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جلنة مناهضة التعذيب

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السابع

لليوانن*

 -١نظر جلنر مناهضر التعررب يف التق ر الررري السررا لليررن ( )CAT/C/GRC/7يف
جلس ر ر ررتي ا  ١76١ي( ١764انظر ر ر ر  CAT/C/SR.1761ي ،)SR.1764املعق ر ر ررن ن يف  24ي25
متنز /نليه  ،20١9ياعتمر يف جلسرت ا  ،١779املعقرن يف  7آب/أغسرس  ،20١9هرب
املالحظا اخلتامي .

ألف -مقدمة
املبسر ر لتق رررم التق ررا ،
-2
عر ر ب اللجنر ر عر ر ق ررر ها للريلر ر السر ر لقبنهل ررا اإلجر ر ا ّ
ممررا ترري إجر ا حرنا أكثر كير ا ررن الريلر السر ياللجنر  .يررر أ اللجنر أتسر أل التق ر
قرم عر أتخري ام أكث م سن .
 -٣ي ع ب اللجن ع قر ها إلاتح الف ص هلا إلج ا حنا نا م يفر الريل السر ،
يلل ي املقرم على األسئل يالشناغل اليت أثري أثنا النظ يف التق .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-4

ح اللجن تصر ق الريل الس
(أ)

على الصكنك الريلي التالي أي ابنضمام ا إلي ا:

ا فاقي حقنق األشخاص ذي اإلعاق  ،يف عام 20١2؛

(ب) الربي نكررن االختيررا ال فاقي ر مناهض ر التعررب
أي العقن القاسي أي الالإنساني أي امل ين  ،يف عام 20١4؛
(ج)

يغررري م ر ض ر يب املعامل ر

اال فاقي الريلي حلما مجي األشخاص م االختفا القس  ،يف عام 20١5؛

( ) ا فاقي ر ر ر جمل ر ر ر أي ياب للنقا ر ر ر ر م ر ر ر العن ر ر ر ض ر ر ررر النس ر ر ررا يالعن ر ر ر املنر ر ر ر ي
يمكافحت ما ،يف عام 20١8؛
__________

*

(هر)

ا فاقي جمل أي ياب شأ مكافح االجتا ابلبش  ،يف عام .20١4

اعتمرهتا اللجن يف ي هتا السا ع يالستن ( 22متنز /نليه  9 -آب/أغسس .)20١9
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 -5ي ح اللجن أ ضا ابملبا ا الريت اختربهتا الريلر السر
ذا الصل ابال فاقي  ،مبا يف ذلك:
سر ّ الق رانن  ،20١١/٣907الررب ررن
(أ)
اليت رأ عمل كامل طاقت ا يف  7ح ا  /ننيه 20١٣؛

لتنقري شر عاهتا يف امليرا

علررى إنشررا ائر اللجررن الين ني ر

(ب) س ر ّ القررانن  ،20١4/4228الررب ررن علررى عيررن أمررن املظررام الي ررن ي
نصفه اآللي النقائي النطني مبنج الربي نكن االختيا لال فاقي ؛
(ج)
عر السجنا ؛

سر ر ر ّ الق ر ررانن  ،20١5/4٣22ال ر ررب

( ) سر القررانن  ،20١8/4554الررب
املصحن ن ياملنفصلن ع ذي م.

تض ر ررم أحكام ر ررا مر ر ر إىل خفر ر ر
ررنظم مؤسسر النصررا علررى القصر غررري

 -6ي ثرري اللجن ر علررى الريل ر الس ر للمبررا ا الرريت اخترربهتا م ر أجررل عررر ل سياسرراهتا
يإج ا اهتا غي نفري محا أكرب حلقنق اإلنسا ي سبيق اال فاقي  ،يمن ا ابألخ ما ل :
(أ)

اعتما اخلس االسرتا يجي لنظام السجن للفرت 2020-20١8؛

(ب) إنشا اآللي النطني للتحقيق يف احلرنا
الين ي يف عام 20١6؛

التعسرفي اخرل مكتر أمرن املظرام

(ج) إنشا اجملل الرنطي ملكافحر العنصر يالتعصر يف عرام  ،20١5يهرن هيئر
مشرتك ن النزا ا متعر أصحاب املصلح شا ك في ا منظما اجملتم املري؛
()

إنشا مكت املق النطي املعي مبكافح االجتا ابلبش يف عام 20١٣؛
نفيب الرب مج النطي ملن العن ضر امل أ يمكافحته منب عام .20١0

(هر)
 -7ي ق ِّّر اللجن اجل ن الكبري اليت ببهلا الريلر السر اسرتجا للتررفق الكبرري للنافرر
إىل أ اضي ا م ملتمس اللجن ياألشخاص احملتاجن إىل احلما الريلي يامل اج .
 -8ي ع ب اللجن عر قرر ها للريلر السر حلفاظ را علرى نجيره عرن ائمر إىل آليرا
اإلجر ا ا اخلاصر جمللر حقررنق اإلنسررا  ،ممررا مسر للخرربا املسررتقلن إبجر ا زاي ا إىل البلررر
خال الفرت املشمنل ابلتق .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل املتابعة املعلَّقة منذ اجلولة السابقة لتقدمي التقارير
 -9طلب ر اللجن ر يف مالحظاهتررا اخلتامي ر السررا ق ( ،CAT/C/GRC/CO/5-6الفق ر ،)٣2
م الريل الس أ قرم معلنما متا ع شأ اخلسنا الريت اختربهتا لتنفيرب نصريا اللجنر
املتعلق ر اب عررا ا التعررب يسررن املعامل ر (الفق ر )١0؛ يإج ر ا حتقيقررا فن ر ين ر يفعال ر
(الفق )١٣؛ يظ ي االحتجاز (الفق )١4؛ ياالحتجاز اإل ا مللتمسر اللجرن يامل راج
(الفق ر ر  .)20ي ع ر ر ب اللجن ر ر ع ر ر قر ررر ها للريل ر ر الس ر ر لل ر ر ي املقرم ر ر يف هر رربا الصر ررر
( ،)CAT/C/GRC/CO/5-6/Add.1اليت ي يف  5ح ا  /ننيه  20١٣يف إطا إج ا املتا ع .
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ييف ضر ررن املعلنمر ررا املقرم ر ر  ،ر ر اللجن ر ر أ التنصر رريا ال ر رنا يف الفق ر ر ن  ١٣ي 20م ر ر
مالحظاهتا اخلتامي السا ق م نفب (انظ الفق ا  ،29-28ي ،2١-20م هب النثيقر علرى
الت رناي) ،يأ التنصرريا ال رنا يف الفق ر ن  ١0ي ١4م ر هررب املالحظررا قررر نُفررب ج ئيررا
(انظ الفق ن  27-26يالفق ن  ٣7-٣6م هب النثيق على التناي).
تعريف التعذيب وجترميه
 -١0الحظ اللجنر رر نفراذ قرانن العقرناب اجلر رر يف  ١متنز /نليره  ،20١9لكن را ر
أ ع ج مي التعب الرنا يف املرا ١٣7ألر ال ر ا غرري مكتمرل مر حير إنره م ربك
األفعا القائم على التميي أاي كا ننعه ،كما جا يف املا  ١م اال فاقي  .يإضاف إىل ذلك،
ال نجررر إشررا حم ررر إىل أفعررا التعررب ال رريت كب ررا شررخ اثل ر تح ر م ر منظ ر
عمنم على ذلك أي علمه أي مبنافقته ضمنيا أي أ شخ آخر تصر صرف مسير  .يعلرى
ال غم م التنضيحا اليت ق ّرم ا يفر الريل الس شأ اشرتاط أ كن إحلاق األم الشرر ر
”مق ا“ على النحن املشا إليه يف املا ١٣7أل م القانن  ،اللجن أ هبا التع يف
القانن أضيق نساقا كثري م التع النا يف اال فاقي  ،ي ف م عتب ج مي التعب إبضاف
عناص ر تجررايز لررك املرربكن يف املررا  ١م ر اال فاقي ر  .ي الحررظ اللجن ر م ر القلررق أ العقن ر
القصن على ج مير التعرب األساسري  ،ي الظر ي املشرر  ،اخنفضر مر  20سرن سرجنا
إىل  ١0سننا سجنا (املا ات  ١ي.)4
 -١١ينبغ ذذي للدول ذذة الط ذذر أن جتع ذذل حمت ذذوايت امل ذذاد 137أل ذذف مذ ذ ق ذذانون العق ذذوابت
متوافق ذة مذذع املذذاد  1م ذ االتفاقيذذة أبن تصذذنف التميي ذ أايا كذذان نوعذذه كأحذذد دوافذذع ممارسذذة
التعذيب ،وتضم أن يشمل التعريف التعذيب الذي ميارسه أي موظف عمومي ،أو يرتكب
يتصذذر بصذذفة رمسيذذة ،وإلغذذاء
بتح ذري منذذه ،أو بعلمذذه ،أو مبوافقتذذه ضذذمني ا أو أي ش ذ
مجيع العناصر غه الضرورية ،م قبيل اشرتاط أن يكون إحلاق األمل الشديد ”مقررا“ مسبقا.
ويف هذا الصدد ،توجه اللجنة انتبا الدولة الطر إىل تعليقها العام رقم  )2007(2بشذأن
تنفيذذذ املذذاد  ،2الذذذي جذذاء فيذذه أن التناقض ذذات اخلطذذه بذذن التعريذذف احملذذدد يف االتفاقي ذذة
وذلك الوارد يف القانون احمللي تؤدي إىل ثغرات فعليذة أو حمتملذة تتذي إمكانيذة اإلفذالت مذ
العقا (الفقر .)9
تقادم اجلرمية
 -١2ع ر ب اللجن ر ع ر أسررف ا أل القررانن اجلنررائ للريل ر الس ر
ج مي التعب .

ال ر ا تضررم قررا م

 -١٣ينبغي للدولة الطر أن تضم عدم خضوع جرمية التعذيب ألي نظام تقادم حبيذ
حي ّقق يف أعمال التعذيب وحياكم مرتكبوها ويعاقبون دون أي إمكانية لإلفالت م العقا .
الضماانت القانونية األساسية
 -١4حتي اللجن علما ابلضما اإلج ائي ملن التعب يسن املعامل املنصنص علي ا يف
القررانن اليررن ي ،لكن ررا عر ب عر أسررف ا أل الريلر السر م قرررم سررن القررر الضررئيل مر
املعلنمررا شررأ الترررا ري ياإلج ر ا ا الرريت اخترربهتا لكفال ر سبيق ررا العمل ر  .ييف هرربا الصررر ،
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أفا التقا أب احملتج كثريا ما جيري صعن يف النصن إىل حمام يطبي يمررتجم شرفن
أي إىل أفر ر ا األسر ر  ،يأ س ررجال االحتج رراز ل ررر الشر ر ط ال حتف ررظ ش رركل س ررليم .ي عر ر ب
اللجن ع القلق إزا التقا اليت فير أب جا الشر ط مسرتم ي يف حضرن الفحرنص السبير
يإبمكاهنم االطالع على السجال السبي للمحتج (املا .)2
 -١5ينبغ ذذي للدول ذذة الط ذذر أن تكف ذذل حص ذذول مجي ذذع األشذ ذ ا ال ذذذي يق ذذب عل ذذيهم
أو حيتج ون م الناحية العملية على مجيع الضماانت القانونية األساسية ضد التعذذيب منذذ
بداية سلب حريتهم ،مبا يف ذلك حقوقهم يف أن يستعينوا مبحام دون أتخه ،ال سيما خذالل
مراحل التحقيق واالستجوا  ،وأن يبلغوا حبقوقهم ،وبسبب تذوقيفهم وطبيعذة الذتهم املوجهذة
إل ذذيهم بلغ ذذة يفهموهن ذذا ،وأن يس ذذجلوا يف مك ذذان االحتج ذذا  ،وحيص ذذلوا عل ذذى مس ذذاعد م ذذرتجم
شفوي ،وإذا ل م األمر ،يف أن يبلغوا أحد أقارهبم املقذربن أو طرفذ ا اثلثذ ا بتذوقيفهم علذى وجذه
الس ذذرعة ،ويف أن ميثل ذذوا أم ذذام ق ذذا دون إبط ذذاء ،ويف أن يطلب ذذوا خ ذذدمات طبي ذذب مس ذذتقل
وحيصلوا عليها .وينبغي أال يكون رجال الشرطة حاضري أثناء الفحذو الطبيذة لألشذ ا
احملتج ي  ،إال بناء على طلب الطبيب.
عدم اإلعاد القسرية
 -١6عر ب اللجنر عر قلق ررا إزا التقررا املتسا قر الرريت فيررر أب الريلر السر مبررا كررن
ص ر ف يف الفرررت قيررر االسررتع ا علررى حنررن نت ررك مبرررأ عرررم اإلعررا القس ر  .يعلررى يجرره
اخلص ررنص ،ش ررري التق ررا إىل اال ع ررا ا املتك ر ر ش ررأ اإلع ررا القس ر ر إبج ر ر ا ا م ررنج
مللتمس ر اللجررن يامل رراج  ،مب ر فرري م ال عررااي األ ر اك ،الررب عرررت سرربيل م يف البح ر يعلررى
احلري الرب م كيا يف مشا ش ق منسق إ ف يس مر ي قيريم مسربق للمخراط الناشرئ عر
ظ ر ر يف م الشخص رري  .ييفق ررا للمعلنم ررا املع يض ر ر عل ر رى اللجن ر ر  ،لج ررأ منظف ررن إنف رراذ الق ررانن
الين نين يغريهم م أف ا قنا م تس حتر ر هن ت ا شراكن يف عمليرا صر ّر امل راج يف
أحي ررا كث ررري إىل العنر ر ي ص ررا ي ممتلك ررا امل رراج ي تلفنهن ررا .ي الح ررظ اللجنر ر أ ش ررعب
الشؤي الراخلي للش ط الين ني يأمرن املظرام اليرن ي فتحرا حتقيقرا يف اال عرا ا املقرمر يف
عام  ،20١7لكن ا ع ب ع قلق ا أل هرب التحقيقرا اإل ا ر م شرمل النظر يف اإلفرا ا
احلي املقرم م الضحااي يالش ن يأصحاب الشكن امل عنمن( ،املنا  2ي ٣ي ١٣-١١ي.)١6
 -١7ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
أو إعادتذ ذذه
أي ش ذ ذ
(أ)
ضذ ذذمان عذ ذذدم القيذ ذذام يف املمارسذ ذذة العمليذ ذذة بطذ ذذرد ّ
أو تسذذليمه إىل دولذذة أخذذر عنذذدما تكذذون هنذذا أسذذبا جوهريذذة تذذدعو إىل االعتقذذاد أبن ذذه
سيكون عرضة بصور ش صية ومتوقعة خلطر التعذيب وسوء املعاملة؛
(ب) تع يذ ذ اجله ذذود الرامي ذذة إىل كفال ذذة املس ذذاءلة اجلنائي ذذة ملذ ذرتكي األعم ذذال ال ذذي
تعر حيا وسالمة املهاجري وملتمسي اللجوء لل طر ،والتأكد م أن الضحااي والشهود
واملذذدعن خيضذذعون للحمايذذة م ذ ممارسذذات سذذوء املعاملذذة أو الت ويذذف الذذي ميك ذ أن تنشذذأ
نتيجة لشكاواهم؛
(ج) ضذذمان إاتحذذة الفرصذذة جلميذذع ملتمسذذي اللجذذوء السذذتعرا فذذردي مذذع أثذذر
إيقايف تلقائي ضد قرارات الطرد ،ومحايتهم م اإلعاد القسرية والعود اجلماعية.
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نظام اللجوء
 -١8حترري اللجن ر علم را ابلتنضرريحا املقرم ر م ر يفررر الريل ر الس ر شررأ اإلصررالحا
القاننني ر يالسياس ررا ي ال رريت أج ر خ ررال الف رررت قي ررر االس ررتع ا  ،عن رررما أنش ر نظ ررام اللج ررن
اجلر ر مبا تماشى مر املعرا ري األي ي ير يالريلير  .ياسرتنا ا إىل هرب التنضريحا  ،سرجل ائر
اللجن  2٣4 5٣6طلبا للحما الريلي حىت  ٣0ح ا  /ننيه  ،20١9ي قر متنس معر
االعررتا صررف الالجر يصررف احلما ر الف عير نحرن  44يف املائر  .غررري أ اللجنر الحررظ مر
القلررق أ نفيررب البيررا املشرررتك ررن االحتررا األي ييب ي كيررا الصررا يف آذا /مررا س  20١6يضر
إج ا ا حري معجل شرأ اجلر الين نير احلري ر  ،علرى افررتا أ كيرا لرر اثلر آمر .
يعالي على ذلك ،ل م ملتمسن اللجن الرب ستضرافن يف م اكر االسرتقبا يحتر رر اهلن ر يف
”النقرراط السرراخن “ ابلبقررا يف اجل ر  ،إال إذا اعترررب أ حررالت م حتترراج إىل م ررر م ر الر اس ر يف
إطا ”اإلج ا ا العا “ يف الرب ال ئيس سب ضعف م أي ألغ ا مج مشل األسر مبنجر
الالئح (االحتا األي ييب) قم  20١٣/604الصا ع الربملا األي ييب يجمل أي ياب يف 26
ح ا  /ننيرره  20١٣يالرريت ض ر املعررا ري ياآلليررا الالزم ر لتحر ررر الريل ر العضررن املسررؤيل ع ر
النظ يف طل احلما الريلي الب ن عره فر مر مرناطي لرر اثلر أي شرخ عررم اجلنسري
يف إح ررر ال ررري األعض ررا ( .الئح ر ل ر الثالث ر ) .ي ش ررري املعلنم ررا األخ ر املع يض ر عل ررى
اللجن إىل أ النصن إىل إج ا ا اللجن يف الرب ال ئيس ال ا س ح إشركالي  ،ي عر ذلرك
إىل حررر كبررري إىل الصررعناب الناشررئ ع ر النصررن إىل نظررام طل ر املناعيررر القررائم علررى ر مج
”س رركا “ املت رراح للتس ررجيل ،يه ررن نظ ررام حم ررري مر ر حير ر الق ررر ي ر رناف خ رررما الرتمجر ر
الشفن  .يأتس اللجن أل الريل السر م قررم معلنمرا كاملر عر اإلجر ا ا املسبّقر لتحر رر
هن ضحااي التعب يس ملتمس اللجن يف النق املناس (املنا  ٣ي ١١ي.)١6
 -١9ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
تع ي قدر دائر اللجوء على إجراء تقييم موضوعي جلميع طلبات اللجوء
(أ)
أو احلماية الدولية؛
(ب) ضمان أن تكون اإلجراءات احلدودية املعجلذة يف إطذار البيذان املشذرت بذن
االحتذذاد األورويب وتركيذذا الصذذادر يف آذار/مذذار  201٦وغذذه م ذ اتفاقذذات إعذذاد القبذذول
خاضعة لتقييم شامل ،على أسا كل حالة على حد  ،مل اطر انتهاكات مبدأ عدم اإلعاد
القسرية ،وكفالة احرتام مجيع الضماانت فيما يتعلق ابللجوء وإجراءات الرتحيل؛
(ج) ضذذمان أن تكذذون أيذذة تذذدابه تقيّذذد حريذذة تنقذذل ملتمسذذي اللجذذوء متسذذقة مذذع
الت اماهتا مبوجب االتفاقية وغهها م املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان؛
( ) وضذذع مبذذاد توجيهيذذة واضذذحة ومذذا يتصذذل هبذذا مذ تذذدريب يف جمذذال حتديذذد
هويذذة ضذذحااي التعذذذيب وغذذههم م ذ األف ذراد احملتذذاجن إىل احلمايذذة الدوليذذة م ذ بذذن ملتمسذذي
اللجوء واملهاجري .
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احتجا املهاجري
 -20على ال غم م التنضريحا املقرمر مر النفرر فيمرا تعلرق ابلضرما اإلج ائير احملرر
يف التشر ر عا احمللير ر ال رريت نسب ررق عل ررى االحتج رراز اإل ا  ،ال ر ر ا اللجنر ر ش ررع ابلقل ررق إزا
التقررا الرريت فيررر أب امل رراج يملتمس ر اللجررن احملتج ر كث رريا مررا حي مررن م ر الضررما
القاننني األساسي  ،مثل االستعان مبحرام ياحلرق يف السعر يف شر عي احتجرازهم ،يغرري ذلرك مر
الضررما املتعلق ر مبسررائل ذا صررل  .ي الحررظ اللجن ر أ ضررا م ر القلررق أ احت رنا السياسررا
املسبق يف إطا نفيب ا فراق  ١8آذا /مرا س  20١6رن االحترا األي ييب ي كيرا أ إىل يضر
امل اج يملتمس اللجن يف ظر ي معيشري م يعر يغرري صرحي  ،ال سريما يف حالر احملتجر
يف م اكر ر االس ررتقبا يحتر ررر اهلن ر ر املكتظر ر يف ”النقر راط الس رراخن “ ،مث ررل امل اكر ر املنج ررن يف
سررامنس يمررن اي يليسرربنس .ييف هرربا الصررر  ،نجرره اللجنر انتبررا الريلر السر إىل التقررا الرريت
فيررر عرررم ررنفري ال عا ر السبير ياملررأي اآلمر يضررما احلصررن علي مررا صررن من جير  ،ي عرررم
متت األشخاص الب عيشن يف املخيمرا حبما ر كافير  ،يلربلك ف رم تع ضرن نميرا للعنر ،
مبا يف ذلك العن اجلنساي .ي ع ب اللجن عر قلق را كربلك إزا التقرا املتعلقر سرن معاملر
ملتمس ر اللج ررن يامل رراج احملتجر ر م ر قب ررل أفر ر ا الش ر ط  ،مب ررا يف ذل ررك ع ضر ر م للضر ر ب
(املا  2ياملنا  ١٣-١١ي.)١6
 -2١ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
االمتنذذاع ع ذ احتجذذا ملتمسذذي اللجذذوء واملهذذاجري غذذه النظذذامين أو غذذه
(أ)
احلاملن للواثئق لفذرتات طويلذة ،وعذدم اسذت دام االحتجذا إال كتذدبه مذ تذدابه املذالذ األخذه،
وألقصر فرت ممكنة ،ومواصلة تطبيق التدابه غه االحتجا ية ،وفقا للمعايه الدولية؛
(ب) ضذذمان إاتحذذة الفرصذذة مللتمسذذي اللجذذوء واملهذذاجري احملتج ذ ي لالسذذتعانة
مبحام ،مبا يف ذلك خدمات املعونة القضائية؛
(ج) ض ذذمان املراجع ذذة القض ذذائية أو أي س ذذبل أخ ذذر مفي ذذد وفعال ذذة للطعذ ذ يف
قانونية االحتجا اإلداري املتعلق ابهلجر ؛
( ) اخت ذذاذ الت ذذدابه الال م ذذة لض ذذمان هتيئ ذذة ظ ذذرو اس ذذتقبال مناس ذذبة مللتمس ذذي
اللجوء واملهاجري ؛
(هر)

تع ي جهودها لضمان ظرو معيشية مالئمة يف مجيع مراك اهلجر ؛

(ي) التأكد مذ حصذول ملتمسذي اللجذوء واملهذاجري احملتجذ ي علذى مذا يكفذي
م الرعاية الطبية والصحية العقلية ،مبا يف ذلك الفح الطي لد قبذوهلم واالسذتفاد مذ
التقييمات االعتيادية؛
(ز) إنشذذاء آليذذة رقابذذة فعالذذة ومسذذتقلة لذذدائر االسذذتقبال وحتديذذد اهلويذذة ميك ذ
لألفراد احملتج ي يف جمال اهلجر أن يتقدموا بشكاو لديها؛
(ح) كفالذذة إج ذراء حتقيقذذات فوريذذة وشذذاملة ون يهذذة م ذ قبذذل السذذلطات يف مجيذذع
ادعذذاءات التعذذذيب أو سذذوء املعاملذذة الذذي يرتكبهذذا موظفذذو إنفذذاذ القذذانون ،ومقاضذذا اجلنذذا
ومعاقبتهم ،إذا ثبتت إدانتهم ،وجرب ما حلق ابلضحااي م ضرر.
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األطفال املهاجرون وملتمسو اللجوء غه املصحوبن
 -22الحظ اللجنر مر القلرق أ اللرنائ التنظيمير القائمر رن علرى عررم احتجراز القصر
إال يف ظ ر ي اسررتثنائي  ،لك ر إ ررراع األطفررا امل رراج غررري املصررحن ن يملتمس ر اللجررن يف
م اك ر احتجرراز امل رراج (”احلج ر غ ر احلما ر “) ال ر ا مسررتم ا ابنتظررا رناف ا إ رنا
الس ررتقباهلم .ي ررؤ ع رررم ر رناف مك ررا إل ر رنائ م يف كث ررري مر ر احل رراال  ،إىل االحتج رراز املس ررن
لألطفر ررا غر ررري املصر ررحن ن يف زن ر ر ا الش ر ر ط  ،يم اك ر ر االحتجر رراز السر ررا ق للرتحير ررل يم اك ر ر
االسررتقبا يحتر ررر اهلن ر يف ”النقرراط السرراخن “ املشررا إلي ررا أعررال  ،الرريت كررن في ررا الظ ر ي
املعيشي ي املستن يغالبا ما نعرم في ا اخلرما األساسي (املا ات  ١١ي.)١6
 -2٣ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
ضمان عدم احتجا األطفال جملرد ارتباط وضذعهم ابهلجذر ؛ يعذدم اللجذوء
(أ)
إىل تدبه االحتجا إال كمالذ أخه وألقصر مد ممكنة؛
(ب) وضع حد ملمارسة احتجا املهاجري وملتمسي اللجوء ،ال سيما األطفذال
غه املصحوبن ،يف ن اانت الشرطة ومرافق االحتجا األخر الذي ال تكذون مناسذبة للبقذاء
فيها فرتات طويلة.
العنف اجلنسي واجلنساين ضد الالجئات وملتمسات اللجوء
 -24حترري اللجن ر علمررا ابملعلنمررا الرريت قرررمت ا الريل ر الس ر أثنررا احل رنا شررأ الترررا ري
املتخ ررب ملعاجل ر العن ر اجلنس رراي يف س ررياق اهلج ر  ،لكن ررا ال ر ا ش ررع ابلقل ررق إزا م ررا في ررر
رره التقررا مر ا فرراع حرراال العنر الرريت حتررر يف اليررن  ،مبررا يف ذلررك العنر اجلنسر ضررر
النسا يالفتيا الالجئا يملتمسا اللجن يامل اج ا  .ي ع ب اللجن ع قلق ا ،علرى يجره
اخلصررنص ،إزا التقررا الرريت شررري إىل ا فرراع حرراال التح ر اجلنس ر ياالعترررا ا يف ع ر
م اك ر اسررتقبا الالجئررن ،ي ج ر ذلررك أساسررا إىل عرررم كفا ر املسرراك يامل افررق اآلمن ر  .ييفق را
للمعلنمررا ال رنا  ،ف ر األمرراك احمليس ر ابمل ر احي ياحلمامررا عررا مررا كررن غررري مضررا ،
يابلترراي ف ر النسررا يالفتيررا ال شررع ابألمررا لررر اسررتخرام ا لرريال .ي نجرره اللجن ر انتبررا
الريلر ر السر ر إىل التق ررا ال رريت ش ررري إىل الص ررعناب ال رريت ناج ررا ض ررحااي االغتص رراب عن ررر
التمراس ال عا ر  ،مبررا يف ذلرك حمري ر فر ص احلصررن علرى النسررائل العاجلر ملنر احلمرل يالعررالج
النقررائ ع ررر التع ر للف رررييس أي انعرررام ه ررب الف ر ص .ي ع ر ب اللجن ر ع ر قلق ررا ك رربلك إزا
التقررا الرريت فيررر أب جررا الشر ط ياملرررعن العررامن ال تخرربي يف كثررري مر األحيررا الترررا ري
املناسب حلما ضحااي العن اجلنساي (املنا  2ي ١١ي.)١6
 -25ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
اختاذ تذدابه فعالذة لضذمان إجذراء حتقيقذات شذاملة يف مجيذع حذاالت العنذف
(أ)
اجلنساين ،ال سيما ضد النساء والفتيات الالجئات وملتمسات اللجوء واملهاجرات ،خاصذة
احلاالت الي تنطوي على فعل أو تقصه م جانب سلطات الدولة أو غههذا مذ الكيذاانت
ال ذذي تنشذ ذذأ عنهذ ذذا املسذ ذذؤولية الدوليذ ذذة للدول ذذة الطذ ذذر مبوجذ ذذب االتفاقيذ ذذة ،ومقاضذ ذذا اجلنذ ذذا
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امل عومن ،ومعاقبتهم ،إذا ثبتت إدانتهم ،على حنو مناسب وجذرب ضذرر الضذحااي أو أسذرهم،
مبا يف ذلك احلصول على تعوي مناسب؛
(ب) ضمان امتنذاع رجذال الشذرطة واملذدعن العذامن عذ صذ ّد األشذ ا الذذي
يذذدعون أهن ذذم ض ذذحااي العنذذف اجلنس ذذاين .وينبغ ذذي للدول ذذة الطذذر أيضذ ذا أن تنظ ذذر يف مراجع ذذة
ممارسذذات الشذذرطة الذذي ميكذ أن تثذذي املذرأ عذ التمذذا احلمايذذة مذ السذذلطات يف احلذذاالت
الي تعرض فيها أو خيشى أن يتعرض فيها خلطر العنف اجلنساين؛
(ج) توفه تدريب إل امي يف جمال املقاضا على العنف اجلنساين جلميذع مذوظفي
القض ذذاء وم ذذوظفي إنف ذذاذ الق ذذانون ،ومواص ذذلة تنفي ذذذ مح ذذالت التوعي ذذة جبميذ ذع أش ذذكال العن ذذف
ضد املرأ ؛
( ) اعتمذاد تذدابه وقائيذذة حمذدد  ،مبذذا يف ذلذك إنشذذاء آليذة ملنذذع العنذف اجلنسذذي
واجلنساين ضد النساء والفتيات الالجئذات ،وملتمسذات اللجذوء واملهذاجرات والتصذدي لذه،
وال سيما العنف الذذي ميذار ضذد احملتجذ ي يف مراكذ االسذتقبال وحتديذد اهلويذة يف ”النقذاط
الساخنة“ ويف مراك االستقبال األخر وغهها م مرافق احتجا املهاجري ؛
(هر) ض ذذمان متكذ ذ الناجي ذذات مذ ذ العن ذذف اجلنس ذذاين مذ ذ الوص ذذول إىل املالجذ ذ
واحلصول على ما يل م م الرعاية الطبية والدعم النفسي واملساعد القانونية الي يطلبنها؛
(ي) جتميع بياانت إحصائية ،مصنفة حسب سذ الضذحية وإثنيتهذا أو جنسذيتها
وموافذ ذذا اللجنذ ذذة هبذ ذذا فيمذ ذذا يتعلذ ذذق بعذ ذذدد الشذ ذذكاو والتحقيقذ ذذات واملالحقذ ذذات القضذ ذذائية،
واإلداانت واألحك ذذام املس ذذجلة يف ح ذذاالت العن ذذف اجلنس ذذاين ،وابلت ذذدابه املت ذذذ لض ذذمان
حصول الضحااي على سبل االنتصا الفعالة واجلرب.
االست دام املفرط للقو
 -26ع ر ب اللجن ر ع ر قلق ررا إزا التقررا الرريت فيررر ابالسررتخرام املف ر ط للقررن م ر جان ر
مررنظف إنفرراذ القررانن لتف ررق املتظرراه خررال الفرررت قيررر االسررتع ا  .ي شررمل ذلررك الض ر ب،
يإطررالق عب رنا الغ رراز املسرريل لل رررمنع مباش ر عل ررى األشررخاص أثن ررا االحتجاج ررا املناهض ر
للفاش رري يف كريا س رريي يف ع ررام  ،20١٣يعن ر الش ر ط ياس ررتخرام الغ رراز املس رريل لل رررمنع عل ررى
نسرراق ياس ر ضررر امل رراج يملتمس ر اللجررن الررب احتج رنا علررى الظ ر ي املعيشرري يف م اك ر
االسررتقبا يحتر ررر اهلن ر يف ”النقرراط السرراخن “ يف مررن اي يلسرربنس يسررامنس يف عررام 20١7
ي 20١8على التناي .يفيما تعلق حبا ث إطالق النا املمير علرى الكسرنر يس غ غن ي نلرنس
البالغ م العم  ١5عامرا علرى رر الشر ط يف عرام  ،2008حتري اللجنر علمرا ابملعلنمرا الريت
قرررم ا النفررر شررأ التنصررل إىل سررن شررأ التعررن الررب ف ر فعليررا يف عررام  ،20١7علررى
ال ر غم مر ر أ اإلجر ر ا ا اجلنائير ر ال ر ر ا معلقر ر يف أعق رراب االس ررتئنا  .يمر ر ذل ررك ،الح ررظ
اللجن ر أ الريل ر الس ر م قرررم معلنمررا حمررر شررأ احلكررم الصررا يف قضرري ماكررا ا
ضررر اليررن يغريهررا م ر حرراال التعررب أي سررن املعامل ر الرريت نظ ر في ررا احملكم ر األي ي ي ر
حلقنق اإلنسا  .ي ع ب اللجن ع القلق أ ضا إزا التقرا الرنا عر سرن معاملر األشرخاص
هر االحتجرراز لررر الشر ط  ،مبررا يف ذلررك احتجررازهم لغر احلصررن علررى اعرتافرراهتم ،يف مكر
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الش ر ر ط آجي ررنس ابنتيليم ررن س يف أثين ررا ييف مك ر ر الش ر ر ط يف ال ي ررا مينك ا ي رراس ثيس ررالننيك
(املا ات  ١١ي.)١6
 -27ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
استعرا اإلجراءات املتبعة ملكافحة الشغب الي تطبقها الشرطة اليواننية
(أ)
يف سذذياق املظذذاهرات ،مبذذا يف ذلذك اسذذت دام الغذذا املسذذيل للذذدموع واهلذراوات احملمولذذة ابليذذد
والذذدروع ،لضذذمان أال تُسذذت دم هذذذ األسذذاليب عشذذوائيا وعلذذى حنذذو مفذذرط أو ضذذد احملتجذذن
املساملن ،وأال يؤدي است دامها إىل تصعيد التوتر؛
(ب) ضمان إجراء حتقيقات فورية ون يهذة وفعالذة يف مجيذع املذ اعم املتصذلة بسذوء
املعاملة وابالست دام املفرط للقو م جانب موظفي إنفاذ القانون ،وال سيما أفراد الشرطة
اليواننية ،وضمان حماكمة اجلنا وحصول الضحااي على تعوي مالئم؛
(ج) تكثي ذذف اجله ذذود الرامي ذذة إىل ت ذذوفه ت ذذدريب منهج ذذي جلمي ذذع م ذذوظفي إنف ذذاذ
الق ذذانون يف جم ذذال اس ذذت دام الق ذذو  ،وال س ذذيما يف س ذذياق املظ ذذاهرات ،م ذذع مراع ذذا املب ذذاد
األساس ذ ذذية بش ذ ذذأن اس ذ ذذت دام الق ذ ذذو واألس ذ ذذلحة الناري ذ ذذة مذ ذ ذ جان ذ ذذب امل ذ ذذوظفن املكلف ذ ذذن
إبنفاذ القوانن.
إجراء حتقيقات سريعة وشاملة ون يهة
 -28ع ب اللجن ع قلق ا أل الريل الس م قرم معلنما كامل ع عرر الشركاي
املتعلق ابلتعب يسن املعامل  ،مبرا يف ذلرك االسرتخرام املفر ط للقرن أي عر أعررا التحقيقرا
ياحملاكما املنفب شأهنا أثنا الفررت املشرمنل ابلتق ر  .ييفقرا للمعلنمرا الريت قررم ا النفرر ،يف
الفرت ما ن عام  20١2ي ،20١8ع ض على احملكم س حاال عر أفعرا التعرب ،
األمر الررب أ إىل مخر إ ا مر أحكررام ابلسررج ملررر ررتايح مررا ررن سررن ياحررر يسررب
س ررننا  .يم ر ذل ررك ،م تل ررق اللجن ر معلنم ررا ش ررامل عر ر العق ررناب التأ بي ر املف يض ر عل ررى
م ر ر كي هر ررب اجل ر ر ائم ،يم بلر ررغ عمر ررا إذا كر ررا األشر ررخاص املر رررعى ا كر ررا م لألفعر ررا املر رربكن
ق ررر أُيقف ررنا عر ر العم ررل يف يظ ررائف م احلكنمير ر يف انتظ ررا إع ررال نتيجر ر التحقي ررق يف الش رركن
(املا ات  ١2ي.)١٣
 -29حت اللجنة الدولة الطر على أن تقوم مبا يلي:
ضذذمان أن جتذذري هيئذذة مسذذتقلة حتقيقذذات س ذريعة ون يهذذة يف مجيذذع شذذكاو
(أ)
التعذذذيب وسذذوء املعاملذذة وأال تكذذون هنذذا صذذلة مؤسسذذية أو تراتبيذذة بذذن حمققذذي تلذذك اهليئذذة
واألش ذ ا املشذذتبه يف ارتكذذاهبم لتلذذك األعمذذال ،وضذذمان حماكمذذة هذذؤالء األش ذ ا علذذى
النحو الواجب ومعاقبتهم ،إذا ثبتت إدانتهم ،بعقوابت تتناسب وخطور أفعاهلم؛
(ب) ضذذمان فذذت السذذلطات حتقيقذذات كلمذذا تذذوفرت أسذذبا معقولذذة تذذدعو إىل
االعتقاد ابرتكا فعل م أفعال التعذيب أو سوء املعاملة؛
(ج) احلر  ،يف حاالت ادعاء التعذيب أو سوء املعاملذة ،علذى توقيذف املشذتبه
فذذيهم ع ذ العمذذل فذذورا طذذوال مذذد التحقيذذق ،وال سذذيما إذا ك ذان اسذذتبقامهم قذذد يتسذذبب يف
تكرار الفعل املدعى ارتكابه أو االنتقام م الضحية امل عومة أو عرقلة التحقيق؛
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( ) جتميذذع ونشذذر معلومذذات إحصذذائية مفصذذلة شذذاملة تتصذذل جبميذذع الشذذكاو
والتقارير الوارد عذ التعذذيب أو سذوء املعاملذة ،مبذا يف ذلذك معلومذات عمذا إذا كانذت هذذ
الشذذكاو قذذد أفضذذت إىل التحقيقذذات ،وإذا كذذان األمذذر كذذذلك ،مذذا هذذي السذذلطة ،ومذذا إذا كانذذت
التحقيق ذذات أدت إىل فذ ذذر تذ ذذدابه أتديبيذ ذذة و/أو مالحقذ ذذات قضذ ذذائية ،ومذ ذذا إذا كذ ذذان الضذ ذذحااي
قد حصلوا على اجلرب ،على النحو الذي ميك الدولذة الطذر مذ أن تقذدم هذذ املعلومذات
إىل اللجنة وغهها م املراقبن ذوي الصلة يف املستقبل.
اجلرب
 -٣0الحررظ اللجن ر أتكيررر الريل ر الس ر أب شر عاهتا ررن علررى جرررب ضررحااي التعررب
يسررن املعامل ر  ،لكن ررا ع ر ب ع ر أسررف ا أل النفررر م قرررم معلنمررا حمررر ع ر اجلرررب ،مبررا يف
ذل ررك رررا ري التع ررن الص ررا ع ر احمل رراكم النطني ر يغريه ررا م ر اهليئ ررا احلكنمي ر أي احملكم ر
األي ي ير ر حلق ررنق اإلنس ررا يم ررا ق رررم فع ررال إىل ض ررحااي التع ررب يس ررن املعاملر ر (مب ررا يف ذل ررك
االسررتخرام املف ر ط للقررن ) أي إىل أس ر هم ،منررب النظ ر يف التق ر الررري السررا ق للريل ر الس ر .
يأتسر ر اللجنر ر أ ض ررا أل الريلر ر السر ر م ق رررم أ معلنم ررا عر ر ر ر امج اجل رررب أي الت رررا ري
املتخررب لرررعم ي يسررري عمررل املنظمررا غررري احلكنمير الرريت سررعى إىل ررنفري إعررا أتهيررل ضررحااي
التعب يسن املعامل (املا .)١4
 -٣١ينبغي للدولة الطر أن تكفل حصذول مجيذع ضذحااي التعذذيب وسذوء املعاملذة علذى
اجلرب ،مبا يف ذلك احلق القابذل لإلعمذال يف تعذوي عذادل ومناسذب ووسذائل إعذاد أتهذيلهم
علذ ذ ذذى أكمذ ذ ذذل وجذ ذ ذذه ممك ذ ذ ذ  .وتوجذ ذ ذذه اللجنذ ذ ذذة انتبذ ذ ذذا الدولذ ذ ذذة الط ذ ذ ذر إىل تعليقهذ ذ ذذا العذ ذ ذذام
رقذذم  )2012(3بشذذأن تنفيذذذ املذذاد  14مذ االتفاقيذذة ،الذذذي توضذ فيذذه اللجنذذة مضذذمون
ونطاق الت امات الدول األطرا بتوفه سبل جرب الضرر الكامل لضذحااي التعذذيب .وينبغذي
للدولة الطر جتميع املعلومات املتعلقة ابجلذرب وتذدابه التعذوي  ،مبذا يف ذلذك وسذائل إعذاد
التأهي ذذل ،ال ذذي أتم ذذر هب ذذا احمل ذذاكم أو اهليئ ذذات احلكومي ذذة األخ ذذر وتُق ذذدم ابلفع ذذل إىل ض ذذحااي
التعذيب أو سوء املعاملة ،وموافا اللجنة هبا.
االعرتافات املنت عة ابإلكرا
 -٣2حت ر رري اللجنر ر ر علم ر ررا ابلض ر ررما املنص ر ررنص علي ر ررا يف امل ر ررا  )2(١77مر ر ر ق ر ررانن
اإلجر ا ا اجلنائي ر فيم را تعلررق عرررم مقبنلي ر األ لر الرريت نتر ع أبفعررا التعررب أي مر خالهلررا،
لكن را عر ب عر أسررف ا أل الريلر السر م قرررم هلرا أمثلر علرى القضررااي الريت فضررت ا احملرراكم
سب قرم أ ل أي ش ا ا منت ع ابستخرام التعب أي سن املعامل (املا .)١5
 -٣٣ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
اخت ذذاذ خط ذذوات فعال ذذة تكف ذذل ،يف املمارس ذذة العملي ذذة ،إع ذذالن ع ذذدم مقبولي ذذة
(أ)
االعرتافات املنت عة حتت وطأ التعذيب أو سوء املعاملة والتحقيق فيها؛
(ب) توسيع نطاق برامج التدريب املت صصة اخلاصة ابلقضذا واملذدعن العذامن
لضمان أن يستطيعوا الكشف بفعالية ع أفعال التعذيب وسذوء املعاملذة والتحقيذق يف مجيذع
االدعاءات املتعلقة هبذ األفعال؛
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(ج) موافذذا اللجنذذة مبعلومذذات ع ذ أيذذة قضذذااي مل تُقبذذل فيهذذا االعرتافذذات لكوهنذذا
انت عت حتت وطأ التعذيب أو سوء املعاملةِ ،
وذ ْكر ما إذا كان أي موظف قد لوحق قضائيا
وعوقب بسبب انت اع تلك االعرتافات.
عمليات تسليم املطلوبن والضماانت الدبلوماسية
 -٣4حت رري اللجن ر ر علم ررا ابملعلنم ررا ال رريت ق رررم ا النف ررر ش ررأ املب ررا ال رريت ررنظم س ررليم
املسلن ن ،لكن ا أتس لنق املعلنما املتاح ع عر عمليا سرليم املسلرن ن الريت نفرب
خررال الفرررت املشررمنل ابلتق ر  ،يع ر عررر احلرراال يأن رناع احلرراال الرريت كررن الريل ر الس ر
لنماس رري  ،يع ر الت رررا ري املتخ ررب يف ه ررب
قررر ع ض ر أي قبل ر في ررا أتكي رررا أي ض ررما
احلاال فيما تعلق ابمل اقب الالحق (املا .)٣
إىل
 -٣5ينبغي للدولة الطر أال تقوم ،حتذت أي ظذر مذ الظذرو  ،بطذرد أي شذ
دولذذة أخذذر أو إعادتذذه أو تسذذليمه إذا كانذذت هنذذا أسذذبا جوهريذذة تذذدعو إىل االعتقذذاد أبنذذه
سذذيتعر خلطذذر التعذذذيب .وعذذالو علذذى ذلذذك ،وكمذذا ورد يف الفقذذر  20م ذ تعليذذق اللجنذذة
الع ذذام رق ذذم  )2017(4بش ذذأن تنفي ذذذ امل ذذاد  3يف س ذذياق امل ذذاد  ،22ال ينبغ ذذي اس ذذتغالل
الضماانت الدبلوماسية كثغر لتقوي مبدأ عدم اإلعاد القسرية كما هو حمذدد يف املذاد 3
م االتفاقية .وينبغي للدولة الطر النظر بصذور شذاملة يف األسذ املوضذوعية لكذل قضذية
على حد  ،مبا يف ذلك احلالة العامة فيما يتعلذق ابلتعذذيب يف وسذوء املعاملذة يف بلذد العذود ،
وتوفه متابعة مستقلة بعد العود وجتميع بياانت مصنفة ع عمليات التسليم.
ظرو االحتجا
 -٣6ح اللجن ابجل ن اليت بلت ا الريل السر للحرر مر اكتظرا السرجن  ،يحتسرن
خرررما ال عا ر الصررحي يف السررجن  ،لكن ررا ع ر ب ع ر قلق ررا م ر أ ا فرراع معرررال شررغل
املكررا يالظ ر ي املعيشرري السرريئ ه ر أمررن ال ر ا س ر ح مشرراكل خسررري يف نظررام السررجن .
ي الحظ اللجن أ ضا م القلق عررم اختراذ ررا ري ملمنسر للحرر مر مما سر احلرب االحتيراط .
يع ررالي عل ررى ذل ررك ،كم ررا أقر ر رربلك النف ررر ،م سب ررق ع ررر القناع ررر املتعلقر ر فص ررل الس ررجنا
ي صنيف م حس يضع م القانني سب عرم كفا هيكل نظام السجن  .يحتي اللجن علما
ابلبي ررا ال ررب أ ىل رره يف ررر الريل ر السر ر أب الس ررجنا ال ررب قض ررن عقن ر الس ررج املؤ ررر
خيضعن لنظرام السرج العرا  ،يلكن را م حتصرل علرى معلنمرا برن مرا إذا كرا إبمكراهنم أ
قرمنا طلبا شأ م اجع أحكام م ر خفض ا .يابإلشا إىل املالحظا اخلتامي السرا ق
( ،CAT/C/GRC/CO/5-6الفقر  ،)١6عر ب اللجنر عر قررر ها للمعلنمررا الرريت قرررم ا النفررر
ش ررأ اس ررتخرام أج ر ر الكشر ر عر ر املع ررا اإللكرتينير ر ياختب ررا ا فحر ر املخ ررر ا يف الب ررن
لتفتيش السجنا ياملنظفن يال يا  ،كبرائل لعمليا التفتيش البري العرياني (املا ات  ١١ي.)١6
 -٣7ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
مواص ذ ذذلة جهوده ذ ذذا لتحس ذ ذذن ظ ذ ذذرو االحتج ذ ذذا وختفي ذ ذذف االكتظ ذ ذذا يف
(أ)
املؤسسات اإلصالحية ،بطرق ،منها تطبيق التدابه غه االحتجا ية .ويف هذا الصدد ،توجه
اللجنذذة انتبذذا الدولذذة الطذذر إىل قواعذذد األمذذم املتحذذد النموذجيذذة الذذدنيا ملعاملذذة السذذجناء
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(قواعد نيلسون مانديال) ،وقواعد األمم املتحد الذدنيا النموذجيذة للتذدابه غذه االحتجا يذة
(قواع ذذد طوكي ذذو) ،وقواع ذذد األم ذذم املتح ذذد ملعامل ذذة الس ذذجينات والت ذذدابه غ ذذه االحتجا ي ذذة
للمجرمات (قواعد ابنكو )؛
(ب) كفالذذة عذذدم تطبيذذق االحتجذذا السذذابق للمحاكمذذة أو إطالذذة مدتذذه بشذذكل
مفرط ،وذلك يف القانون ويف املمارسة العملية؛
(ج) كفالذذة الفصذذل الصذذارم بذذن احملتج ذ ي قبذذل احملاكمذذة واحملتج ذ ي املذذدانن يف
مجيع مرافق االحتجا ؛
( ) ضذذمان إج ذراء مراجع ذة دوريذذة للسذذج املؤبذذد بغيذذة ختفيفذذه ،وتذذوفه ب ذرامج
إعاد أتهيل السجناء املعنين ابلتحضه الندماجهم االجتماعي يف حالة اإلفراج املشروط؛
(هر) ضمان عدم إجذراء تفتذي األشذ ا وهذم عذرا إال يف حذاالت اسذتثنائية،
وأبقل الوسائل تدخالا وأن يقوم به موظفون مدربون م نفذ اجلذن  ،مذع االحذرتام الكامذل
لكرامة الش .
مؤسسات الطب النفسي
 -٣8ع ر ب اللجن ر ع ر أسررف ا لعرررم ررنفري التررر املناس ر يف جمررا اسررتخرام القيررن يف
مؤسسررا الس ر النفس ر ياملعررا ري الصررا م السررتخرام ا ،كمررا الحظ ر اللجن ر األي ي ي ر ملن ر
التعررب ياملعاملر أي العقن ر الالإنسرراني أي امل ين ر يف الفقر ا مر  ٣5إىل  4١يف ق هررا عر
زاي الين يف نيسا /أ ل  .20١8يحتي اللجن علما ابملعلنما اليت قررمت ا الريلر السر
عر ر مض ررمن مشر ر يع الق ررانن ال ررب ررنظم الع ررالج القسر ر  ،ي ش ررري ك رربلك إىل ق ر ر اللجنر ر
األي ي ي ر ر (الفق ر ر ا  ،)55-42لكن ر ررا الحر ررظ م ر ر القلر ررق املالحظر ررا املتعلق ر ر عر رررم كفا ر ر
الضررما اإلج ائير فيمررا تعلررق ابإل ررراع القسر يف مؤسسررا السر النفسر  .يحترري اللجنر
علما أ ضا ابملعلنما اليت قرم ا النفر شرأ سياسرا إهنرا اإل رراع يف مؤسسرا ال عا ر الريت
اعتمرهتا الريل الس مؤخ ا (املا ات  ١١ي.)١6
 -٣9ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
ضمان عدم است دام وسائل التقييذد إال كمذالذ أخذه للحيلولذة دون خطذر
(أ)
إحلاق ضذرر ابلفذرد أو ابآلخذري  ،وعنذدما تفشذل مجيذع اخليذارات املعقولذة األخذر يف احتذواء
اخلطر على حنو مر ؛
(ب) ضذذمان أن يكذذون اإليذذداع القسذذري يف مؤسسذذات الط ذب النفسذذي ضذذرورايا
متامذا ومتناسذذبا وال يُلجذذأ إليذذه إال كمذذالذ أخذذه وحتذذت اإلشذرا الفعلذذي والرصذذد املسذذتقل مذ
قبل األجه القضائية؛
(ج) كفالة الضماانت القانونية لألش ا الذي يعاجلون يف املستشفيات قسرا
يف مؤسسات الطب النفسي ،مبا يف ذلك توفه التمثيل القانوين وحق املرضذى يف أن يسذتمع
إليهم ش صي ا القاضي أو احملكمة أو اهليئة الي طلبت إيذداعهم يف املستشذفى ،والتأكذد مذ
أن إجراءات اإليداع تستند إىل رأين طبين منفصلن ومعللن؛
()
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مؤسسات الرعاية االجتماعية لألش ا

ذوي اإلعاقة

 -40فيمر ررا تعلر ررق مبعامل ر ر األشر ررخاص يف مؤسس ر ررا ال عا ر ر االجتماعي ر ر  ،مب ر ر ف ر رري م ذيي
اإلعاقا النفسي االجتماعي  ،شري اللجن إىل العر ر م أيجه القصن اليت عث علي ا اآللي
النقائي ر النطني ر أثنررا أنشررس ال صررر الرريت اضررسلع ررا يف عررام  .20١8يمشل ر املشرراكل عرررم
رناف ظر ي معيشرري مالئمر ياالفتقررا إىل املررنظفن املتخصصررن ،يعرررم االمتثررا للربي نكررنال
العالجي (املا ات  ١١ي.)١6
 -4١ينبغ ذذي للدول ذذة الط ذذر ع ذذالج أوج ذذه القص ذذور يف معامل ذذة األشذ ذ ا يف مؤسس ذذات
الرعاي ذذة االجتماعي ذذة ،بط ذذرق ،منه ذذا ت ذذوفه ظ ذذرو معيش ذذية مالئم ذذة وحتس ذذن نوعي ذذة الرعاي ذذة
الصحية املقدمة م املوظفن املهنين.
اآللية الوقائية الوطنية
 -42ح ر ر اللجن ر ر تعير ررن أمر ررن املظر ررام الير ررن ي نصر ررفه اآللي ر ر النقائي ر ر النطني ر ر مبنج ر ر
الربي نك ررن االختي ررا لال فاقي ر ر  ،لكن ررا ع ر ر ب ع ر ر قلق ررا إزا ع رررم يج ررن خمصص ررا اث ت ر ر
يمنتظمر ر يكافير ر يف املي انير ر  ،يع رررم يج ررن م ررنظفن متفر ر غن منت ررر ن إىل مكتر ر أم ررن املظ ررام
الين ي حىت تمك فعليا م االضسالع نال ته كآلي يقائي يطني (املا .)2
 -4٣ينبغي للدولة الطر أن تضم االستقالل العملي لآللية الوقائية الوطنية وأن تذوفر
املوارد املالية والش صية الال مة ألداء عملها ،وفق ا للفقرتن ( )1و( )3م املذاد  1٨مذ
الربوتوك ذذول االختي ذذاري وابلرج ذذوع إىل املب ذذاد التوجيهي ذذة بش ذذأن اآللي ذذات الوقائي ذذة الوطني ذذة
( ،CAT/OP/12/5الفقراتن .)12-11
التدريب
 -44ع ب اللجن ع قر ها للمعلنما الريت قررمت ا الريلر السر شرأ ر امج الترر
يف جمررا حقررنق اإلنسررا ألف ر ا الش ر ط الين ني ر يخف ر الس رناحل الين ني ر  ،يمررنظف السررجن
يالقضا ياملرعن العامن ،لكن ا ع ب ع القلق إزا االفتقا إىل املعلنما املتعلق تقييم أتثري
لررك ال رربامج .يأتس ر اللجن ر أل الريل ر الس ر م قرررم سررن القررر الض رئيل م ر املعلنمررا
شررأ مررا ترراح للم ني ررن املشرراكن صررف مباش ر يف التحقي ررق يف حرراال التعررب ي نثيق ررا،
يكرربلك لألخصررائين السبيررن يغررريهم م ر املررنظفن الررب تعرراملن م ر احملتج ر  ،م ر ر امج
ر بي شأ ُسبل كش ي نثيق اآلاث البرني يالنفسي للتعب يسن املعامل (املا .)١0
 -45ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:

إصدار تعليمات بشأن تطوير برامج إل امية للتدريب املستمر واملضي فيها
(أ)
بغر ضمان إملام مجيذع املذوظفن العمذومين ،وال سذيّما املوظفذون املكلفذون إبنفذاذ القذانون،
وموظفذذو السذذجون ،واملوظفذذون الطبيذذون العذذاملون يف السذذجون ،ومؤسسذذات الطذذب النفسذذي
إملاما جيدا أبحكذام االتفاقيذة ،خاصذة احلظذر التذام للتعذذيب ،وإدراكهذم متامذا أن االنتهاكذات
ال ذذي حت ذذد س ذذتواجه بصذ ذرامة وس ذذيُ َّ
ويالح ذذق مرتكبوه ذذا أم ذذام القض ذذاء ويع ذذاقَبون
حقق فيه ذذا َ
مبا يتناسب مع اجلرم املرتكب إذا ثبتت إدانتهم؛
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(ب) وضع مناذج تدريبية ألفراد الشرطة وغههم م موظفي إنفاذ القانون بشذأن
االستجوا غه القسري وأساليب التحقيق؛
(ج) ضمان حصول مجيع املوظفن املعنين ،مبَذ فذيهم املوظفذون الطبيذون ،علذى
تذ ذذدريب خذ ذذا لتبذ ذ ُذن حذ ذذاالت التعذ ذذذيب وسذ ذذوء املعاملذ ذذة ،وفق ذ ذا لذ ذذدليل التقصذ ذذي والتوثيذ ذذق
الفعذذالن للتعذذذيب وغذذه م ذ ضذذرو املعاملذذة أو العقوبذذة القاسذذية أو الالإنسذذانية أو املهينذذة
(بروتوكول اسطنبول)؛
( ) وضع وتطبيق منهجية لتقييم مد فعاليذة وأتثذه بذرامج التثقيذف والتذدريب
بشأن االتفاقية وبروتوكول اسطنبول.
اجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية
 -46قّ اللجن ابلترا ري التش عي يغريها م الترا ري اليت اختبهتا الريل الس يف التصرر
جل ر ائم الك اهي ر  ،لكن ررا ع ر ب ع ر قلق ررا إزا التق ررا ال رريت لقت ررا ال رريت عك ر زاي يف ع ررر
حرراال العن ر ررراف العنص ر يك اهي ر األجان ر  ،يال سرريما ضررر الالجئررن يامل رراج يأف ر ا
طائف ال يما ،يال اي الكبري يف عر احلنا اليت كن في ا املنظفن املكلفرن إبنفراذ القرانن
هرم اجلنرا أي املتن طرن  .ي عر ب اللجنر عر القلرق أ ضرا إزا التقرا الريت فيرر ابنتشرا اإلفررال
م العقاب على هب اجل ائم (املا .)١6
 -47ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
التحقيذذق بصذذور منهجيذذة يف مجيذذع أشذذكال ج ذرائم الكراهيذذة ،مبذذا يف ذلذذك
(أ)
أعمال العنف ،ومقاضا اجلنا وإدانتهم ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم؛
(ب) ت ذذوفه الت ذذدريب بش ذذأن جذ ذرائم الكراهي ذذة مل ذذوظفي إنف ذذاذ الق ذذانون والس ذذلطة
القضائية م أجل حتسن تعاملهما األويل مع تقارير جرائم الكراهيذة ومذا تالهذا مذ عمليذات
التحقيق واملقاضا يف هذ اجلرائم.
املدافعون ع حقوق اإلنسان والعاملون يف اجملال اإلنساين واملتطوعون
 -48عر ر ب اللجنر ر عر ر ابل ررغ قلق ررا إزا اس ررتم ا ق ررا التخن ر ر ياملض ررا ق ال رريت تعر ر
هلررا املرررافعن ع ر حقررنق اإلنسررا يالعرراملن يف اجملررا اإلنسرراي ياملتسنعررن  .ييف هرربا الصررر ،
ع ب اللجن ع أسف ا أل الريل الس م قرم سرن قرر ضرئيل مر املعلنمرا فيمرا تعلرق
ابحلاال اليت أاث هتا اللجن  ،مبا يف ذلك املقاضا يم مث ربئ ثالث م جا اإلطفا اإلسبا ،
يهم مانن ل النكن ،يخنسيه إن ك ي غي يخنلين ال ن  ،يإثنن م املتسنعن الرراركين،
يسررالم الررر يحممررر العباس ر  ،الررب اهتم رنا مبحايل ر مسرراعر امل رراج علررى خررن اليررن
ع رررب ج ر ر لسر رربنس ،يالق ررب علر ررى املتس ررنعن م ر ر املنظمر ررا غ ررري احلكنمي ر ر األجنبي ر ر سر ررا
مررا ي يسرريا اب ن ر ثمررا حيررن منعررر حمرراكمت م ررت م هت ر األشررخاص يالتجس ر يغسررل
األمنا (املا .)١6
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 -49حت اللجنة الدولة الطر على أن تقوم مبا يلي:
ضذذمان تذذوفه احلمايذذة للمذذدافعن ع ذ حقذذوق اإلنسذذان والعذذاملن يف اجملذذال
(أ)
اإلنس ذذاين واملتط ذذوعن مذ ذ التع ذذر للتهدي ذذد والت وي ذذف ،وم ذذنحهم حري ذذة التص ذذر الال م ذذة
لالضطالع أبنشطتهم؛
(ب) ضذذمان عذذدم مقاضذذا املذذدافعن ع ذ حقذذوق اإلنسذذان والعذذاملن يف اجملذذال
اإلنسذذاين واملتطذذوعن بسذذبب املشذذاركة يف عمذذل املسذذاعد  ،مبذذا يف ذلذذك املشذذاركة يف أنشذذطة
البحذ واإلنقذذاذ يف البحذر .يينبغذذي للدولذة الطذذر أن متتنذع عذ احتجذا العذذاملن يف اجملذذال
اإلنسذذاين واملتطذذوعن ومقاضذذاهتم كوسذذيلة لت ذذويفهم أو ثنذذيهم ع ذ تقذذدمي املسذذاعد الطارئذذة
احليوية إىل الالجئن واملهاجري .
االجتار ابألش ا
 -50حترري اللجن ر علمررا ابملعلنمررا الرريت قرررم ا النفررر ع ر اجل ررن املببيل ر ملكافح ر االجتررا
ابألش ررخاص ،لكن ررا ال ر ر ا ش ررع ابلقل ررق إزا ر ر إجر ر ا ا الفر ر ز لتحر ررر هن ر ر الض ررحااي
احملتملن ،يال سيما ن ملتمس اللجرن يامل راج  .ي عر ب اللجنر عر قلق را كربلك إزا عررم
إحر از قرررم يف التحقيررق يف مصررري مررا ررر علررى  500طفررل يمعظم ررم مر ال يمررا األلبررا الررب
أجربيا على التسن يف الشنا ع مم قبض علي م الشر ط يف أثينرا قبرل رر األلعراب األيملبير يف
عام  2004ياختفنا م آجيا فا فا ا ،يه ا عا ر ها الريلر  .يأتسر اللجنر لعلم را أ
القضرري أغلقر مر ن سررب عرررم كفا ر األ لر علررى الر غم مر إعررا فتح ررا يف مناسرربتن ررن
عام  2005ي( .20١4املا ات  2ي.)١6
 -5١ينبغي للدولة الطر أن تقوم مبا يلي:
تكثيف جهودها ملنع ومكافحة االجتار ابلبشر ،بطرق منها وضع إجراءات
(أ)
فعال ذذة لتحديذ ذذد هوي ذذة الضذ ذذحااي ب ذذن الفئذ ذذات الض ذذعيفة وإحذ ذذالتهم ،مث ذذل ملتمسذ ذذي اللجذ ذذوء
واملهاجري  ،مب فيهم القصر غه املصحوبن؛
(ب) تع ي اجلهود الرامية إىل التحقيق يف ادعذاءات االجتذار ابلبشذر ،مبذا يف ذلذك
احلذذاالت السذذابقة لالجتذذار ألغذرا االسذذتغالل يف العمذذل ،وحماكمذذة اجلنذذا  ،وضذذمان حصذذول
ضحااي االجتار على التعوي ؛
(ج) كفالذذة حصذذول مجيذذع ضذذحااي االجتذذار علذذى مذذا يكفذذي م ذ احلمايذذة والذذدعم،
وال سيما توفه دور إيواء آمنة وخدمات املشور .
إجراء املتابعة
 -52تطل ذذب اللجن ذذة إىل الدول ذذة الط ذذر أن تق ذذدم ،حبل ذذول  9آ /أغس ذذط ،2020
معلوم ذذات عذ ذ متابعته ذذا توص ذذيات اللجن ذذة بش ذذأن ع ذذدم اإلع ذذاد القسذ ذرية ،واحتج ذذا األطف ذذال
املهاجري وملتمسي اللجوء غذه املصذحوبن ،والعنذف اجلنسذي واجلنسذاين ضذد النسذاء والفتيذات
الالجئذذات وملتمسذذات اللجذذوء ،واملذذدافعن ع ذ حقذذوق اإلنسذذان والعذذاملن يف اجملذذال اإلنسذذاين
واملتطذذوعن (انظذذر الفقذرتن (17ج) ،و ،) (23و(2٥د) و(49أ) أعذذال ) .ويف هذذذا السذذياق،

GE.19-14981

15

CAT/C/GRC/CO/7

تذذدعو اللجنذذة الدولذذة الطذذر إىل إعالمهذذا مبذذا لذذديها م ذ خط ذ لتنفيذذذ بع ذ التوص ذيات املتبقيذذة
الوارد يف املالحظات اخلتامية أو مجيعها ،خالل الفرت املشمولة ابلتقرير املقبل.
مسائل أخر
 -5٣يُطلذذب إىل الدولذذة الطذذر أن تنشذذر علذذى نطذذاق واسذذع التقريذذر املقذذدم إىل اللجنذذة
وه ذذذ املالحظ ذذات اخلتامي ذذة ،ابللغ ذذات املناس ذذبة ،وذل ذذك عذ ذ طري ذذق املواق ذذع الرمسي ذذة عل ذذى
اإلنرتنت ،ووسائ اإلعالم واملنظمات غه احلكومية ،وأن تبلغ اللجنة أبنشطة نشرها.
 -54وتطلذب اللجنذة إىل الدولذة الطذر أن تقذدم تقريرهذا الذدوري املقبذل ،الذذي سذيكون
تقريره ذذا الث ذذام  ،حبل ذذول  9آ /أغس ذذط  .2023وهل ذذذا الغ ذذر  ،وابلنظ ذذر إىل أن الدول ذذة
الطر وافقت على تقذدمي تقاريرهذا إىل اللجنذة عمذالا ابإلجذراء املبسذ لتقذدمي التقذارير ،فذنن
اللجنذذة سذذتحيل إليهذذا ،يف الوقذذت املناسذذب ،قائمذذة مسذذائل قبذذل تقذذدمي تقريرهذذا .وستشذذكل
ردود الدولذذة الطذذر علذذى قائمذذة املسذذائل هذذذ تقريرهذذا الذذدوري الثذذام مبوجذذب املذذاد 19
م االتفاقية.
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