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جلنة مناهضة التعذيب

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس

لبيالروس*

 -1نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقريرر الرري اخلرام لبرالر ي ،)CAT/C/BLR/5
يف جلسرتالاا  1623ي 1626انظرر  CAT/C/SR. 1623ي ،)1626املعقردتني يف  27ي 30نالسرا/
اعتم ر رررت ه ر ررذا املريظ ر ررات اخلتامال ر ررة يف جلس ر رتالاا  1642ي ،1645املعق ر رردتني
أبري ر ر  ،2018ي َ
يف  10ي 14أاي مايد .2018

ألف -مقدمة
-2
اللجنة.

نيريب اللجنة بتقرر التقريرر الرري اخلرام لبرالر ي يدلررتيت اخليتالرة الرا يتت را

 -3ينيريب اللجنة دلردا مر يدرر الريلرة اليتررا يدرا شرمر
يالشداغ الا أثريت أثناء النظر يف التقرير.

ر دايا مر تيت علرا ائلر لة

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-4

نيريب اللجنة بتصريق الريلة اليترا علا الصكدك الريلالة التالالة يدنضماماا إلالاا:

اني اشال ررة يق ررد ائ ررقا
أ)
الثاين نددمرب 2016؛

ي ا عاش ررة يبرينيدكدهل ررا اارتال ررا  ،يف نيش ر رري

ب) اني اشالر ررة أل ر ر أي يد بشر ررك /إج ر رراءات مكاديفر ررة اا ر ررا دلبشر ررر ،يف نيش ر رري
الثاين نددمرب .2013
 -5ينيريررب اللجنررة أيض ر ا دبررات ات الريلررة اليترررا م ر أج ر نينق رال نيش رريعا ا يف اجملرراات
ات الصلة داني اشالة ،دا يف لك:
نيعررري القرراند /املتعلررق دا ررا دئ ررقا
أ)
لتدلال نيتا نيعريف اا ا دئ قا ؛

__________

*

اعتمر ا اللجنة يف تي ا الثالثة يالست
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ب)

نيعري مباتئ شاند /عام  2014ملن اجلرمية دالما يتعلق دلعنف املنزيل؛

ج) نيعررري شرراند /هجرررة الالررر العاملررة الريلالررة يف كرراند /الثاين ينرراير  2016لتررددري
الماية لعما املنا املااجري ؛
ت) القر رراند /املتعلر ررق در ررن ي ر ر ة الرجر ررو يالماير ررة التكماللالر ررة ياللجر رردء يالماير ررة
املؤشت ررة للرع ررااي ائجان ررب يائ ررقا ع رررمية اجلنسر رالة يف اد ي ررة بر رالر ي ش رراند /الرج ر ر
لعام  ،)2016الذ تر يالز الن ا يف متد يدلال .2017

جيم -دواعي القةق الرئيسية والتوصيات
املسائل العالقة م جولة اإلبالغ السابقة
 -6حت ر رالج اللجنر ررة علم ر را دملعلدمر ررات الر ررا شر رررمتاا الريلر ررة اليتر رررا يف  23نيش ر رري ائي
أكتر رردبر  2013بشر ررك /نين الر ررذ التدي ر رالات ال ر ردا تة يف ال ق ر ررات  6ي 11ي 14م ر ر املريظر ررات
اخلتامالررة للجنررة بشررك /التقريررر الررري الراب ر لب رالر ي  ،)CAT/C/BLR/CO/4الررا يتعالرره دالاررا
الريلة اليترا إىل متابعة مريظا ا اخلتامالة السابقة بك الة نيددري الضرماتت القاندنالرة ائلالرالة
يف املما ل ررة؛ يالتيفقالق ررات املس ررتقلة؛ يالال ررات الري ررر املس ررتقلة يف ال ر ر أم رراك ل ررلب الري ررة.
يأتلف اللجنة ئ /الريلة اليترا مل نين ذ نيديالا ا املقرمة يف إطا إجراء املتابعة.
الضماانت القانونية األ ا ية
 -7يبالنما حتالج اللجنة علم ا أبيكام حمرتة نيك الضماتت القاندنالة ائلالالة منذ لظة
القرربع علررا الشررق  ،مر شبالر إصيررة دريررة االررتعانة ديفررام يإريتررا شريررب يف غضررد12 /
ل رراعة ،يالت رررابري ال ر را اخت ررذ ا الريل ررة اليت رررا يف ع ررام  2016للش ررري يف ال ررتقرام الدل ررا
السررمعالة البص ررية ،يا لكةينالررة يغريهررا م ر الدلررا التقنالررة يف غرررا االررتجداب درادررق الررب
اايتالرراطة ع ر طريررق نيعررري شرراند /إج رراءات اايتجررا ي ررريط ) ،دررا /اللجنررة نيظ ر نيشررعر
دلقلررق إ اء عرررم التن الررذ التررام جلمال ر الضررماتت القاندنالررة ائلال رالة يدق ر ا لل قرررة  13م ر نيعلالررق
اللجن ررة الع ررام ش ررم  )2007 2املتعل ررق بتن ال ررذ امل رراتة  2املر ردات  2ي 11ي .)12ينيش ررعر اللجن ررة
دلقلق بص ة راية إ اء املسا التالالة:
عرم يجدت الالة ير لتقالالم مرا إ ا كانره الر الضرماتت القاندنالرة ائلالرالة
أ)
جير نيددريها دلقر الكايف منذ لظة إلقاء القبع علا الشق ؛
ب) كرد /املراتة  )3 206مر شراند /ا جرراءات اجلنا الرة ،الرا نيرن علرا إمكانالررة
إجراء ديف طيب للشق احملتجز علا يرر طبالرب أي أرصرا ة اررر ،إ ا لرزم ائمرر ،ا نيضرم
ال يف اليتيب التلقا ة ا لزامة ياملستق بناء علا طلب احملتجز ،ا لرالما مر لظرة اايتجرا
لرى الشرطة ،الا بريلغ ررهلرا عر العريرر مر اتعراءات التعرذيب يلردء املعاملرة ،كمرا أ /درر
الديد إىل طبالب ختض لتقررير املردني املكل ر ان را القردان  .ينيشرعر اللجنرة دلقلرق أيضرا
ملعلدمررات ني الررر دنعرررام السررية يالترركرريات املتعمرررة يف إجرراء ال يفررد اليتبالررة ات الصررلة أثنرراء
اايتجا لرى الشرطة ،مما يؤت إىل دقرا /أتلة هامة؛
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ج) التق ر ررا ير ال ر ررا ني ال ر ررر أب /شر ر ررا أل ر ر ر ال ر ررد اء ش ر ررم  ٩0٩امل ر ررؤ  20مت ر ررد
يدلال  ،2006الذ ينظم السج العريل العمدمة املديرر ينظرام ي رل السرجرت مل يضرم يف
املما ل ررة التسر رجال ال ررد جلمالر ر ائ ررقا املس ررلد الرير رة يف أعق رراب اعتق رراهلم يمل يض ررم
دنتظام إمكانالة اطر احملام يائشا ب علا لك السج  .يأتلف اللجنة لغالاب بالاتت ع
اايتجا ا تا .
 -8ينبغذذي أن تلفذذل الدولذذة الطذذر يف ا القذذانون وا املمار ذذةيف يويذذل زي ذ ا ت ذ ي يف
منذ حلظة ةبهم حريتهميف كل الضذماانت القانونيذة األ ا ذيةيف وفقذاً لةمعذاي الدوليذةيف مبذا ا
ذلك الضماانت املذكورة ا الفقرتني  ١٣و ١٤م تعةيذق الة نذة العذاق رقذم  .٢وينبغذي أن
تقوق الدولة الطر يف عةى وجه اخلصوصيف مبا يةي:
مواصةة جهودها الراميذة إ ضذمان حذق ا ت ذ ي ا اال ذتعانة الفوريذة ا
أ)
ذرية مبحذذاق مسذذتقليف أو احلصذذوا الفذذوري عةذذى املسذذاعدة القانونيذذة اةانيذذةيف عنذذد االقتضذذاءيف
والتواصل م فرد م أفراد أ رهم أو أي شخص آخر م اختيارهم؛
ب) ضذذمان احلذذق ا وةذذب وتةقذذي فحذذص وذذف فذذوري وا ذرية عةذذى يذذد وبيذذب
مسذذتقليف وضذذمان أن جيذذري الفحذذص مبنذذأ ع ذ مسذذم وم ذرأ الشذذروة منذذذ بدايذذة االحت ذذا يف
ما مل يطةب الطبيب ري ذلك صراحة .وينبغي أن تضذم الدولذة الطذر ا املمار ذة ا ذتقاللية
األوباء وري هم م العامةني الطبيني الذي يتعامةون م األشذخاص املسذةوي احلريذةيف وأن تلفذل
قيامهم حسب األصوا بتوثيق زي عالمذات وادعذاءات التعذذيب و ذوء املعامةذة وتقذدم نتذائ
الفحص دون أتخ إ اجلهات املختصة وإاتحتها لةشخص ا ت املعين و اميه؛
ج) تع يذ ذ جهوده ذذا الرامي ذذة إ ض ذذمان احل ذذق ا تسذ ذ يل زيذ ذ فذ ذ ات ذذةب
احلريذذة تسذ يالً دقيقذاً فذذور إلقذذاء القذذبل ا ذ ل مبلذذان االحت ذذا يف مبذذا ا ذلذذك االحت ذذا
اإلدارييف وا ل مرك ي لألشخاص املسذةوي احلريذة ويريذر تقذارير االحت ذا تبعذاً لذذلك
ملن أي حالة م حاالت االحت ا ريذ املسذ ليف وضذمان إملانيذة اوذال كذل مذ ا ذامني
واألقار عةى الس الت؛
ت) زذ ذ بي ذذاانت عذ ذ أداء الش ذذروة مذ ذ حيذ ذ ت ذذوف الض ذذماانت األ ا ذذية
ملسذذةوي احلريذذةيف مبذذا ا ذلذذك بيذذاانت شذذامةة ع ذ احلذذاالت الذذا ايذذذت فيهذذا تذذداب أتديبيذذة
أو تداب أخر ضد ضباط الشروة لعدق اح امهم هذم الضماانتيف وتقدم هذم املعةومات
ا تقريرها املقبل إ الة نة.
عدق جوا االع افات املنت عة يت التعذيب
 -٩يا نيزا اللجنة نيشعر بقلق دلغ إ اء ااتعاءات الا ني الر أب /مردني ة إن را القراند /يف
الريلررة اليترررا كثررريا مررا يلجررؤي /إىل الررتقرام التعررذيب يلرردء املعاملررة انت رزا ااعةادررات م ر
املش ررتب در رالام احملتجر رزي يف مراد ررق الر رب اايتال رراطة ياايتج ررا املؤش رره ،يأنر ر يف العري ررر مر ر
الرراات الررا اتعررا دالاررا املتامررد /يف القضررااي اجلنا الررة نيعراررام للتعررذيب أمررام احملرراكم ،مل مررر
رال هال ررة احملكمررة اج رراء حتقالقررات أي يعل ر عرررم ج ردا اعةادررا م ،دلرررغم م ر أ /هررذا ائمررر
منصر ررد علال ر ر يف نيش ر رري الريلر ررة اليتر رررا .يأتلر ررف اللجنر ررة ئ /الريلر ررة اليتر رررا مل نيقر رررم أ
معلدمررات بشررك /العريررر م ر الرراات الررا يعررم دالاررا يررريل لررك ،علررا ررد مررا طلبت ر اللجنررة
املدات  2ي 11ي 12ي.)15
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 -10ينبغي أن تقوق الدولة الطر مبا يةي:
ايذذاذ تذذداب أخذذر لة ذ وي لسيا ذذتها املعةنذذة واملتمتةذذة ا عذذدق التسذذام
أ)
مطةقاً م التعذيب و وء املعامةة وذلك إبدانة عةنية ال لبس فيها لةتعذيب جبميذ أشذلاله.
وينبغذذي أن ي ذذذر وك ذذاالت إنف ذذاذ الق ذذانون يذذذيراً واض ذذحاً مذ ذ أن أي ش ذذخص يرتل ذذب ه ذذذم
األفعاا أو يتواوأ أو يشارك أبي شلل آخر ا ممار ة التعذيب أو ري م مذ ضذرو إ ذاءة
املعامةةيف يلون مسؤوالً أماق القانون ويتعرض لعقوابت جنائية تتنا ب م خطورة اجلرمية؛
ب) أن تلف ذ ذذل ا املمار ذ ذذةيف اش ذ ذذياً مذ ذ ذ التوص ذ ذذية الس ذ ذذابقة لة ن ذ ذذة انظذ ذ ذذر
CAT/C/BLR/CO/4يف الفقرة )١٨يف عدق جوا األقواا املنت عة يذت التعذذيب كأدلذة ا أي
دعذذو يف إال إذا احذذت هبذذا ضذذد شذذخص مذذتهم ابرتلذذا التعذذذيب .وينبغذذي أن تلفذذل الدولذذة
الطذر ا تشذريعها تعةيذق الذدعو ا كذل حالذة يذدعي فيهذا الشذخص أن اع افاتذه انت عذذت
يت التعذيب ريتما جير يقيق وا ا تةك االدعاءات؛
ج) مراجعة احلاالت الا مل يتم فيها التحقيق ا ادعاء املدعى عةيهم تعرضذهم
لةتعذيب النت ا االع افاتيف م قبيذل حذاالت ذ ريي ييةيسفسذلييف وك يذل ووليذارينلو
وآرثر إفغةيفسلييف وإجراء يقيقات فورية ون يهة ا هذم االدعاءات؛
ت) ت ويد الة نةيف ا تقريرها املقبليف مبعةومات ع احلاالت الذا اعتذ ت فيهذا
االع اف ذذات املنت ع ذذة عذ ذ وري ذذق التع ذذذيب ريذ ذ ج ذذائ ةيف والتق ذذدق ا ذذر ا أي يقيق ذذات ا
ادعاءات التعذيب ا أي م احلذاالت السذابقةيف وأي دعذاو جنائيذة مرفوعذة ضذد املذو فني
العموميني الذي انت عوا اع افات م هذا القبيليف مبا ا ذلك العقوبة املفروضة عةيهم.
ا تقالا السةطة القضائية
 -11نيريررب اللجن ررة دلتعررريرت ائر رررية ال ررا أترلتاررا الريل ررة اليت رررا علررا شاند را املتعل ررق
دلنظررام القضررا ة يمركررز القضرراة ،يالررا نقلرره املسررؤيلالة ع ر اجلدانررب الر الس رالة لتش رغال اجلاررا
القضا ة م ي ا ة العر إىل احملكمة العلالرا .يمر لرك ،ا نيرزا اللجنرة نيشرعر دلقلرق ئ /رال
ب رالر ي ميررا ل راليترة كبرررية علررا نيعال ر القضرراة أي املرررع العررام ينيرررشالتام يدصررلام ،كمررا
يسرراي ها شلررق للتقررا ير املتكررر ة الررا ني الررر أب /القضرراة يتلقررد /دالمررا يبررري نيعلالمررات م ر السررليتة
التن الذيرة للتدير إىل شررا ات يف القضرااي السالررة ات الصرلة داني اشالرة .ينيشرعر اللجنرة دلقلررق
أيضر ا ئ /التغالرريات التشررريعالة ائررررية نيررن علررا إمكانالررة نيعالر القضرراة لررداايت مرررة كر مناررا
مخ لندات شابلة للتجرير إىل ما ا اية املاتص 2 /ي.)6
 -12ينبغذذي أن تعذ الدولذذة الطذذر ا ذذتقالا السذذةطة القضذذائية مبذذا يتماشذذى مذ املبذذاد
األ ا ذذية ال ذذتقالا السذذةطة القضذذائيةيف وذلذذك ج ئيذاً ابحلذذد مذ ذذيطرة الذرئيس عةذذى تعيذذني
القضاة وترقيتهم وفصةهم وبتوف األم الو يفي هلم.
التحقيق الفعةي ا ادعاءات التعذيب و وء املعامةة
 -13يا نيرزا اللجنررة نيشررعر ببررالغ القلررق للتقررا ير الررا ني الررر دنتشررا مما لررة التعررذيب يإلرراءة
املعاملررة علررا نيتررا يالر  ،يعرررم شالررام لررليتات الريلررة اليترررا يف الدشرره الرراه  ،يسرربما يتبر
مر املعلدمررات الررا شرررمتاا ،بتيفقالقررات دد يررة ينزياررة يكاملررة يف هررذا ااتعرراءات ،يحماكمررة م ر
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اتعة ا نيكا م لتلك اجلرا م .يعلرا لربال املثرا  ،دانر مر أير  614نيقريررا عر أعمرا نيشرك
نيعذيبا أي لدء معاملة نيلقتاا جلنة التيفقالق يمسؤيلد /ارري /معنالرد /يف الريلرة اليتررا يف ال رةة
ال ايلة ب عامة  2012ي ،2015مل يك مداد حتقالق جنا ة ددجب املاتة  )3 426م
القاند /اجلنا ة إا  10نيقا ير مناا ،يإىل غاية عام  2018مل يسر ر أ منارا عر إتانرة جنا الرة.
ينيشررعر اللجنررة دلقلررق إ اء التقررا ير الررا ني الررر أب /جلنررة التيفقالررق ا نيتمتر دلررتقر عر السررليتة
التن الذي ررة يلالس رره هل ررا يي رررات متقصص ررة نيع ررت دلتيفقال ررق يف اتع رراءات التع ررذيب يل رردء املعامل ررة.
ينيشعر اللجنة دلقلق كذلك ئ /الريلة اليترا مل نيقررم معلدمرات الرتجابة ليتلرب اللجنرة الصرد
علا أمثلة لليفاات الا مت دالاا يشف املدني املتام دلتعذيب ع اخلرمة يثما يتم التيفقالق.
 -14ينيع رررب اللجن ررة عر ر دل ررغ ائل ررف جلر رداب ل ررليتات الريل ررة اليت رررا غ ررري املرا ررة عل ررا
اتعرراءات التعررذيب يلرردء املعاملررة املرنيكبررة اررر ائ ررقا الررذي ألقررة القرربع علرالام يف لرالا
املظاهرات يف كاند /ائي تيسمرب  ،2010دا دالاا اتعاءات أنر ي لانالكدا .ينيشعر اللجنرة
دلقلق ملا اتعة مرة أررى مر أ /املردني العمردمال ا نيكبردا الكثرري مر أعمرا التعرذيب يلردء
املعاملررة يف لرالا للسررلة مر ااعتقرراات الررا مترره نيرشبر ا ايتجاجررات ،يف ال ررةة ال ايررلة بر
باط درباير يا ا ما  2017يدالما يتص بتلك اايتجاجات.
 -15ينيشررعر اللجنررة دلقلررق إ اء التقررا ير الررا ني الررر اج رراء جلنررة التيفقالررق لتيفقالررق غررري لررلالم يغررري
دعا يف ااتعاءات املتعلقة دلتعذيب أثنراء اايتجرا  ،كمرا هرد الرا يف شضرالة إيغرد بتشرك ،
ال ررذ ني ررديف أثن رراء ال ررب اايتال رراطة يف الس ررج ش ررم  1يف مالنس ررك يف  4اب أغس رريت .2013
ينيريررل اللجنررة أ /املريقررة القضررا الة علررا نيلررك اجلرميررة الررتنرت إىل عرررم ك ايررة الرعايررة اليتبالررة بررر
املريقة علا التعذيب ،غم اتعاءات ذا الشك /املدات  2ي 4ي 11ي 12ي 13ي.)16
 -16ي الة نة الدولة الطر عةى اياذ زي التداب الال مة ملا يةي:
إنشذذاء وحذذدات متخصصذذة ملر ذذة هلذذذا الغذذرض ا جلنذذة التحقيذذق ابلدولذذة
أ)
الطذذر للذذي يقذذدق إليهذذا األشذذخاص املسذذةوبو احلريذذة الشذذلاو بصذذورة آمنذذة و ذرية بشذذأن
التعذيب و وء املعامةةيف مبا ا ذلك االدعاءات املتعةقة ابلعنف اجلنسي؛
ب) ضمان التحقيق الفوري والفعةي والن يه ا زي شلاو التعذيب وإ ذاءة
املعامةةيف وايذاذ تذداب لتع يذ ا ذتقالا جلنذة التحقيذق عذ السذةطة التنفيذيذة مذ أجذل تع يذ
قدرهتا عةى االضطال هبذم املهمة؛
ج) ا حذذاالت ادعذذاء التعذذذيب و ذذوء املعامةذذةيف ضذذمان الوقذذف الفذذوري عذ ذ
اخلدمة ويةة ف ة التحقيق لةمشتبه ا ارتلاهبم لتةك األعماا؛
ت) ا ذذتعراض جهذذود الدولذذة الطذذر املبذولذذة حذذق ا ن لةتحقيذذق ا ادعذذاءات
تع ذذذيب وإ ذذاءة معامة ذذة أفذ ذراديف ا ع ذذاق ٢0١0يف مبذ ذ ف ذذيهم أندري ذذه ذذنيلو يف وفالدميذ ذ
نيلةي ذاييفيف وألذذس ميخذذاليفتأيف وأندريذذه مولشذذانيف وابفيذذل بال ذذلايف وأللسذذندر أوتروشذذينلو يف
واناتليا رادينايف ومااي أبرومشيك والتحقيق ا ادعاء اتتياان ريفياكا ا عاق ٢0١7؛
هر) جتمي ذ بيذذاانت إحصذذائية مفصذذةة ذات صذذةة برصذذد تنفيذذذ االتفاقيذذةيف مبذذا ا
ذلك بياانت تتعةق ابلشلاو والتحقيقات واملالحقات وأحلذاق اإلدانذة ا قضذااي التعذذيب
أو وء املعامةة.
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يديد هوية املو فني امللةفني إبنفاذ القانون
 -17ييف ير نيريررل اللجنررة املعلدمررات الررا شرررمتاا الريلررة اليترررا يالررا ني الررر أب /اررباط
الشرطة حيملد /بيتاشة هدية أثناء شالامام داامام ،دا ا نيظ شلقة ئ /مدني ة إن ا القاند ،/د
درالام رررطة مكاديفررة الشررغب ،يمرردني ة جلنررة أمر الريلررة ،ا يتقالرري /ررذا االترزام أثنرراء شالررامام
داررامام .ييف هررذا الصرررت ،نيريررل اللجنررة م ر القلررق ااتعرراءات العريرررة بشررك /عرررم التيفريررر
السلالم هلدية الضباط الذي ن ذيا عملالات إلقاء القبع بلبا مرين ،يا لالما رر املظاهرات
السلمالة الا جرت يف ا ا ما  2017املدات  2ي 12ي.)13
 -18ينبغي أن تع الدولة الطر تقيدها ابلتشريعات الا تة ق زيذ املذو فني امللةفذني
إبنفذذاذ القذذانون أثنذذاء قيذذامهم مبهذذامهميف مبذ فذذيهم شذذروة ملافحذذة الشذذغب ومو فذذو جلنذذة أمذ
الدولةيف حبمل بطاقة هوية مرئية لضمان املساءلة الفردية واحلماية م أعماا التعذذيب و ذوء
املعامةذذة .وابإلضذذافة إ ذلذذكيف ينبغذذي أن يقذذق فذذوراً وبفعاليذذةيف وعنذذد االقتضذذاءيف أن تعاقذذب
املو فني امللةفني إبنفاذ القانون الذي يدعى أهنم تصرفوا تصرفاً منافياً لالتفاقية.
اإليدا ا مستشفيات األمراض العقةية
 -1٩نيش ررعر اللجن ررة دلقل ررق إ اء التق ررا ير ال ررا ني ال ررر أب /ا ي رررا غ ررري اليت رردعة يف املستشر ر ا
يالعرج اليتيب غري اليتدعة يف مستش ا لألمراض العقلالة يستقرما /أيالاتا ئلباب غري طبالة،
كاجراء انتقامة ،يهد ما أ ا إلال أيضا املقرر اخلرا املعرا ةالرة يقرد ا نسرا /يف برالر ي
يف نيقريرررا ائرررري انظررر  ،A/HRC/35/40ال قرررة  .)٩2كمررا أتلررف اللجنررة عمالررق ائلررف لعرررم
يجرردت معلدمررات بشررك /أ حتقالررق دعلررة يف اتعرراء السرالر إيغررد بدلررتندا إكراهر علررا اخلضررد
للعرررج الن سرراين تا علررا انتقرراتا للسالالررات الكدمالررة يالرعايررة الص ريفالة .ينيظ ر اللجنررة شلقررة
لعرررم إج رراء أ حتقال ررق مس ررتق يف اتعاءاني ر املتعلق ررة دلع رررج القس ررر نيضرريتل ب ر هال ررة حتقال ررق
مس ررتقلة يغ ررري راا ررعة لسر راليترة الس ررليتة التن الذي ررة .ييس رراي اللجن ررة القل ررق أيضر را إ اء اتع رراءات
ألكس ررنر ابالتس رركة ال ررا ني ال ررر أب /اجلا ررا القض ررا ة أجر رربا عل ررا اخلض ررد للع رررج اليت رريب يف
مستش ا لألمراض العقلالة ،يأتانت حمكمة يف مالنسك د نيكاب "أدعا ريترية اجتماعالرا" نيتمثر
يف إهانة ال بالر ي يشااال  .ييساي اللجنة القلق أيض ا لعرم ني تالش مستش الات ائمراض
العقلالة ي يرها للتككر م أ كايى مماثلة يف هذا الصرت املدات  1ي 2ي 12ي 14ي.)16
 -20ي الة نة الدولة الطر عةى ما يةي:
ضذمان أال يسذذاء ا ذتعماا اإليذذدا ا مستشذذفيات األمذراض العقةيذذة الحت ذذا
أ)
األشخاص أل با ريذ وبيذة وأال يتقذرر اإليذدا ا املستشذفى أل ذبا وبيذة إال مبشذورة خذ اء
مستقةني ا الطب النفسي وأن تلون هذم القرارات قابةة لةطع ؛
ب) ضمان أن ينص قانون الرعاية الصحية العقةية عةى ضماانت قانونية فعالذة
فيما يتعةق ابإليدا ري الطوعي ا املستشفىيف وكذلك فيما يتعةق ابلعالج النفسي والطذف
ري الطوعي ا مؤ سات الطب النفسييف وأن تنفذ هذم الضماانت عمةيا؛
ج) إنشاء آلية مستقةة لتقدم الشذلاو والتحقيذق الفعةذي والفذوري والن يذه ا
شذذلاو تعذذذيب وإ ذذاءة معامةذذة زي ذ األشذذخاص املذذودعني ا مؤ س ذات الطذذب النفسذذييف
مبا فيها ادعاءات إيغور بو تنو وأللسندر لبيتسلييف وتقدم املسذؤولني عنهذا إ العدالذةيف
حسب االقتضاءيف وتوف بل االنتصا واجل لةضحااي؛
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ت) ض ذذمان ت ذذوف ف ذذرص قي ذذاق هي ذذة مس ذذتقةة بذ ذ ايرات رص ذذد وقائي ذذة منتظم ذذة
ملؤ سات العالج النفسي م ال كي بوجه خاص عةى رصد ا تخداق اإليدا والعالج ري
الطوعيني.
رو االحت ا
 -21يإ نيريب اللجنة دبرات ات الريلرة اليتررا الرامالرة إىل حتسر ائيارا يف السرجد /مر
ر ررر ر ررع مس ررتدى ااكتظ رراا يائر ررذ دلت رررابري الدشا ال ررة البريل ررة ،دا ررا نيش ررعر دلقل ررق إ اء
التمرا ا ني ا معرات الرب  2٩0حمتجرزا لكر  100 000رق ) .يلر كانره اللجنرة
حترالج علم ر ا بترررابري ر ررع يررب ائيرررال يإغررر معسرركر دالتبسررك شررم  1عرراتة التكهال ر ،
ي ريرر ييررات يلررجد /الرب اايتالرراطة يحتسر العررج اليترريب ملرارا دررريي نقر املناعررة
البش ررية ا ير يتاء الس ر  ،دا ررا نيظ ر شلقررة شلق را عمالق را الررتمرا ي يت نيقررا ير ني الررر دلظررريا
املز يرة ئمرراك لرلب الريررة .يمر لررك مرادرق اايتجررا املؤشره ت  /اايتجررا املؤشره لرررى
الشرطة) ،غم نيرابري الريلة اليترا الرامالة إىل إغر مراكز اايتجا املؤشه التابعرة للشررطة يف
ل ر ررا ينددر رردغريتيك يل السر ررلدت .در ررالزت  /الر ررا نيبلر ررغ مسر ررايتاا م ر رةي م ر رربع يف السر ررجد/
ياملعس رركرات اجلنا ال ررة) ،يم رةي ينص ررف م ررة مربر ر يف مراد ررق اايتج ررا املؤش رره) يثرث ررة أمت ررا
ينصررف م ررة مرب ر يف معسرركرات إع رراتة التكهال ر ) يمررا يق ر ع ر أ بعررة أمت ررا مربع ررة لليفدام ر
يالنسرراء يات الدلررر) ا نيسررتديف معررايري شداعررر ائمررم املتيفرررة النمد جالررة الرررنالا ملعاملررة السررجناء
شداعررر ناللسررد /مانرررير) يغريهررا مر املعررايري الريلالررة .ينيشررعر اللجنررة دلقلررق أيضر ا إ اء اتعرراءات
أدعررا التع ررذيب يل رردء املعاملررة ال ررا يرنيكبا ررا مدني ررد إن ررا الق رراند /يمدني رد الس ررجد /يف نيل ررك
ائمرراك  ،دررا يف لررك ااتعرراءات املتعلقررة دالررتقرام الدال ر النيتررا لليفررب اان ررات غررري
القاب لليتع  .ينيشعر اللجنة دلقلرق أيضر ا إ اء نقر املردني يف أمراك لرلب الريرة ،ا لرالما
الررنق يف عرررت ائرصررا ال الن سررانال يف السررجد /يعرررم نيررددري التررر يب الكررايف بشررك /تلال ر
التقصرة يالتدثالررق ال عررال للتعرذيب يغررريا مر اررريب املعاملرة أي العقدبررة القالرالة أي الرإنسررانالة
أي املاالنررة برينيدكررد الرريتنبد ) للعررامل اليتبال ر ياملرردني العمرردمال اعر رري الررذي يتعرراملد/
م ائ قا مسلد الرية .يأتلف اللجنة لنق املعلدمات املقرمرة بشرك /الرتقر ائطبراء
يشالررامام أبنشرريتة التدثالررق يا برررب بشررك /ا يررادت الررا ني رر علررا عرمررات التعررذيب يإلرراءة
املعاملررة .يإ نيريررب اللجنررة دبررات ة الريلررة اليترررا بشررك /الررتعلم ع ر بعررر املتررا للسررجناء ،دا ررا
نيشررعر دلقلررق انعرررام نيرررابري أررررى ا نيقر أسالررة رررا إىل حتس ر إعرراتة ا تمرراج ااجتمرراعة
للسجناء ،م شبال ائنشيتة اخلا جة ع املناهج الر الالة املدات  2ي 11ي.)16
 -22يذ ذ الة ن ذذة الدول ذذة الط ذذر عة ذذى اي ذذاذ الت ذذداب الال م ذذة لض ذذمان اش ذذي ذذرو
الس ون م املعاي الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصةةيف وعةذى وجذه اخلصذوص يتهذا عةذى
ما يةي:
النظر ا ايدة ا ذتخداق التذداب ريذ االحت ا يذة وبذدائل االحت ذا األخذر يف
أ)
اشياً م قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا لةتداب ري االحت ا ية قواعد ووكيو)؛

ب) مواصذذةة تع ي ذ التذذداب الراميذذة إ ايدة يفذذيل عذذدد األشذذخاص ا نظذذاق
الس ون والتقةيل م االكتظاظ بغية جعل رو االحت ا متماشية م املعاي الدولية؛
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ج) اي ذذاذ ت ذذداب حا م ذذة ملنذ ذ العن ذذف فيم ذذا ب ذذني السذ ذ ناء و اي ذذة حي ذذاة زيذ ذ
الس ذ ناء و ذذالمتهم؛ وتنفيذذذ ب ذرام منا ذذبة ملنذ ذ حذذوادن العنذذف بذذني الس ذ ناء ورص ذذدها
وتوثيقهذذا؛ وجتميذ إحصذذاءات رويذذة عذ هذذذم احلذذوادن؛ وضذذمان فعاليذذة التحقيذذق واملسذذاءلة
ع هذا العنف؛
ت) ضمان أن يظل احلبس االنفرادي تدب اً ا تتنائياً ال يفرض إال كمالذ أخذ
وألقصر مدة مملنةيف اشياً م املعاي الدولية؛ وضمان ت ا ت ي ابلضذماانت اإلجرائيذة
الواجبةيف م قبيل احلق ا الطع ؛
املوجذذه إ
هر) احلذذرص عةذذى جعذذل بروتوكذذوا ا ذذطنبوا جذ ءاً أ ا ذذياً مذ التذذدريب ىل
زيذ املهنيذذني الطبيذني وريذ هم مذ املذذو فني العمذذوميني الذذي ت علذذون ا عمةهذم مبسذذةوي احلريذذة
م ذ ال كي ذ بصذذفة خاصذذة عةذذى العنذذف اجلنسذذي؛ وضذذمان التوثيذذق الفذذوري جلمي ذ مذذا ي ذ عم م ذ
حاالت تعذيب أو إ اءة معامةة اشياً م بروتوكوا ا طنبوا وإبالغ السةطات املختصة عنها؛

ي) يسني فرص حصوا الس ناء ا زي أماك ةب احلريةيف مبذ فذيهم السذ ناء
الذذذي يقضذذون عقوبذذة الس ذ املؤبذذديف عةذذى رعايذذة صذذحية نوعيذذةيف مبذذا فيهذذا الرعايذذة النفسذذيةيف وتذذوف
املعذذدات الطبيذذة اللافيذذةيف و ايدة عذذدد املذذو فني الطبيذذني املهنيذذني ا زيذ مرافذذق االحت ذذا يف وكفالذذة
ا تقالليتهم ون اهتهم؛
) احلرص عةى تي زي مسةوي احلريةيف وال ذيما السذ ناء الذذي يقضذون
عقوبذذة السذ املؤبذذديف بفذذرص م اولذذة أنشذذطة مفيذذدةيف وايذذاذ تذذداب إلدمذذاج ذ ناء السذ
املؤبد ا صفو عامة ن الء الس ون.
االحت ا ا مرافق العالج ابلعمل
 -23نيريل اللجنة أ /يالة ما يقا ب  8 000حمتجز يف مرادق املعاجلة دلعم الالري م
مرما الكيفد ياملقر ات الذي مل يرنيكبدا جرمية دلضري ة نيثري شلقر ا دلغر ا ،يا لرالما دلنظرر إىل
أ م جيربي /دالمرا كرنير التقرا ير علرا القالرام بعمر شسرر أثنراء ايتجرا هم الرذ شرر نيرةاي مرنير
ب لتة أ ار يلنت تي /إمكانالة االتعانة ديفرام يتي /عايرة طبالرة مر مرة .يأتلرف اللجنرة
لغالاب معلدمات م الريلة اليترا دالما يتعلق بظريا عم النسراء احملتجرزات يف مرادرق العررج
دلعم  ،مما يثري القلق البالغ ملا اتعة م أ ر ي تقرر /مكانالرة الصرد علرا اخلررمات اليتبالرة،
دا يف لك ررمات أطباء أمراض النساء املدات  2ي 11ي.)16
 -24ي الة نة الدولة الطر عةى إلغاء زيذ أشذلاا "العذالج عذ وريذق العمذل" ا
مرافق العالج ابلعمل؛ وتقدم امل يد م املعةوماتيف مبا ا ذلك اإلحصاءات املستلمةة ع
األش ذذخاص اخلاض ذذعني حاليذ ذاً هل ذذذا الش ذذلل مذ ذ أش ذذلاا االحت ذذا يف وأ ذذبا احت ذذا هميف
وو ائل الطع ا هذا االحت ا يف والضماانت املتاحة ملن التعذيب وإ اءة املعامةة ا هذذم
املرافق؛ وضمان حصوهلميف وال يما النساء منهميف عةى الرعاية الطبية املالئمة.
النساء ا ت ات
 -25نيش ررعر اللجن ررة دلقل ررق إ اء م ررا كرنير ر التق ررا ير مر ر عن ررف يرنيكبر ر ا ررر املر ررأة يف مراد ررق
السجد /املدني د /العامد /هناك ،دا يف لك عملالات الت ترالش بعرر التعريرة الرا يقردم را يررا
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كر ر ر ررد يااعتر ر ر ررراء اجلنسر ر ر ررة الر ر ر ررذ أ ر ر ر ررا إلال ر ر ر ر أيض ر ر ر را املقر ر ر ررر اخلر ر ر ررا املعر ر ر ررا بب ر ر ر رالر ي
انظ ررر  ،A/HRC/35/40ال ق رررة  .)131ينيش ررعر اللجن ررة دلقل ررق أيض ر را لع رررم يج رردت الال ررة لتلق ررة
الشكايى املتعلقة دلعنف اجلنسة يف هذا املرادق.
 -26ي الة نة الدولة الطر عةى ما يةي:
يسذذني ذذرو احت ذذا النسذذاء اشذذياً م ذ قواعذذد األمذذم املتحذذدة ملعامةذذة
أ)
النساء الس ينات والتداب ري االحت ا ية لةم رمات قواعد ابنلوك)؛
ب) إنشاء وتع ي آلية فعالة لتةقي الشلاو املتعةقة ابلعنف اجلنسييف وضمان
تدريب مو في إنفاذ القذانون عةذى النحذو الواجذب بشذأن احلظذر املطةذق لةعنذف ضذد النسذاء
املداانت وكيفية تةقي تةك الشلاو يف وضمان قياق آلية مستقةة ابلتحقيق فيها؛
ج)

إلغاء التفتيأ بعد التعرية الذي جيريه احلراس م اجلنس ا خر.

األحدان ا ت ون
 -27يساي اللجنة القلق إ اء ما كرني التقا ير م يرداتل إيررا ائيررال املشرتب درالام يف
ت  /الب اايتالاطة م البالغ  .يأتلف اللجنة لعرم يجدت نظام ام لقضاء ائيررال،
الررذ عضر يالالر ا رراا ي ا ة الشررؤي /الرارلالررة ،دررا يف لررك عرررم يجرردت حمرراكم متقصصررة
لأليررال أي شضراة مرر ب يمعالنر للنظرر يف شضرااي ائيررال .ييسراي اللجنرة دلرغ القلررق ئ/
عرررم يجرردت نظررام متقصر لقضرراء ائيرررال يررؤت إىل نيكررا يرراات القصررر احملتجرزي الررذي
يتعرا ررد /للعن ررف ،د ررا يف ل ررك العن ررف اجلنس ررة ،عل ررا ررد م ررا أ ررا إلال ر املق ررر اخل ررا املع ررا
برالر ي انظررر  ،A/HRC/35/40ال قرررة  )80يف يالررة شايررر دركررز اايتجررا يف هدمالالر يالر
أيت يف الب اان رات علا الرغم م مرا العقلة .يعرية علا لك ،يسراي اللجنرة القلرق
إ اء نيررريا يكثرررة القصررر احملتجرزي يف املرررا املغلقررة يالر يرررعا أ ررم يتعراررد /دالاررا لليفررب
اان رات .
 -28ينبغي أن تقوق الدولة الطر مبا يةي:
ضمان ا تخداق التداب ري االحت ا ية ا التعامل االعتيادي مذ القصذر
أ)
الذي هم ا صداق م القانون وعذدق احت ذا القصذر إال كمذالذ أخذ وألقصذر فذ ة مملنذةيف
وفصذذةهم عذ البذذالغني ومذذنحهم الضذذماانت القانونيذذة اللامةذذة؛ ووقذذف املمار ذذة املتمتةذذة ا إيذذدا
األحدان املشتبه فيهم ا ان ن احلبس االحتياوي جنباً إ جنب م أشخاص ابلغني؛
ب) إقامذذة نظذذاق فعذذاا ومتخصذذص وحلذذم لقضذذاء األحذذدان امتتذذاالً لةمعذذاي
الدوليذذةيف مبذذا فيهذذا قواعذذد األمذذم املتحذذدة النموذجيذذة الذذدنيا إلدارة شذذؤون قضذذاء األحذذدان
قواعذذد بي ذذني)يف ومبذذاد األمذذم املتحذذدة التوجيهيذذة ملن ذ جنذذوا األحذذدان مبذذاد الذذرايض
التوجيهية)يف وقواعد األمم املتحدة بشأن اية األحدان اةردي م حريتهم؛
اية القصر م كذل عنذفيف مبذا ا ذلذك العنذف اجلنسذييف ا أمذاك ذةب
ج)
احلرية؛ والتحقيذق ا تةذك احلذاالت يقيقذاً ن يهذاً عذ وريذق هي ذة مسذتقةةيف ومالحقذة ومعاقبذة
املسذؤولني عنهذا وتذذوف و ذائل االنتصذا اللافيذذة لةضذحااي؛ وفذت يقيذذق ن يذه ا ادعذذاءات
القاصر ا ت ا هومييل وتوف بل انتصا فعالة له؛
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ت) جعل تشريعها وممار تها خبصوص احلبس االنفرادي منسذ مني مذ املعذاي
الدوليذذة وذلذذك إبلغذذاء احل ذبس االنف ذرادي لألحذذدان كذذءجراء أتديذذفيف ا القذذانون واملمار ذذةيف
وال يما ا املدارس املغةقة.
املتةيات واملتةيون وم دوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحذامةو صذفات اجلنسذني
م ا ت ي
 -2٩نيشعر اللجنة دلقلق إ اء التقرا ير الرا نيلقتارا يالرا ني الرر أب /املثلالرات ياملثلالر يمزتيجرة
املالر اجلنسررة يمغرراير اهلديررة اجلنسررانالة ييرراملة ير ات اجلنسر  ،يف مرادررق السررجد /يتعراررد/
لرعتراء يالديم علا ير املردني العمردمال يالنرزاء اعررري  .ينيت راشم نيرريا اايتجرا ب عر
اا تباكات العنال ة ياملعاملة املذلة ياملاالنة الا يقدم ا النزاء اعرري /يف يرق السرجناء املثلالر
يال صر غرري اليتردعة عر النرزاء اعررري بسربب الثقادررة ال رعالرة ا جرامالرة يالتسلسر اهلرمررة يف
السررجد ./ينيشررعر اللجنررة دلقلررق أيضرا إ اء التقررا ير الررا نيشررري إىل ا يرررا غررري اليترردعة ملغررايرات
اهلديررة اجلنسررانالة م ر احملتج رزي الررذكد  ،ائمررر الررذ يعراررا خليتررر ااعتررراء اجلنسررة امل ردات 2
ي 11ي.)16
 -30ينبغي أن تقوق الدولة الطر مبا يةي:
ايذذاذ التذذداب الال مذذة حلمايذذة املتةيذذات واملتةيذذني وم دوجذذي امليذذل اجلنسذذي
أ)
ومغذذايري اهلويذذة اجلنسذذانية وحذذامةي صذذفات اجلنسذذني م ذ عنذذف املذذو فني العمذذوميني والن ذ الء
ا خ ذري يف وبصذذفة خاصذذة ايذذة النسذذاء مغذذايرات اهلويذذة اجلنسذذانية م ذ العنذذف الذذذي ميار ذذه
ا ت ون الذكور؛
ب) إهن ذذاء التمييذ ذ والعن ذذف ض ذذد املتةي ذذات واملتةي ذذني وم دوج ذذي املي ذذل اجلنس ذذي
ومغذذايري اهلويذذة اجلنسذذانية وحذذامةي صذذفات اجلنسذذني م ذ الس ذ ناءيف وإلغذذاء ممار ذذة فصذذةهم
املهينذذة وري ذ الطوعيذذة وزي ذ املمار ذذات املشذذينة واملهينذذة األخذذر الذذا ال ت ذ اا قائمذذة ا
السذ ون؛ والتحقيذذق الفذذوري والن يذذه والشذذامل ا زيذ هذذذم االدعذذاءاتيف وتقذذدم اجلنذذاة إ
العدالة.
الوفاة أثناء االحت ا
 -31ييف ي ر نيعرررب اللجنررة ع ر نيقررريرها للبالرراتت الررا شرررمتاا الريلررة اليترررا بشررك /عرررت
الددالررات أثنرراء اايتجررا  ،دا ررا نيظر شلقررة للتبرراي بر عرررت مررا شرررم مر رركايى نيرررعة مما لررة
الس ررليتات للتع ررذيب أي ل رردء املعامل ررة يالرم ررا /مر ر الرعاي ررة اليتبال ررة امل ض ررة إىل الدد رراة ،يع رررت
التيفقالقات الا ر دالاا .ييساي اللجنة شلق دلغ إ اء عرم إجراء الريلة اليتررا لتيفقالرق ياا
يف اتعاءات التعذيب علا أير الشرطة امل ضة إىل يدراة إهرا برد النسركة ،الرذ مرات أثنراء
الب اايتالاطة يف عام  2015املدات  2ي 11ي.)16
 -32ينبغي أن تلفل الدولة الطر إجراء يقيقات ن يهة وفعالذة ا زيذ حذاالت الوفذاة
أثناء احلبس االحتياوي والا يدعى أهنا انجتة ع التعذيب أو إ اءة املعامةة أو احلرمذان مذ
العذذالج الطذذف اللذذاا .ويذ الة نذذة الدولذذة الطذذر عةذذى إجذراء يقيقذذات ن يهذذة عذ وريذذق
هي ة مستقةة ا االدعاءات ا يطة بوفاة إهار برابشينسلي.
10

GE.18-09268

CAT/C/BLR/CO/5

رصد أماك

ةب احلرية

 -33ييف ي ر نيريررل اللجنررة أ /الريلررة اليترررا مل ختررد جلررا /املراشبررة العامررة يررريالة اي ة
أمرراك اايتجررا يالررتجداب ائ ررقا احملتجرزي دالاررا ،دا ررا نيشررعر دلقلررق ئ /دعالالررة اللجررا/
يشررر ا علررا من ر التعررذيب يلرردء املعاملررة يف أمرراك لررلب الريررة نيظررر /حمررريتني  .ييسرراي
اللجنررة شلررق دلررغ ئ /اللجررا /ا نيسرتيتال اي ة الر أمرراك اايتجررا تي /إ ررعا مسرربق؛ يئ/
أعضاءها يظلد /حته لاليترة ي ا ة العر ؛ يي تقري /لسب الديرد إىل مرادرق اايتجرا املؤشره
يالررب اايتالرراطة ،يمستش ر الات ائم رراض الن س رالة ،يمرادررق العرررج دلعم ر ي ت  /الشرررطة؛
يا حتق هلم اي ة ال مناطق مرادق السجد /أي التيفرل بسرية م ال السجناء.
 -34ي الة نة الدولة الطر عةى ما يةي:
تع ي ا تقالا الة ان ويويةهذا صذالحية القيذاق بذ ايرات مفاج ذة إ زيذ
أ)
أمذذاك ذذةب احلريذذةيف مبذذا ا ذلذذك مرافذذق االحت ذذا املؤقذذت واحلذذبس االحتيذذاوييف ومرافذذق
العالج ابلعمليف ومرافق االحت ا اإلدارييف إضافة إ مؤ سات الطب النفسييف والتحدن
عةى انفراد م أي شخص مسةو احلرية .وكفالة أن تضم عضوية الة ذان مهنيذني قذانونيني
ووبيذذني مذذؤهةني ومةمذذني ابملعذذاي الدوليذذة ذات الصذذةةيف إضذذافة إ ممتةذذي منظمذذات اةتم ذ
املدين املستقةة وخ اء حقوق اإلنسان؛
ب) نشذذر معةومذذات عذ النتذذائ والتوصذذيات ومتابعذذة نتذذائ كذذل ايرةيف ا وقذذت
منا ب عقب ال ايرة؛
ج) السماا لةمراقبني الوونيني والذدوليني املسذتقةني ابلوصذوا إ زيذ مرافذق
االحت ذذا ا البةذذديف مبذذا فيهذذا ان ن الشذذروة ومراكذ االحت ذذا املؤقذذت واحلذذبس االحتيذذاوييف
ومرافذذق العذذالج ابلعمذذليف ومرافذذق احلذذبس االحتيذذاوي الذذا تذذديرها الوكذذاالت األمنيذذة ومنذذاوق
االحت ذذا اإلدارييف ووحذذدات االحت ذذا ا املؤ سذذات الطبيذذة ومؤ سذذات الطذذب النفسذذي
والس ون؛
ت) تع ي التعاون م آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسانيف الذي قبةته الدولة
الطذ ذذر ا ذ ذذياق اال ذ ذذتعراض الذ ذذدوري الشذ ذذامل ا عذ ذذاق  ٢0١٥انظذ ذذر A/HRC/30/3يف
الفقراتن  ٣٣-١٢7و)٣٤-١٢7يف ودعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وري م م
ضرو املعامةة أو العقوبة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة ل ايرة الدولة الطر ؛
هر) النظذذر ا مسذذألة التصذذديق عةذذى ال وتوكذذوا االختيذذاري التفاقيذذة مناهضذذة
ال تعذيب الذي ينص عةى إنشذاء آليذات دوليذة ووونيذة ملنذ التعذذيب ا أمذاك ذةب حريذة
األشخاص.
حاالت االختفاء القسري
 -35أتلف اللجنة ئ /الريلرة اليتررا مل رر حتقالقر ا نزيار ا يدعرااا يف عررة يراات لررت راء
القسر املعلقة ،يا لالما يالة ي ير الرارلالرة السرابق ،يرد اررا ينكد ،يالنا رب ائي السرابق
لرر ال الربملرا /البالر يلرة احمللررد  ،دالكترد غدنشرا  ،ي جر أعمررا  ،يررعا أتنيرديل كرالددسرركة
املدات  2ي 11ي 12ي 14ي.)16
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 -36وإذ تذذذكر الة نذذة مبالحظاهتذذا اخلتاميذذة السذذابقة انظذذر CAT/C/BLR/CO/4يف الفقذذرة )٩يف
يذ الدولذذة الطذذر عةذذى إجذراء يقيقذذات شذامةة ون يهذذة وفعالذذة عذ وريذذق هي ذذة مسذذتقةة ا
زي احلاالت املعةقة م حذاالت االختفذاء القسذري امل عذوقيف ومقاضذاة اجلنذاةيف وتذوف ذبل
االنتصذذا واجل ذ الفعةيذذة أل ذذر الضذذحااي .مبذذا ا ذلذذك التعذذويل العذذادا واللذذاا وإعذذادة
التأهيل أبمت قدر ممل يف مبا ا ذلك ما ية ق م دعم نفسي أو اجتماعي أو مايل.
العنف ضد املرأة
 -37نيع رررب اللجن ررة ع ر نيق ررريرها لقال ررام الريل ررة اليت رررا اي رررال ر ررج انيص ررا مبا ررر عل ررا
الص رعالر ال رردطا لضرريفااي العن ررف املن ررزيل ،يشالاماررا ةم رررت التدعال ررة ،يإنشرراء مكاني ررب اخل رررمات
ااجتماعالة املتنقلة ينيعري مباتئ شاند /من اجلرمية .غري أ /اللجنة يساي ها القلق ملرا أدراتت بر
التقررا ير الردا تة مر ألر أي يد مر أ /ي ا ة الشررؤي /الرارلالررة نيقررر أب /مسررؤيلالاا يتلقررد200 /
نيقرير ع العنف تار ائلرة ك يدم ،لكر معظرم الراات ا نيصر إىل احملراكم .ينيبر مر ت
الريلررة اليترررا علررا شا مررة املسررا أ /هنرراك  3 123يالررة متعلقررة "أبعمررا العنررف اجلنسررة أي
العنف املنزيل ار النساء يائط ا " أشالمه بشك ا تعايى جنا الرة ،يأياللره إىل مكترب املررعة
العام ي لك مر أير مرا يقرا ب  6 000يالرة يا تة ،يأ /عررت الراات الرا جيرر النظرر دالارا
مل يتع ررر  364يال ررة .يأتل ررف اللجن ررة ئ /الريل ررة اليت رررا مل نيق رررم معلدم ررات عر ر اجلر ررا م ال ررا
أشالمرره بشررك ا هررذا القضررااي ،كمررا مل نيقرررم البالرراتت امليتلدبررة ع ر نتررا ج احملاكمررات م ر يال ر
ا تاتت اجلنا ال ررة يغريه ررا مر ر العق ررددت أي الت رررابري املتق ررذة ات الص ررلة .ينيري ررل اللجن ررة أ/
الريلررة اليترررا ا نيرزا بصرررت إعرررات مشررري شرراند /منر العنررف املنررزيل ،لكر اللجنرة نيظر نيشررعر
دلقلق ئ /العنف املنرزيل يااغتصراب الزيجرة مل يصرن ا يف د رة ائدعرا اجلرمالرة ،يأ /الريلرة اليتررا
مل نيب مرا إ ا كرا /أ مر مررنيكيب هرذا ائعمرا شرر أتينردا د نيكراب أدعرا جرمالرة .ينيعررب اللجنرة
عر ألر اا للتقررا ير الررا ني الررر أب /الشرررطة عرراتة مررا نيديرة اجرراءات للمصرالة يا يسررج معظررم
الرراات املبلررغ عناررا يا جيررر التيفقالررق دالاررا .يأتلررف اللجنررة أيضررا لعرررم نيقررر املعلدمررات الررا
طلبتاررا ع ر نيرررابري المايررة ياانتصرراا الررا نيقرررماا الريلررة اليترررا لضرريفااي العنررف املنررزيل أي ع ر
إصية مرجو أثناء ائ مات يعررت الضريفااي الرذي الرت اتيا منارا ،أي عر بررامج الترر يب ا لزامرة
عاتة أتهال ينير يب مرنيكيب العنف املنزيل املدات  2ي 10ي 12ي 13ي 14ي.)16
 -38يدالمررا يتعلررق دلش رداغ املررذكد ة أعرررا ،نيريررل اللجنررة م ر ائلررف أ /الريلررة اليترررا
ا نيرزا بلر َرر مصررر يعبررد الكثررري مر النسرراء املعراررات خليتررر اا ررا دجلررن يالعمر القسررر .
ييف ي ر نيريررل اللجنررة جارردت الريلررة اليترررا الرامالررة إىل مكاديفررة اا ررا دئ ررقا  ،دا ررا
نيعرب ع أل اا ئ /الريلة اليترا مل نيددر البالراتت امليتلدبرة بشرك /رررمات اانتصراا يإعراتة
التكهال املقرمة دل ع لضريفااي اا را دلبشرر أي بشرك /ا تاتت يالعقرددت الصرات ة يف شضرااي
اا ا دئ قا .
 -3٩توصي الة نة الدولة الطر مبا يةي:
زذ إحصذذاءات شذذامةة عذ زيذ أشذذلاا العنذذف ضذذد املذرأة الذذا يرتلبهذذا
أ)
بفعذذل أو امتنذذا مو فذذو الدولذذة وريذ هم والذذا ت تذذب عةيهذذا مسذذؤولية الدولذذة وفقذاً لالتفاقيذذةيف
وت ويذذد الة نذذة هبذذايف م ذ اإلشذذارة إ عذذدد م ذ وجذذه إلذذيهم االهتذذاق وم ذ هذذم ره ذ ا اكمذذة
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وم عوقبوا عةى التعذيب أو وء املعامةة أو ري ها م اجلرائم املنصذوص عةيهذا ا القذانون
اجلنذذائي .وتشذ الة نذذة الدولذذة الطذذر كذذذلك عةذذى اعتمذذاد تشذريعات جتذذرق العنذذف املنذ يل
واالريتصذا ال وجذي؛ وايذاذ تذداب لضذمان قيذاق الشذروة بتسذ يل ادعذاءات العنذف املنذ يل
والتحقيذذق فيهذذا فعةي ذاً؛ وضذذمان تذذوف التمويذذل احللذذومي اللذذاا لتقذذدم اخلذذدمات الال مذذة
لضحااي العنف املن يل واجلنساين مبا يلفل جلمي ضحااي هذم اجلرائم إملانيذة احلصذوا عةذى
اخلدمات الطبية والقانونية واال تشارية والسل واملأو ا م ا حاالت الطوار  .وينبغي
أن توفر الدولة الطر التذدريب اإلل امذي جلميذ املذو فني امللةفذني إبنفذاذ القذوانني والقضذاة
وري هم مم يتعامةون م ضحااي زي أشلاا العنف ضد املرأة؛
ب) توف احلماية الفعةية و بل اجل لضحااي االجتار ابلبشر وإعذادة أتهيةذيهميف
بو ائل منها تقدم خدمات املساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيذليف إضذافة إ
توف بل احلصذوا عةذى املذأو املالئذم وتقذدم املسذاعدة إلبذالغ الشذروة حبذوادن االجتذار؛
وضذذمان التحقيذذق الشذذامل ا قضذذااي العنذذف املن ذ يليف ومقاضذذاة مرتلبيذذهيف وإن ذ اا العقذذوابت
املنا ذذبة هب ذذم إن أدين ذذوا؛ ومواف ذذاة الة ن ذذة ببي ذذاانت ش ذذامةة مص ذذنىلفة بش ذذأن ع ذذدد التحقيق ذذات
واملالحقات واألحلاق الصادرة ا حق مرتلف جرائم االجتار ابلبشريف ومعةومذات عذ لذني
الضحااي م و ائل االنتصا الفعالة.
العنف ضد األوفاا
 -40ييف ير ر حتر رالج اللجن ررة علمر را دمل رراتة  32مر ر الرل ررتد يامل رراتة  ٩مر ر ش رراند /يق ررد
اليت ر  ،اللت ر حتمالررا /اليت ر م ر أعمررا العنررف ياالررتغر  ،دا ررا يسرراي ها شلررق ملررا أداتني ر ب ر
التقررا ير مر ا نيكرراب للعنررف اررر ائط ررا يف مرادررق ائيرررال ياملرررا املغلقررة ياملنررا يمرادررق
الرعاية الناا ية .ينيعررب اللجنرة عر ألر اا ئ /التشرريعات ا حتظرر يرراية العقدبرة البرنالرة ارر
ائط ررا يف الر ائياررا  ،يئ /الريلررة اليترررا ني تقررر إىل لالالررة يطنالررة حمرررتة يف هررذا الصرررت
املدات  2ي 4ي.)16
 -41ينبغي أن تس الدولة الطر تشذريعات يذرق يرميذاً صذر اً وواضذحاً العقذا البذدين
ا زي األوضا يف مبذا ا ذلذك مرافذق األحذدان واملذدارس املغةقذة ومرافذق رعايذة الطفذليف ا
زي أحناء البةديف وأن تتخذ التداب الال مة ملن هذا العقا .
العنذذف ضذذد املتةيذذات واملتةيذذني وم دوجذذي امليذذل اجلنسذذي ومغذذايري اهلويذذة اجلنسذذانية وحذذامةي
صفات اجلنسني
 -42نيشعر اللجنة دلقلق ملرا أي تنير التقرا ير مر أ /املثلالرات ياملثلالر يمزتيجرة املالر اجلنسرة
يمغرراير اهلديررة اجلنسررانالة ييرراملة ير ات اجلنسر يتعراررد /للعنررف ،مر شبالر ااعتررراء البرررين
يغريا م لردء املعاملرة بسربب املالر اجلنسرة أي اهلديرة اجلنسرانالة ،علرا يرر مردني ة إن را القراند/
يائدرات م اخلدا  .ييساي اللجنة شلرق أيضر ا للتقرا ير الرا نيشرري إىل أ /لرليتات إن را القراند/
ا نيتصرررا دررا يقتض رال بررذ العنايررة الداجبررة يف التيفقالررق يف هررذا القضررااي يمعاشبررة املسررؤيل ييف
نييتبالق ائيكام القاندنالة املتعلقة دجلرا م املرنيكبة براد الكراهالة املدات  2ي 12ي 13ي.)16
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 -43ينبغذذي أن تلتذذف الدولذذة الطذذر جهودهذذا الراميذذة إ ضذذمان إجذراء يقيقذذات فوريذذة
وشذذامةة ون يهذذة ا ادعذذاءات االعتذذداء عةذذى األشذذخاص بسذذبب مذذيةهم اجلنسذذي أو هذذويتهم
اجلنسانية؛ وتوف التدريب ملو في إنفاذ القانون والسذةطة القضذائية بشذأن كشذف وملافحذة
اجل ذرائم املرتلبذذة بذذداف اللراهيذذةيف مبذذا فيهذذا تةذذك املرتلبذذة بسذذبب امليذذوا اجلنسذذية أو اهلويذذة
اجلنسانية لةضذحااي؛ ووضذ آليذات رصذد حذددة لتوثيذق التذداب اإلداريذة والقضذائية املتخذذة
لةتحقيق ا هذم اجلرائم وحاكمة مرتلبيها وتوثيق العقوابت الا فرضت عةى مرتلبيها.
مضايقة ا امني
 -44أتلررف اللجنررة ئ /الريلررة اليترررا مل نين ررذ نيدي رالتاا السررابقة اج رراء حتقالقررات دعلالررة يف
يتب يمضايقة احملام الذي ميثلد /ائ قا الذي ا رتكدا مر التعرذيب بعرر ايتجرا هم يف
لالا أيرال  1٩كاند /ائي تيسمرب  2010انظر  ،CAT/C/BLR/CO/4ال قرة  .)12كما
نيشعر اللجنرة ببرالغ القلرق إ اء ااتعراءات اجلريررة الرا ني الرر أب /عررة حمرام عر املررعا علرالام
يف شضررااي "الشررغب اجلمرراعة" الررذ يرررل يف ا ا مررا  2017يداجاررد /مراجعررة الررتثنا الة
إلزامالررة لةارالصررام .ينيشررعر اللجنررة دلقلررق كررذلك إ اء ت جررة الس راليترة الررا متا لرراا ي ا ة العررر
علا نقابة احملام املدات  2ي 12ي.)13
 -45توصي الة نة الدولة الطر بتع ي ا تقالا نقابة ا امني ع و ارة العدا وضمان
تس ذ ها الذذذا  .وينبغذذي أن جتذذري الدولذذة الطذذر يقيق ذاً كذذامالً ا احلذذوادن املاضذذية املتعةقذذة
بشطب ا امني الذي ميتةون األشخاص الذذي اشذتلوا مذ التعذذيب و ذوء املعامةذة وإعذادة
ال اخيص الصادرة هلايف حسب االقتضاء.
املدافعون ع حقوق اإلنسان
 -46نيريررب اللجنررة دالترزام الررذ أعربرره عنر الريلررة اليترررا رررر الردا مر أجر إلغرراء
املاتة  1٩3م القاند /اجلنا ة ،الا رم يف الدشه الرراه املشراكة يف املنظمرات غرري املسرجلة.
غررري أ /اللجنررة نيكررر ا عرراب عر شلقاررا البررالغ الررتمرا ااتعرراءات الررا ني الررر أب /الصرريف ال
ياملرررادع عر يقررد ا نسررا /يف الريلررة اليترررا يتعراررد /للةهالررب ،ياملضررايقة يااعتقررا يالتعررذيب
يلردء املعاملررة املردات  ،2ي 12ي .)16ييسراي اللجنررة شلررق دلررغ إ اء التقرا ير الررا ني الررر دضررايقة
املدني العمدمال الدالعة النيترا للصريف ال ياملررادع عر يقرد ا نسرا /شبر ايتجاجرات
باط درباير يا ا ما  2017ياعتقا يلج مالقا ال امشد ين يتمية دلالالنكا.
 -47ي الة نة الدولة الطر عةى ما يةي:
التع ي ذذل إبلغ ذذاء امل ذذادة  ١٩٣مذ ذ الق ذذانون اجلن ذذائييف ال ذذا جت ذذرق ا الوق ذذت
أ)
الراه املشاركة ا املنظمات ري املس ةةيف وذلك اشياً م االلت اق الذي تعهدت بذه أثنذاء
احلذذوار م ذ الة نذذة .وريتمذذا يذذتم إلغذذاء هذذذم املذذادةيف ينبغذذي أن تتذذين ذذةطات الدولذذة الطذذر
الشروة ع االحت اج به العتقاا املدافعني ع حقوق اإلنسان والصحفيني ومقاضاهتم؛
ب) االمتنا ع احت ا الصحفيني واملدافعني ع حقوق اإلنسان ومقاضذاهتم
أل با أخر كو يةة لةتخويف أو االنتقاق .وينبغي أن تلفل إجراء يقيقات فعةية ون يهذة
ا ادعاءات االعتقاا التعسفي لةمدافعني ع حقوق اإلنسان والصذحفيني ومقاضذاهتميف مبذ
فيهم ميخائيل امشو ين ودمي ي ابليينلا.
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املؤ سة الوونية حلقوق اإلنسان
 -48أتلررف اللجنررة ئ /الريلررة اليترررا مل حترررل يررو اع /مؤلسررة يطنالررة لقررد ا نسررا/
يدقرا للمبرراتئ املتعلقررة دركررز املؤلسررات الدطنالررة لتعزيررز ينايررة يقررد ا نسررا /مبرراتئ د ير )،
يإ /كا /الريلة بصرت ت الة إمكانالة القالام بذلك املاتة .)2
 -4٩يذ الة نذذة الدولذذة الطذذر عةذذى إنشذذاء مؤ سذذة وونيذذة مسذذتقةة حلقذذوق اإلنسذذانيف
وفقاً ملباد ابريس.
تعريف التعذيب
 -50نيع رررب اللجن ررة ع ر ر أل ر ر اا ئ /الق رراند /اجلن ررا ة ا ييع رررا التع ررذيب دعتبا ه ررا جرمي ررة
من صررلة ،ينيريررل أ /امل ردات ائررررى ات الصررلة م ر القرراند /الررا أبر ررا الريلررة اليترررا أثنرراء
الدا ا نيشم ال أعما التعذيب يائغراض الرا نيسرتقرم دالارا علرا النيفرد املنصرد علالر
يف املرراتة  1م ر ااني اشالررة ،يأ ررا ا نيررن علررا معاشبررة التعررذيب بعقررددت نيتنالررب م ر ريتد ني ر
املدات 1ي  2ي 4ي.)5
 -51ي الة نة الدولة الطر عةى إدراج التعذيب ابعتبذارم جرميذة منفصذةة وحذددة ا
تشذريعها واعتمذذاد تعريذذف لةتعذذذيب يشذذمل زيذ األركذذان الذذواردة ا املذذادة  ١مذ االتفاقيذذة.
وينبغي أن تلفذل الدولذة الطذر تنا ذب عقذوابت جرميذة التعذذيب مذ خطذورة اجلرميذةيف عةذى
حنو ما تش وه املادة  )٢ ٤م االتفاقية.
عدق اإلعادة القسرية وا تخداق الضماانت الدبةوما ية
 -52يل كانه اللجنة نيقرر التغالرريات التشرريعالة الرا ترلره يالرز الن را يف متد يدلالر ،2017
يالررا نيررن علررا اررماتت إاررادالة بعرررم ا عرراتة القس ررية ينايررة أدض ر لرج ر  ،دررا /القلررق
ا يزا يساي ها ملا أي تني التقرا ير مر أ /الريلرة اليتررا ا نيرزا نيقردم دليتررت القسرر  ،يالةيالر
يا عاتة يالتسلالم إىل بلرا /اثلثة نيدجرر ألرباب يقالقالرة نيررعد إىل ااعتقرات أب /الشرق لرالكد /يف
ريترر التعررض للتعرذيب دالارا ،يأتلرف لعررم نيقررر الريلرة اليتررا لبالراتت راملة يمصرن ة ررذا
الشرك ./ينيشرعر اللجنرة دلقلرق أيضر ا إ اء التقررا ير الرا ني الرر دايتجرا امليترد لأل رقا الررذي
ينتاكررد /نيشرريعات اهلجرررة يالظررريا املز يررة يف مرادررق اايتجررا  ،يعرررم نيررددري اررماتت شاندنالررة
ألالالة هلم .كما أتلف اللجنة لعرم نيقر معلدمات بشك /الضماتت الربلدمالالة املاتة .)3
 -53توصي الة نة الدولة الطر مبا يةي:
ضمان إاتحة الفرصة جلمي األفراد املعرضني لةطرد أو ال حيل أو اإلعذادة
أ)
أو التسذذةيميف إلجذراء مراجعذذة فعةيذذة ون يهذذة تقذذوق بذذه آليذذة مسذذتقةة لصذذن القذرار ا أي ادعذذاء
أبهنم يواجهون خطر التعرض لةتعذيبيف وينبغي ان يلون لقراراهتا أثر واقف؛
ب) االمتنذذا ع ذ احت ذذا املهذذاجري يف مب ذ فذذيهم القصذذر الذذذي قذذد يتعرضذذون
لالحت ذذا م ذ أقذذارهبم ا مرافذذق احلذذبس االحتيذذاوي العاديذذة أو مرافذذق االحت ذذا املؤقذذتيف
و لينهم م فرص اال تعانة مبحاق واحلصوا عةى الضماانت القانونية األ ا ية األخر ؛
ج) وضذ ذ إجذ ذراءات لتحدي ذذد األش ذذخاص ال ذذذي ه ذذم ا حال ذذة ض ذذعف ورص ذذد
احت ا املهاجري ري الشرعيني رصداً منتظماً؛
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ت) رفذذل قبذذوا الضذذماانت الدبةوما ذذية فيمذذا يتعةذذق بتسذذةيم األشذذخاص م ذ
إقةيمهذذا عنذذدما تسذذتخدق هذذذم الضذذماانت كتغذذرة لتقذذويل مبذذدأ عذذدق اإلعذذادة القس ذرية عةذذى
النحذذو املبذذني ا املذذادة  ٣م ذ االتفاقيذذةيف وعنذذدما توجذذد أ ذذبا حقيقيذذة تذذدعو إ االعتقذذاد
أبهنم يواجهون خطر التعرض لةتعذيب ا تةك الدولة؛
هر) جتمي بياانت إحصائية مفصةةيف ومصنفة حسذب البةذد األصذةييف عذ عذدد
األشذذخاص الذذذي وةبذذوا الة ذذوء أو وض ذ الجذذكيف ونتذذائ تةذذك الطةبذذاتيف إضذذافة إ عذذدد
حاالت الطرد أو ال حيل أو التسةيم الا جرت والبةدان الا أعيد إليها األشخاص وتقذدم
تةك البياانت إ الة نة.
عقوبة اإلعداق
 -54نيشعر اللجنة بقلق دلرغ ئ /القراند /اجلنرا ة ا يرزا يرن علرا عقدبرة ا عررام كشرك
مر أ رركا العقرراب علررا  13دع ررا جرمال را ،يأ ررا ني رررض ينين ررذ دلررتمرا يف الرررعايى اجلنا الررة،
يال أبلغ ع إعرام لتة لجناء حمكدم علرالام د عررام منرذ االرتعراض ائررري املراتة .)16
ينيرير ر ررل اللجنر ر ررة أيض ر ر را القضر ر ررااي املرددعر ر ررة ار ر ررر ب ر ر رالر ي دالمر ر ررا نيتعلر ر ررق بقضر ر ررااي يد يبشر ر رردك
 ،)CCPR/C/112/D/1906/2009يل ر راللالد ،)CCPR/C/115/D/2289/2013 /يغريشكددتس ر رردا
 )CCPR/C/113/D/2013/2010يبد تيك ررد  ،)CCPR/C/114/D/2017/2010ينيل ررك ال ررا أشاما ررا
كددالال ر ر ر ررا يارر ر ر ررري )CCPR/C/106/D/2120/2011 /يج ر ر ر ردك ،)CCPR/C/109/D/1910/2009
يال ررا رلص رره اللجن ررة املعنال ررة ةق ررد ا نس ررا /بش ررك ا ،يف ل ررة أم ررد  ،إىل أ /الص ررد عل ررا
اعةادات دلذنب مت حته ا كراا أي التعذيب .ييف القضااي املتعلقة أبلكسرنر غرينردا الربرب
شم  ،)2014 2375يلريغة مخاللال سركة الربرب شرم  )2016 27٩2يغالنرات ايكدن التسركة
البرب شم  ،)2016 278٩أعرم هؤاء ائ قا بالنمرا ا جرراءات ا نيرزا شالرر النظرر أمرام
اللجنرة املعنالرة ةقرد ا نسررا ./ينيشرعر اللجنرة كرذلك دلقلررق إ اء الرتمرا التقرا ير الرا ني الررر أب/
ائ قا احملكدم علالام د عرام يداعد /ه الب اان رات  ،يأ /نيريا اايتجا مز ية
يأ /املعلدمررات املتعلقررة بتردا يا ا عرررام أي مكررا /الرررد ا نيقرررم إىل ائلررر يف الدشرره املنالررب،
علا النيفد امليتلدب ددجب شاند /الريلة اليترا.
 -55وتذذك اً ابملالحظذات اخلتاميذة السذابقة لة نذة انظذر الوثيقذة CAT/C/ BLR /CO/4يف
الفقرة )٢7يف ينبغي أن تقوق الدولة الطر مبا يةي:
النظذذر عةذذى وجذذه السذذرعة ا إملانيذذة وقذذف تنفيذذذ أحلذذاق اإلعذذداقيف بغذذرض
أ)
إلغاء عقوبة اإلعداقيف ويويل زي أحلذاق اإلعذداق إ عقذوابت أخذر ابلسذ يف والنظذر ا
مسألة التصديق عةى ال وتوكوا االختياري التذاين املةحذق ابلعهذد الذدويل اخلذاص ابحلقذوق املدنيذة
والسيا يةيف اهلاد إ إلغاء عقوبة اإلعداق؛
ب)
حلقوق اإلنسان؛

مواءمة ذرو

ذ

األشذخاص ا لذوق عةذيهم ابإلعذداق مذ املعذاي الدوليذة

ج) إجراء ا ذتعراض شذامل جلميذ القضذااي الذا صذدرت فيهذا عقوبذة اإلعذداقيف
وتعةيق احللم ا أي قضية يدعى فيها أبن املتهم انت عت اع افاته يذت التعذذيبيف وضذمان
التحقيق الفعةي والفوري ا أي م هذم االدعاءات؛
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ت) توجيذه إخطذذار فذذوري لألقذذار بشذذأن اتريذذإ وملذذان أي إعذذداق مل ينفذذذ والوقذذف
العاجل لتنفيذ أحلاق اإلعداق؛
هر) التنفيذ التاق لآلراء الذا اعتمذدهتا الة نذة املعنيذة حبقذوق اإلنسذان ا قضذااي
فا ذذيةي يو يبشذذوكيف وابفيذذل ذذيةيونيف وأوليذذس ريريشلوفتسذذو يف وأندريذذه بورديلذذويف وليوبذذو
كوفاليفا و فيتالان جوك.
التدريب
 -56أتلف اللجنة لقلة ما شرمت الريلة اليتررا مر معلدمرات ات يرلة بشرك /مرا إ ا كرا/
ي ررددر الت ررر يب املدجر ر لألطب رراء يالع ررامل يف أ ررا إن ررا الق رراند /يائمر ر يالس ررجد /يامل رردني
القضا ال يغريهم م املشاك يف ايتجا أي التجداب أي معاملة ائ رقا الرذي هرم حتره
ل راليترة الريلررة أي أجاز ررا الريالررة دالمررا يتعلررق دسررا يظررر التعررذيب يغررريا م ر اررريب لرردء
املعاملر ررة ،أي بشر ررك /جادتهر ررا الرامالر ررة إىل نيقر رررير ينيقال ر رالم التر ررر يب الر ررذ جير ررر نير ررددريا دل ع ر ر
املاتة .)10
 -57ينبغي أن توفر الدولة الطذر تذدريباً إل اميذاً لةمذو فني العمذوميني امللةفذني مبختةذف
املهاق املذكورة ا املادة  ١0م االتفاقية بشذأن أحلامهذا واحلظذر املطةذق لةتعذذيب؛ والنظذر
ا مسألة وض برام تدريب عةى أ اليب التحقيق ري القائم عةى اإلكرام؛ واحلذرص عةذى
جعذل بروتوكذذوا ا ذذطنبوا جذ ءاً أ ا ذذياً مذ تذدريب زيذ املهنيذذني الطبيذذني وريذ هم مذ املذذو فني
العموميني الذي ت علون ا عمةهم مبسةوي احلرية؛ وينبغي أن يتضم هذا التدريب درا ة
حاالت حددة وأن يرك أيضاً عةى العنذف اجلنسذي واجلنسذاين؛ وأن تضذ منه يذات لتقيذيم
أثر هذم ال ام التدريبية.
االنتصا يف مبا ا ذلك التعويل وإعادة التأهيل
 -58تالحظ الة نة م األ ف أن الدولة الطر مل تقدق معةومذات عذ ذبل االنتصذا يف
مبذذا ا ذلذذك التعويضذذات وخذذدمات إعذذادة التأهيذذل املقدمذذة لضذذحااي التعذذذيب أو ذذوء املعامةذذة.
ويسذذاور الة نذذة القةذذق كذذذلك الفتقذذار الدولذذة الطذذر إ القذذدرة عةذذى إعذذادة أتهيذذل ضذذحااي
التعذيب املواد ٢و  ٤و ١٢و ١٤و.)١٦
 -5٩وإذ تش الة نة إ تعةيقهذا العذاق رقذم  )٢0١٢ ٣بشذأن تنفيذذ املذادة ١٤يف يذ
الدولة الطر عةى ضمان حصوا زي ضحااي التعذيب و وء املعامةذةيف إضذافة إ أقذار
املختف ذذني عة ذذى ذذبل اإلنص ذذا يف مذ ذ التع ذذويل وإع ذذادة التأهي ذذل الل ذذافينييف مب ذذا ا ذل ذذك ا
احلاالت الا مل يتم التعر فيها عةى اجلاين أو مل تتم إدانته ابرتلا جرمية.
إجراءات املتابعة
 -60تطة ذذب الة ن ذذة إ الدول ذذة الط ذذر أن تت ذذي هل ذذايف حبة ذذوا  ١٨أاير/م ذذايو ٢0١٩يف
معةومات ع متابعة توصيات الة نة بشأن الضماانت القانونية األ ا ذية والتحقيذق الفعةذي
ا ادعاءات التعذيب و وء املعامةة وحالة املدافعني ع حقوق اإلنسذان انظذر الفقذرات ٨
و ١٦و ٤7أعذذالم) .وا هذذذا السذذياقيف تذذدعو الة نذذة الدولذذة الطذذر إ إعالمهذذا مبذذا لذذديها
م ذ خطذذن لتنفيذذذ بعذذل أو كذذل التوصذذيات املتبقيذذة الذذواردة ا املالحظذذات اخلتاميذذةيف خذذالا
الف ة املشمولة ابلتقرير املقبل.
GE.18-09268
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مسائل أخر
 -61وتدعو الة نة الدولة الطر إ التصديق عةى معاهدات األمذم املتحذدة األ ا ذية
حلقوق اإلنسان الا ليست ورفاً فيها بعد.
 -62ييطةذذب إ الدولذذة الطذذر أن تنشذذر عةذذى نطذذاق وا ذ التقريذذر املقذذدق إ الة نذذة
وهذم املالحظات اخلتاميةيف ابلةغات املنا بةيف وذلك ع وريق املواق الروية عةى اإلن نذت
وو ائن اإلعالق واملنظمات ري احللومية.
 -63وتدعى الدولة الطر إ تقذدم تقريرهذا املقبذليف الذذي ذيلون تقريرهذا الذدوري السذادسيف
حبةذذوا  ١٨أاير/مذذايو  .٢0٢٢وهلذذذا الغذذرضيف وابلنظذذر إ أن الدولذذة الطذذر وافقذذت عةذذى
تقدم تقاريرها إ الة نة مبوجذب اإلجذراء املبسذن لتقذدم التقذاريريف فذءن الة نذة ذتوافيها ا
الوقت املنا ب بقائمة مسائل قبل تقدم التقرير .و تشلل ردود الدولة الطر عةى قائمة
املسائل تةك تقريرها الدوري السادس مبوجب املادة  ١٩م االتفاقية.
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