررا ال رزاا شررعر
ملقلرق ازاء غ(رراأ هرذه اتل(ررات يف الر الايت انخرر  ،يعلررل ايدررت االحتراألا .ي شررعر اللجنررة
ملقلق نن الريلة الرر ال ر يجه الضري ة يف انشاء مثل هذه اتل(ة علل ايدرت االحتراألا
علل الرغل ما احلال الذا ر مؤخراً عا ا امة اني يب(ة حلق ا ا ندان يف وضر(ة هنتشر(ل
ررر أيان(ررا  ،)١يي يأل معل مررات مررا ا تمر ايرررا (ررر ألن التحق(قررات يف ر ء ررل
يشررتا
أ راأل الشراة مل اا كا (ة.
 -38يحترر( اللجنررة علمراً م رراا عرررأل الر الايت الرريت لررزم جررل الشررراة م ررراء شررا ة اع يررة
الرريت ر ومرره أي اارره أ نرراء أتأليررة اخلرمررة ،غررري أهنررا عرررأ عررا ولق ررا مررا جريررر كمررا علررت يف
مالحظاهتر ررا اخلتام(ر ررة الدر ررابقة  ،CAT/C/DEU/CO/5ال قر رررة  ،)30ازاء عر رررم ر (ر ررق احلا مر ررة
االحتاأليررة شرررا براوررة اع يررة ال رأليررة علررل مج( ر أ رراأل الشررراة ملنظررر اىل أن عرررم كشررف اع يررة
مياررا أن يع(ررق اماان(ررة التحق(ررق يمبا ر ة أ رراأل الشررراة الررذيا يررزعل ر ا ل يف ح ر األ ر ء
ايعاملة اي األ  ١2ي ١3ي.)١4
ذلا الةلنذذة الدولذذة المجذذرا عةذذى أن تنشذذى عةذذى املسذذتوث افحتذذادي ومسذذتوث
 -39تُشذ َّ
الوفات هييات مستقةة تتو التمقيق ت ايذا الشذكاوث املتعةقذة بسذوء ذةو الشذراة
وضمان إجراء حتقيقات ورية و امةة ت هذم الشكاوث.
 -40وينبغذذي أن تكفذذل الدولذذة المجذذرا كشذذف هويذذة أ ذراد قذذوات الشذذراة عةي ذاً ت ايذذا
الذذوفات ت أي وقذذت أ نذذاء أدائهذذم واجبذذات إنفذذاذ الق ذانون ودا ذذبتهم ت حال ذة تذذوراهم ت
حوادا وء املعامةة.

__________
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مكا مة اإلرها واألم الوا
 -4١شعر اللجنة بقلق ملرو ازاء اعتمراأل الريلرة الررر بور ة متزايررة علرل ررابري ”العرالرة
ال وائ(ة“ ،الريت تحايرل علرل ا جرراءات القضرائ(ة اجلنائ(رة العاأليرة لاري مترنت الشرراة رالح(ات
يا ررعة ،تررا يف ةلررك (مررا يتعلررق ب ر ”ايعترررا ا تمررل“ ،الررذا يعررر علررل أنرره شررخص مياررا أن
يش ر ر ررا يف جر ر ر ررائل ا ه ر ر رراأ يف ايد ر ر ررتق ل .ييف ه ر ر ررذا الو ر ر رررأل ،ش ر ر ررعر اللجن ر ر ررة ملقل ر ر ررق ازاء
التر ات التال(ة:
القرران ن ايعرررا ايتعلررق تاتررب الشررراة اجلنائ(ررة االحترراألا ،الررذا أوررره الربيرران
أ)
االحت رراألا يف ن(د رران/أبريل  ،20١7يه ر ر و رران ن ن( ررز للمات ررب االحت رراألا اخض رراا ”ايعت ررريا
ا تمل “ للر ر يالروابة ا لارتين( ؛
أ) اورا زايألة يف ايرة الزمن(ة ا ررألة يرراا ايعترريا ا تملر االحتجراز ا ألا ا
ما  ١4ي ماً اىل  3أش ر يف يالية م ا اي؛
ج) عمل( ررة (د ررري احتج رراز انش ررخا ال ررذيا ”يش ررال ن هتري ررراً أمن( راً ك ررياً“ يف
انتظررا رررح(ل ل ،اينو ر عل( را يف ورران ن أوررره الربيرران االحترراألا يف أاي /مرراي  20١7بشررأن
حتد ان اة أيامر الررأل.
 -42ي ر ر ر ررذكر اللجنر ر ر ر ررة ألهن ر ر ر ررا أعربر ر ر ر ررت ع ر ر ر ررا ولق ر ر ر ر ررا يف مالحظاهت ر ر ر ررا اخلتام(ر ر ر ر ررة الدر ر ر ر ررابقة
 ،CAT/C/DEU/CO/5ال قرررة  )26ازاء التحق(ررق الربيرراا يف اي رزاعل ايند ر بة اىل الريلررة الرررر
بشأن ايشاكة يف عمل(ات التدل(ل اال تثنائي ياالحتجاز الدرا اليت عرل عا أشرخا يشرت ه
يف ر ررل ع ل يف أعم ر رراا ا ه ر رراأ ،ياحلا ر ررل ال ر ررذا أ ر ررر ه ا ام ر ررة الر ر ررت ية االحتاألي ر ررة يف
حزيران/ي ن( رره  2009ي أت ( رره أن ع رررم ع رراين احلا م ررة ع رراي ً ك ررامالً يف اا ررا ه ررذا التحق( ررق
يشررال انت اكراً للر ررت  .ي عرررأ اللجنررة عررا أ ر ا ننرره مررا غررري ال ا ررت مررا اةا كانررت الريلررة
الرر ور الذت أا خر ات يتابعة هذه ايدألة.
 -43يأت ررف اللجن ررة ل ررنقص ايعل م ررات ايقرم ررة ع ررا الق رران ن ال ررذا ن( ررز ل رررائرة ايخ ررابرات
االحتاأليررة مجر ايعل مررات اال ررتخ ا ية معررتال اشررا ات اال ورراالت بر انجانررب ،يهر ورران ن
اعتم ر ررره الربي ر رران يف  2١شر ر رريا انيا/أكتر ر ر بر  ،20١6ييقض ر رري بت ر رر( ر ررالح(ات ألائ ر رررة
ايخابرات االحتاألية لعراء ا ةن بر ر ا واالت الرعااي انجانب يف اخلا ج ال تقاء ايعل مات
اليت اتدي أمه(ة ملند ة للد(ا ة اخلا ج(ة الريلة الرر ينمن ا.
 -44ي شعر اللجنة بقلق ملو نن الريلرة الررر درمت م رتخرام أ ا ر( ا يف ن (رذ ررابري
ماا حررة ا هرراأ الرريت نت ررك حقر ا ا ندرران ،يال رر(ما رر(ل اشررا ات الارتين(ررة مررا مرا ررق
واعرة امشتايا اجل ية متاا الرائرات ايدرية ما ألين ا(ا التابعة حرر القر انجن (رة مرا
ن ( ررذ عمل( ررات يف بل ررران أخ ررر  ،ت ررا يف ةل ررك عمل( ررات القت ررل ا رررألة انه رررا خ ررا ج رر(اا
النزاعات ايدلحة اياألاتن  ١١ي.)١6
 -45ينبغي أن تضم الدولة المجرا ما يةي:
رصذذد واحتلذذاي األ ذذخا الذذذي يُشذذتبه ت ضذذةوعهم ت أعمذذال اإلرهذذا
أ)
بناء عةى تقييم ردي مسبق لةخمجر قط ف ري عةى أن يُراجا هذا التقييم ابنتظا
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أ) اف ذذتناد ت التقييمذذات الفرديذذة إ معذذاي موضذذوعية دذذدد مبذذا ت ذلذذك
السةو افقيقي لةشخت ودعمها مبعةومات دد ة مو وقذة وواقعيذة وكامةذة وابإلضذا ة إ
ذل ذذك ينبغ ذذي أن حت ذذدد م ذذا إذا ك ذذان افحتل ذذاي يس ذذتوت معي ذذاري الض ذذرور والتنا ذذب و قذ ذاً
ملا تقتضيه الت اماهتا مبوجب القانون الدويل واملعاي الدولية
ج) توا ذذق ف ذذروا احتل ذذاي األ ذذخا ال ذذذي يُش ذذتبه ت ض ذذةوعهم ت أعم ذذال
اإلره ذذا م ذذا الش ذذروع املنص ذذو عةيه ذذا ت امل ذذاد  5مذ ذ اتفاقي ذذة قاي ذذة حق ذذوق اإلنس ذذان
وافرات األ ا ية وقواعد نيةسون مانديال
أل) تذ ذذو ر الفذ ذذر الكا يذ ذذة لي ذ ذذخا الذ ذذذي يُشذ ذذتبه ت تذ ذذوراهم ت أعمذ ذذال
اإلرها ا تل ي مبا ت ذلك ت إاار إجراءات المحيل لةمصول عةذى التم يذل القذانوين
والوصول إ آليات عالة لتقدمي الشكاوث وينبغي أن تعمل الدولة المجرا أيضاً عةى اا
ونش ذذر بي ذذاانت إحص ذذائية عذ ذ ع ذذدد الش ذذكاوث املقدم ذذة مذ ذ ه ذذتفء ا تلذ ذ ي وابيع ذذة ه ذذذم
الشكاوث وما أ فرت عنه م نتائج
هر) تنفيذ أنشمجة املراقبة ابقاً لاللت امات الواقعة عةيها مبوجب افتفاقيذة وافذر
عةى أن يكون أي تدخل ت حقوق اإلنسان متما ياً ما مباد الشرعية والضرور والتنا ب

 -46وينبغذي أن تقذد الدولذة المجذذرا معةومذات عذ اخلمجذوات املةمو ذة املتخذذ لةتمقيذذق ت
م اعم ضةو موففيها املكةف إبنفاذ القانون ت برامج تسةيم املمجةوب وافحتلاي السري
 -47وينبغذذي أن تتوقذذف الدولذذة المجذذرا ع ذ تيس ذ العمةيذذات الذذط تنمجةذذق م ذ أراضذذيها
أو تنفذذ عربهذا وتنمجذذوي عةذى انتهذذا جسذيم لةمظذر املمجةذذق املفذروض عةذذى وار ذة التعذذذيب
مبوجب افتفاقية
افجتار ابلبشر
 -48رح ررب اللجن ررة مخلرر ر ات اعام ررة ال رريت ال ررذهتا الريل ررة الر ررر ل ر ر ا ا ررا الق رران ا
يايؤ درري ياا حررة االجتررا مل شررر ،ي شررري اىل أمه(ررة هررذه ايدررألة يالتق(رر(ل ايدررتمر الررذا نريرره
ريق اخلرباء ايعا تاا حة االجتا مل شر بشأن الريلة الرر اي األ  2ي ١2ي.)١6
 -49ينبغي أن تتخذ الدولة المجرا ايا التداب الاليمة ملنذا ومكا مذة افجتذار ابلبشذر
وخاصذذة األافذذال مبذذا ت ذلذذك ع ذ اريذذق تنفيذذذ التوصذذيات الذذوارد ت تقذذارير ريذذق اخل ذرباء
املع ذ مبكا مذذة افجتذذار ابلبشذذر وينبغذذي أن تضذذم الدولذذة المجذذرا التمقيذذق ت افنتهاكذذات
املرتكبة ومقاضا اجلنا وإن ال العقوابت املنا بة هبم إذا صدرت ت حقهم أحكا ابإلدانة
التعويض واجلرب
 -50شرعر اللجنررة ملقلرق نن ررحااي التعرذيب ،يال رر(ما ملتمدري اللجر ء ياي راجريا غررري
ايد ررجل  ،ال ميلار ر ن اير ر ا أل الاا ( ررة للحور ر ا عل ررل خ رررمات اع رراألة التأه( ررل الش رراملة ،ينن
منظمر ررات ا تم ر ر اير رررا هر رري الر رريت قر رررم الجلال (ر ررة العظمر ررل مر ررا خر رررمات ايدر رراعرة الن در رر(ة
االجتماع(ة ياخلرمات العالج(ة بررالً مرا اجل رات ايعن(رة بتقررمي ايدراعرة االجتماع(رة أي الرعايرة
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الو ررح(ة اي رراألة  .)١4ييف ه ررذا الو رررأل ،ج رره اللجن ررة انت رراه الريل ررة الر ررر اىل عل(ق ررا الع ررام
ول  )20١2 3بشأن ن (ذ اياألة .١4
 -5١ينبغي أن تضم الدولة المجرا مبوجب القانون حصول األ خا الذي تعرضوا
لةتعذذذيب أو ذذوء املعامةذذة ذذواء داخذذل الدولذذة المجذذرا أو ت اخلذذاره عةذذى إنصذذاا وجذذرب
كذذامة و عذذال مبذذا ت ذلذذك التعذذويض والو ذذائل الاليمذذة إلعذذاد أتهذذيةهم عةذذى أكمذذل وجذذه
وك وينبغي أن تقد الدولة المجرا إ الةلنة أيضاً معةومات ع التداب التشذريعية الذط
تكفل إ حة التمويل ت ايذا الذوفات لتذو خذدمات إعذاد التأهيذل مبذا ت ذلذك العذاله
املتخصت لضماا التعذيب و وء املعامةة
التدريب والت قيف
 -52شررعر اللجنررة ملقلررق ازاء عرررم ايررالء االهتمررام الاررايف لال او(ررة يف ررر يب العدرراري ،
يكذلك ازاء اين د الر ا ي ايعتمر يف مركز الق ات ايدلحة انيان(رة للترر يب يف سراا عمل(رات
انمررل ايتحرررة الررذا ئل ر بشررال يا ررت مررا مقرمررة ُعر ّرر ُ ملقرران ن ا ندرراا الرررييل يالقرران ن
الرييل حلق ا ا ندان ،تا يف ةلك اال او(ة.
 -53ي ررر اللجنررة يف نشررر بري ك ر ا ا رررن ا علررل نررراا يا ر ياأل اجرره يف ااررا ررر يب
م ر ا ي اياتررب االحترراألا لشررؤين اعجرررة يالالج ر خر ر ة اناب( رةً ،غررري أهنررا عرررأ عررا أ ر ا
لعرم ر معل مرات عرا الترر يب علرل مدرت الر الايت ،يخا رة رر يب انخورائ( الر (ر
الذيا يعمل ن م ملتمدي اللج ء ياي اجريا غري ايدجل .
 -54ي عرأ اللجنة عا أ ا كذلك ننه ما غري ال ا ت ما اةا كران اي ارف الرذا ترك
تلتمدي اللج ء ياي اجريا غري ايدجل  ،تا يف ةلك ايرتجل الشر ا ،ئضر لترر يب الزامري
بشأن كشف عالمات التعرل للورمة ،تا يف ةلك اال ررامت الن د(ة اياألة .)١0
 -55ينبغي أن تقو الدولة المجرا مبا يةي:
ُّ
التكف ذذل بت ذذدريب اي ذذا امل ذذوفف اب ذذتمرار بمج ذذرق منه ذذا ض ذذمان إدم ذذاه
أ)
الت قيف واملعةومات والتعةيمات املتعةقة بحكا افتفاقية إدماجاً ماً ت تدريب العسكري
وريذ هم م ذ األ ذذخا وذ قذذد تكذذون هلذذم صذذةة ذذبس ذذخت نضذذا لشذذكل م ذ أ ذذكال
التوقيف أو افعتقال أو افحتلاي أو السل أو ابلتمقيق معه أو معامةته
أ) اف ذذر عة ذذى إدراه ن ذذت افتفاقي ذذة وري ه ذذا مذ ذ الص ذذكو الدولي ذذة ذات
الصةة م ل قواعد نيةسون مانديال وقواعد األمم املتمد ملعامةذة السذلينات والتذداب ريذ
افحتلايية لةملرمات ت التدريب (قواعد ابنكو )
ج) ضذذمان حصذذول املذذوفف الذذذي يتعذذامةون مذذا مةتمسذذي الةلذذوء والالجي ذ
حتديذذداً عة ذذى التذذدريب املتعة ذذق بكش ذذف عالمذذات التع ذذذيب اجلسذذدي والنفس ذذي وف ذذيما
بربوتوكول ا مجنبول
أل) وضا وتنفيذ منهليات ددد لتقييم عالية وأ ر برامج التذدريب والت قيذف
الط تتاح لةموفف العمومي املعني بشأن أحكا افتفاقية م حيث تراجذا عذدد حذافت
التعذيب و وء املعامةة
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 -56وينبغي أن تقد الدولة المجرا إ الةلنة بيذاانت دذدد بشذأن ا ذتخدا بروتوكذول
ا مجنبول وأي قرار يقضي بن مةتمس الةلوء قد تعرض لةتعذيب أو وء املعامةة
افتفاقية كمصدر قانوين ت ا اكم الوانية
 -57الح ررل اللجن ررة م ر القل ررق ع رررم ي يأل ا رر(ل م ررا الريل ررة الر ررر ع ررا ال رررعاي ال رريت
ا تُش ر ( ا مال او(ة يا قت أحاام ا م اشرة أمام ا اكل ال ان(ة اياألاتن  2ي.)١0
 -58ينبغذي لةدولذذة المجذرا أن تعمذذم افتفاقيذة عةذذى ايذا السذذةمجات العامذة مبذذا ت ذلذذك
السةمجة القضائية وا يسذهل اف تشذهاد ابفتفاقيذة والتمجبيذق املبا ذر ألحكامهذا أمذا ا ذاكم
الوانيذذة عةذذى املسذذتوث افحتذذادي ومسذذتوث الذذوفات وينبغذذي أن تقذذد الدولذذة المجذذرا إ
الةلنة أيضاً معةومات ع عدد القضاا ا ةية الط ا تُشهد يهذا ابفتفاقيذة أو ابقذت يهذا
أحكامها عةى حنو مبا ر
إجراء املتابعة
 -59تمجة ذ ذذب الةلن ذ ذذة إ الدول ذ ذذة المج ذ ذذرا أن تق ذ ذذد ة ذ ذذول  ١٧أار/م ذ ذذايو ٢٠٢٠
معةومات ع متابعتها توصيات الةلنة بشأن الوكالة الوانية ملنا التعذذيب ووار ذة العنذف
ضد مةتمسي الةلوء واملهاجري والتدريب بشأن بروتوكذول ا ذمجنبول (انظذر الفقذرات ١4
و(3١د) و(55ه) أعالم عةى التوايل) وت هذا السياق تدعو الةلنة الدولة المجرا إ
إعالمها مبا لديها م خمجط لتنفيذذ بعذض التوصذيات املتبقيذة الذوارد ت املالحظذات اخلتاميذة
أو ايعها خالل الفم املشمولة ابلتقرير املقبل
مسائل أخرث
 -60ينبغي أن تتخذذ الدولذة المجذرا التذداب املنا ذبة لكذي ختمجذر األمذ العذا عذ اريذق قسذم
املعاهدات مبكتب الشذتون القانونيذة إبلغذاء اإلعذالن الذذي أصذدرته مبوجذب الربوتوكذول افختيذاري
لالتفاقية يما يتعةق بتأجيل تنفيذ الت اماهتا مبوجب اجل ء الرابا م الربوتوكول افختياري
 -6١تدعو الةلنة الدولة المجذرا إ التصذديق عةذى معاهذدات األمذم املتمذد األ ا ذية
فقوق اإلنسان الط مل تصبح ار اً يها بعد
 -62وينبغي لةدولذة المجذرا أن تنشذر عةذى نمجذاق وا ذا التقريذر املقذد إ الةلنذة وهذذم
املالحظذات اخلتاميذة ابلةغذذات املنا ذبة وذلذذك عذ اريذذق املواقذا الشذذبكية الر يذة وو ذذائط
اإلعال واملنظمات ري افكومية وأن تبةأب الةلنة هبذم األنشمجة
 -63وتمجةذب الةلنذة إ الدولذة المجذرا أن تقذد تقريرهذا الذدوري املقبذل الذذي ذيكون
تقريرها السابا ةول  ١٧أار/مايو  ٢٠٢3وحتقيقذاً هلذذا الغذرض وابلنظذر إ أن الدولذة
المجرا وا قت عةذى تقذدمي التقذارير إ الةلنذة عمذالً ابإلجذراء املبسذط لتقذدمي التقذارير ذ ن
الةلن ذذة ذذتوا يها ت الوق ذذت املنا ذذب بقائم ذذة ابملس ذذائل املمجة ذذو تناوهل ذذا قب ذذل أن تق ذذد
تقريرهذذا و تشذذكل ردود الدولذذة المجذذرا عةذذى قائمذذة املسذذائل تةذذك تقريرهذذا الذذدوري السذذابا
مبوجب املاد  ١9م افتفاقية
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