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اتفاقية مناهضة التعذذيب وغذه مذ
ضذروب املعاملذذة أو العقوبذذة القاسذذية
أو الالإنسانية أو املهينة
جلنة مناهضة التعذيب

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين جلنوب

أفريقيا*

 -1نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثاين جلنوب أفريقياا ()CAT/C/ZAF/2
يف جلسااتي ا  1730و 1733املعقااوي ن يااوم  30نيساااأبأيري و 1أايربمااايو ( 2019انظاار
 CAT/C/SR.1730و ،)1733واعتماادت يف جلساات ا  1750املعقااوي يف  14أايربمااايو 2019
هذه املالحظات اخلتامية.

ألف -املقدمة
 -2أتسف اللجنة ألأ قادم التقريار الادوري الثااين للدولاة الطار أتخار مثااين سانوات وألأ
اللجن ااة مل تلا ا أي ري متايع ااة علا ا مالحظاهت ااا اخلتامي ااة الس ااايقة ( .)CAT/C/ZAF/CO/1لكا ا
اللجنا ا ااة رحا ا ااب يتلقي ا ا ااا التقريا ا اار الا ا اادوري الثا ا اااين للدولا ا ااة الطا ا اار يف عا ا ااا  2017وريويها ا ااا
( )CAT/C/ZAF/Q/2/Add.2يف نيساااأبأيري  2019علا قائمااة املسااائ ()CAT/C/ZAF/Q/2/Add .1
الااي أرساالت ا اللجنااة يف كااانوأ الثاينبيناااير  .2019و رحااب اللجنااة أيض اا ابحل اوار الااذي يار م ا وفااد
الدولة الطر والريوي الشفوية واملكتوياة الاي قُادم يشانأ الشاوال الاي أاثرهتاا اللجناة .و رحاب
اللجنااة كااذل يقبااو الدولااة الطاار اإلج ارا املبس ا لتقاادم التقااارير الااذي أعل ا عن اه الوفااد يف
هناية احلوار.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
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رحب اللجنة يتصدي الدولة الطر عل الصكوك الدولية التالية أو ابنضمام ا إلي ا:

الربو وكااو االختياااري ال فاقيااة القضااا عل ا مجيا أشااكا التمييا ضااد املارأ ،
(أ)
يف  18شري األو بأكتوير 2005؛
(ب) ا فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقاة ويرو وكوهلاا االختيااري ،يف  30شاري
الثاينبنوفمرب 2007؛
__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف يورهتا السايسة والستن ( 23نيساأبأيري  17 -أايربمايو .)2019
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(ج) الربو وك ااو االختي اااري ال فاقي ااة حق ااوق الطف ا ا املتعل ا ا يبي ا ا األطف ااا ويغ ااا
األطفا واستغال األطفا يف املواي اإلابحية ،يف  30ح يراأبيونيه 2003؛
(ي) الربو وكا ااو االختي ا اااري ال فاقيا ااة حق ا ااوق الطف ا ا يش ا اانأ اش ا ا اك األطف ا ااا يف
املنازعات املسلحة ،يف  24أيلو بسبتمرب 2009؛
(ها) الع ا ااد الا اادوي اخلا اااص ابحلقا ااوق االقتصا ااايية واالجتماعيا ااة والثقافيا ااة ،يف 12
كانوأ الثاينبيناير .2015
 -4و رحااب اللجنااة مببااايرات الدولااة الطاار الراميااة إىل نقااي ش اريعاهتا يف جماااالت ذات
صلة ابال فاقية ،مبا يف ذل اعتمايها ما يل :
(أ)
عا 2007؛

القااانوأ املعااد لقااانوأ العقااوابت (اجل ارائم اجلنسااية واملسااائ املتصاالة هبااا) ،يف

(ب)

قانوأ عدي خدمات السجوأ ،يف عا 2008؛

(ج)

قانوأ قضا األطفا  ،يف عا 2008؛

(ي)

قانوأ املديرية املستقلة لتحقيقات الشرطة ،يف عا 2011؛

(ها) قااانوأ احلمايااة ما التحاار  ،الااذي ياان
سياق العنف العائل  ،يف عا 2011؛

علا أواماار احلمايااة ضااد التحاار يف

(و)

قانوأ ييواأ املظامل العسكري ،يف عا 2012؛

(ز)

قانوأ من ومكافحة عذيب األشخاص ،يف عا 2013؛

(ح)

قانوأ من ومكافحة االجتار ابألشخاص ،يف عا 2013؛

(ط)

قانوأ اللجنة اجلنوب أفريقية حلقوق اإلنساأ ،يف عا 2013؛

(ي)
عا .2013

قااانوأ احملاااكم العليااا ،الااذي ي ان

عل ا وض ا إطااار موحااد إليار القضااا  ،يف

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل املتابعة املعلَّقة منذ اجلولة السابقة لتقدمي التقارير
 -5طلب اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامياة الساايقة إىل الدولاة الطار (،CAT/C/ZAF/CO/1
الفقاار  )29قاادم امل يااد م ا املعلومااات يشاانأ جماااالت يعين ااا ثاار قلقااا خاصااا ،مبااا في ااا طااري
األشااخاص أو إع ااايهتم أو س االيم م حيثم ااا وج ااد أسااباب موض ااوعية اادعو إىل االعتق اااي أبهن اام
سيتعرضوأ خلطر التعاذيب (الفقار )15؛ وساو معاملاة لار املاواطنن الاذي ينتظاروأ ال حيا يف
مركا لينااديال لإلعاااي إىل الااوط (الفقاار )16؛ و ع يا آليااات املعونااة القضااائية للفئااات الضااعيفة
(الفق اار )21؛ و ااداير منا ا ومكافح ااة العن ااف ض ااد املا ارأ (الفق اار )23؛ والبي ااا ت اإلحص ااائية
املتعلقااة أبفعااا التعااذيب وابلتجاااوزات الااي يُا عم أأ حفظااة السااال اجلنااوب أف اريقين ار كبوهااا
(الفقاار )27؛ والتشاريعات الااي جتاار التعااذيب ،و لا الااي ُعااى يقضااا األطفااا (الفقاار .)28
وأتسف اللجنة ألأ الدولة الطر مل رس أي ري متايعة رلم ذكر اللجنة هلا يذل .
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تصنيف التعذيب والعقوابت املناسبة
رحب اللجنة ابعتماي قانوأ منا ومكافحاة عاذيب األشاخاص ،وأتخاذ يعان االعتباار
-6
اإليضاحات الي قدمت ا الدولة الطر أثنا احلوار ،لكن ا شعر ابلقل إزا ما يل :
عد وجوي صنيف للتعذيب يوصفه جرمية خطر يُعاقب علي ا يعقوية إل امياة
(أ)
ينيا ،مقارنة ابجلرائم اخلطر األخرى الي ين علي ا قانوأ العقاوابت ،مثا االعتادا  ،واالعتادا
ينية إحلاق ضرر جسدي خطر ،والقت وخمتلف أشكا اجلرائم اجلنسية ،األمار الاذي قاد يفضا
إىل احلكم عل مر كيب أفعا التعذيب يعقوية معلقة التنفيذ قد ال تناسب وخطور اجلرمية؛
(ب) ع ااد ن ا ا ها ااذا الق ااانوأ عل ا ا ج ا اواز مطالب ااة ضا ااحااي التعا ااذيب ابلتعا ااوي ،
ما جياربهم علا الساع إىل احلصاو علا اجلارب واالنتصاا يتقادم يعااوى مدنياة ابلتعاوي عا
االعتاادا العااايي ،واالعتاادا ينيااة إحلاااق ضاارر جساادي خطاار ،وهت ا العاار أو حماولااة القت ا ،
وه يعاوى مكلفة و دو طويال ،وقد فض إىل إصاية الضحية ابلصدمة جمديا؛
(ج) التطبيا ا ا العملا ا ا هل ا ااذا الق ا ااانوأ ال ا ااذي ال ي ا اان علا ا ا التحقيا ا ا يف ح ا اااالت
التعذيب ،ومل ُُياكم مبوجبه أي موظف عموم حىت اآلأ (املاياتأ  2و.)4
-7

ينبغي للدولة الطرف:

النظذذر يف تعذذديل قذذانون من ذ ومكافحذذة التعذذذيب هبذذدف العمذذل بعقذذوابت
(أ)
إلزاميذذة دنيذذا أو متدرجذذة تفضذذي إىل احلذذد األقص ذ م ذ العقوبذذة عل ذ أفع ذال التعذذذيب مبذذا يف
ذلذ حتديذذد العوامذذل املشذذدد للعقوبذذة الذذي أتخذذذ يف االعتبذذار خطذذور هذذذ األفعذال علذ
النحو املبني يف املاد  )2(4م االتفاقية؛
(ب) النظذذر يف تفعيذذل هذذذا القذذانون والنظذذر يف العمذذل أبحكذذا إجرائيذذة لضذذمان
التوثيذذق والتحقيذذق املسذذتقل واحملاكمذذة الفعليذذة ألفعذذال التعذذذيب واملعاملذذة أو العقوبذذة القاسذذية
أو الالإنسذذانية أو املهينذذة مبذذا يف ذل ذ تل ذ الذذي ارتكبهذذا موظفذذو املؤسسذذات أو املنظمذذات
اخلاصة املتعاقد م الدولة ألداء أعمذال نيابذة عنهذا فضذالا عذ غههذا مذ اجلهذات الفاعلذة
م غه الدول؛
(ج) النظر يف تعديل هذا القانون بغرض مواصلة تفعيله لتقدمي التعويض الكامل
لض ذذحاا التع ذذذيب ومذ ذ أج ذذل تض ذذمينه أحكامذ ذا حم ذذدد تتعل ذذق حب ذذق الض ذذحاا يف التم ذذا
االنتصذذاف واجلذذر املذذدين مبوجذذب القذذانون واحلصذذول عل ذ مجي ذ أشذذكال التعذذويض اخلمسذذة
املبينذذة يف تعليذذق اللجنذذة العذذا رق ذذم  )2012(3بشذذأن تنفيذذذ املذذاد  14أي رد احلق ذذو
والتعويض وإعاد التأهيل والرتضية واحلق يف معرفة احلقيقة وضماانت عد التكرار؛
(ي) إبذال اللجنذة بعذذدد حذاالت التعذذيب الذذي نظذر فيهذا القضذذاء مبوجذب هذذذا
القانون خالل الفذرت قيذد االسذتعراض وتلذ الذي نظذر فيهذا القضذاء مبوجذب قذانون املديريذة
املسذذتقلة لتحقيقذذات الشذذر ة املتعلذذق بشذذكاو ”التعذذذيب أو االعتذذداء عل ذ ضذذاب شذذر ة أثنذذاء
أداء واجباته“ الي قدمتها املفتشية القضائية خلدمات السجون ومبوجب أي تشري آخر؛
(ها) ض ذذمان حماكم ذذة ومعاقب ذذة مذ ذرتكي التع ذذذيب وس ذذوء املعامل ذذة بطريق ذذة فوري ذذة
ونزيهة وذل ملن اإلفالت م العقاب.
GE.19-09213
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مشروع القانون املتعلق ابجلرائم الدولية
شعر اللجنة يقل ابلغ إزا مشروع القانوأ املق ح يشنأ اجلرائم الدولية الاذي نظار فياه
-8
اجلمعية الوطنياة حالياا .ويف حاا اعتمااي مشاروع القاانوأ هاذا ،فإناه سايُعد القاانوأ املتعلا مبنا
ومكافحة التعذيب حبيث مين احلصانة ألشخاص يعين م وجينب م احملاكمة عل جرمياة التعاذيب.
ويف حااا نُفااذت األحكااا ذات الصاالة م ا هااذا القااانوأ يصاايغت ا املعدلااة ،فإهنااا س اتتعار م ا
اال فاقية ،وستشك  ،إذا طُبق عمليا ،انت اكا جسيما لال فاقية (املاياتأ  2و.)4
 -9ينبغذذي للدولذذة الطذذرف مواءمذذة تشذريعا ا مذ أحكذذا االتفاقيذذة واالمتنذذاع عذ اعتمذذاد
مشروع القانون املتعلذق ابجلذرائم الدوليذة الذذي سذيدخل تعذديالت علذ القذانون املتعلذق مبنذ
ومكافحة التعذيب والذذي سذيؤدي يف حذال نفذاذ إىل مذن أشذاا بعيذنهم حصذانة مذ
احملاكمة عل جرمية التعذيب.
الس الدنيا للمسؤولية اجلنائية
 -10شعر اللجنة ابلقل ألأ سا املساوولية اجلنائياة يف الدولاة الطار حمادي يف  10سانوات
(املاي .)2
 -11ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعا ا بغية رف س املسؤولية اجلنائية وفقا للمعذايه
الدولية.
الضماانت القانونية األساسية
 -12حتااي اللجنااة علمااا ابملعلومااات الااي قاادمت ا الدولااة الطاار  ،لكن ااا شااعر ابلقل ا ألأ
األشااخاص ره ا االحتجاااز قااد ال يتمتعااوأ جبمي ا الضااما ت القانونيااة األساسااية مبجااري ساالب
حريت م ،مث احل يف أأ يُبلغوا فورا ،وليس يف لضاوأ فا زمنياة معقولاة يعاد اعتقااهلم ،أبساباب
اعتقااهلم أو احتجااازهم؛ واحلصااو علا حمااا أو معونااة قضاائية؛ واحلا يف أأ يُبلغاوا حبق اام يف أأ
يفحص م طبيب مستق عند اعتقاهلم ،وليس فق حق م يف احلصاو علا طبياب علا نفقات م
اخلاصااة؛ و سااجي احتجااازهم يف سااج ميكاان م وأف اراي أساارهم وحمااامي م االطااالع عليااه ،مبااا يف
ذل سج االحتجاز وسج مرك الشرطة .و شعر اللجنة ابلقلا أيضاا ألأ الرقاياة الطبياة علا
عملي ااات االحتج اااز ل اادى الش اارطة ل اار إل امي ااة ،وألأ م ااوظف يوائ اار الش اارطة يتمتع ااوأ يس االطة
قديرياة لتقرياار ضاارور ااوفر العااالج الطاايب العاجا لألشااخاص احملتجا ي يف حااا مل يطلباوا ذلا
أبنفس م (املاي .)2
 -13ينبغي للدولة الطرف:
أن تكفذذل مبوجذذب القذذانون ويف املمارسذذة العمليذذة مذذن مجي ذ األشذذاا
(أ)
احملتجذزي مجي ذ الضذذماانت القانونيذذة األساسذذية مبجذذرد سذذلب ح ذريتهم مبذذا يف ذل ذ احلذذق يف
إبالغهم ابلتهم املوجهة إليهم فذورا؛ واحلصذول الفذوري علذ حمذا أو املعونذة القضذائية اجملانيذة
خذذالل مجي ذ اإلج ذراءات؛ واحلصذذول عل ذ خذذدمات الرتمجذذة الشذذفهية اجملانيذذة؛ والقذذدر عل ذ
إبذذال أحذذد األقذذارب أو شذذا آخذذر خيتارونذذه ابحتجذذازهم أو اعتقذذا م؛ و لذذب اخلضذذوع
ذي وتلقيذه علذ يذد بيذب مسذتقل عنذد سذلب حذريتهم مبذا يف ذلذ لذب بيذب
لفح
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مستقل خيتارونه أبنفسهم؛ وتسجيل سلب حريتهم يف مجي املراحل مبا يف ذل عمليذات نقلهذم
إىل خمتلف املرافق وتدوي ذل يف سجالت ميك ألفراد أسرهم وحماميهم اال الع عليها؛
(ب) ضذ ذذمان وجذ ذذود رقابذ ذذة بيذ ذذة إلزاميذ ذذة ومنهجيذ ذذة عل ذ ذ عمليذ ذذات االحتجذ ذذاز
واالسذذتجواابت الذذي جتريهذذا الشذذر ة مبذذا يف ذل ذ مذذا يتعلذذق ابملذذوظفني واملعذذدات واألدويذذة
وإبال قاد مراكز الشر ة تلقائي ا ابالدعاءات املتعلقة ابلتعذيب واختاذ اإلجراءات الالزمة
وضذذمان إرسذذال تقريذذر الطبيذذب إىل املديريذذة املسذذتقلة لتحقيقذذات الشذذر ة؛ كمذذا ينبغذذي للدولذذة
الطذذرف أن جتم ذ بيذذاانت إحصذذائية ع ذ عذذدد احلذذاالت الذذي حذذدد ا املديريذذة ومعلومذذات
مفصلة ع نتائج التحقيقات املتعلقة هبذ احلاالت؛
(ج) الرص ذذد املن ذذتظم اللتذ ذزا مجيذ ذ امل ذذوظفني العم ذذوميني ابلض ذذماانت القانوني ذذة
األساسذذية ومعاقبذذة املسذذؤولني ع ذ أي تقذذاع وإبذذال اللجنذذة يف التقريذذر الذذدوري املقبذذل
للدولة الطرف بنتائج رصد امتثال املوظفني العموميني للضماانت القانونية األساسية؛
(ي) تق ذذدمي معلوم ذذات عذ ذ الش ذذكاو ال ذذوارد بش ذذأن ع ذذد احذ ذرتا الض ذذماانت
القانونية األساسية مبا يف ذل عدد الشكاو الوارد وع نتائجها.
االحتجاز املطول السابق للمحاكمة
 -14يساااور اللجنااة القل ا إزا اسااتمرار اللجااو إىل االحتجاااز الساااي للمحاكمااة يف الدولااة
الطر  ،وهاو احتجااز قاد ال خيضا لرقاياة منتظماة ما قبا قاا  ،وكثارا ماا يطاو أماده يسابب
ا اراكم ع اادي ملف ااات ال اادعاوى ،وإزا ع ااد وج ااوي معلوم ااات عم ااا إذا ك اااأ االحتج اااز الس اااي
للمحاكمااة ،الااذي ي يااد يشااك كباار ما اكتظااا أماااك االحتجاااز ،يُوخااذ يف االعتبااار يف مجيا
احلاالت عند احتساب مد العقوية الن ائية (املواي  ،2و ،11و.)16
 -15ينبغي للدولة الطرف:
اختذ ذذاذ مجي ذ ذ التذ ذذدابه الالزمذ ذذة لضذ ذذمان تقلذ ذذي مذ ذذد االحتجذ ذذاز السذ ذذابق
(أ)
اء اسذتثنائيا وتنظيمذه
للمحاكمة ال سيما احتجاز األ فال إىل أدىن حد ممك وجعله إجذر ا
تنظيم ا مناسب ا يف القانون ورصد احملاكم له ع كثب؛
(ب) التأكد م احتساب مد االحتجاز السابق للمحاكمذة ضذم مذد العقوبذة
النهائية وتنفيذ ذل وفق ا ألحكا االتفاقية واملبذاد التوجيهيذة املتعلقذة بظذروف االعتقذال
واحلب االحتيا ي واالحتجاز السابق للمحاكمة يف أفريقيا؛
(ج) تيس ذذه عم ذذل جل ذذان إدار ت ذذدفق الذ ذدعاو القض ذذائية والنظ ذذر يف اس ذذتادا
بدائل ع االحتجاز عل النحو املنصذو عليذه يف قواعذد األمذم املتحذد الذدنيا النموذجيذة
للتذذدابه غذذه االحتجازيذذة (قواعذذد وكيذذو) واملبذذاد التوجيهيذذة املتعلقذذة بظذذروف االعتقذذال
واحلذ ذذب االحتيذ ذذا ي واالحتجذ ذذاز السذ ذذابق للمحاكمذ ذذة يف أفريقيذ ذذا وقواعذ ذذد األمذ ذذم املتحذ ذذد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)؛
(ي) اعتمذذاد التذذدابه الالزمذذة مبذذا فيهذذا تذذدريب القضذذا لتعزيذذز اسذذتادا بذذدائل
االحتجاز السابق للمحاكمة وفق ا للمعايه الدولية.
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ظروف االحتجاز
 -16يس اااور اللجن ااة القلا ا إزا س ااو ظ اارو االحتج اااز يف أم اااك س االب احلري ااة ،مب ااا يف ذلا ا
االكتظااا  ،وضااعف التج ي ا ات ،و صاادع اهلياك ا األساس ااية واملراف ا الصااحية ،وعااد كفايااة الغ ااذا
وسو الت وية ،وحمدويية اخلدمات الصحية والطبية ،وانعد فرص ممارسة الرايضة ،وساو ظارو عما
مااوظف السااجوأ يساابب االكتظااا  .ويساااور اللجنااة القل ا أيض اا إزا نظااا سااجوأ األم ا شااديد
احلراسة حيث يقب السجنا يف زن ا هتم  23ساعة يوميا ،وملد ال ق ع ستة أش ر (املاي .)11
 -17ينبغي للدولة الطرف:
اختاذ مجي التدابه الالزمة لتحسني ظروف االحتجاز ال سيما االكتظاظ
(أ )
وذل بتقلي عدد األشاا رهذ االحتجذاز السذابق للمحاكمذة وتيسذه شذرو اإلفذرا
بكفالذذة ومراجع ذة مسذذألة اسذذتادا أعذذداد االعتقذذال كمؤشذذر ألداء الشذذر ة وبذذدء العمذذل
ابلعقوبذذة اإللزاميذذة الذذدنيا واحلذذد بشذذكل كبذذه م ذ أعذذداد احملكذذو علذذيهم ابلسذذج املؤبذذد
وتسري الوته البطيئة إلجراء اإلفرا املشرو وتذوفه العدالذة اإلصذالحية والعمذل بنشذا
عل تعزيز بدائل االحتجاز مبا يتسق وقواعد وكيو؛
(ب) ضمان معاملة األشاا املسلوبة حريتهم معاملذة إنسذانية يف مجيذ أمذاك
االحتج ذذاز مب ذذا يف ذلذ ذ يف س ذذجون األمذ ذ ش ذذديد احلراس ذذة وتلذ ذ ال ذذي ي ذذديرها متعاق ذذدون
خاصون وفق ا لقواعد نيلسون مانديال؛

(ج) حتس ذذني الظ ذذروف املادي ذذة يف أم ذذاك س ذذلب احلري ذذة مب ذذا يف ذلذ ذ الظ ذذروف
الص ذذحية والنظاف ذذة الص ذذحية والتهوي ذذة والغ ذذذاء واخل ذذدمات الص ذذحية والطبي ذذة واملمارس ذذة
السليمة للراضة؛ وترميم مرافق االحتجاز املتصدعة وبناء مرافق جديد إذا اقتض األمر
ذل جلعلها تتماش وقواعد نيلسون مانديال؛
(ي) تنظذذيم خذذدمات الرعايذذة الصذذحية املتاحذذة للمحتجذزي ابلتنسذذيق الوثيذذق م ذ
نظا الصحة العامة علذ أسذا مبذدأ حصذول مجيذ احملتجذزي علذ رعايذة صذحية ال ختتلذف
عذ تلذ املتاحذذة للجمهذذور وزاد عذذدد العذذاملني الطبيذذني وضذذمان تذذوفه الرعايذذة الصذذحية
العقلية املالئمة؛
(ها) ضمان ظروف عمل مالئمة ملوظفي السجون.
احملكو عليهم ابلسج املؤبد
 -18عرب اللجنة ع ابلغ قلق ا إزا ار فاع عدي الساجنا الاذي يقضاوأ أحكاماا ابلساج
املويااد؛ فقااد ار ف ا عااديهم ينساابة  818يف املائااة ياان عااام  2000و ،2014و ايااد االعتماااي
عل ا احلكاام ابلسااج املويااد يف الدولااة الطاار  ،مااا ي يااد إىل حااد كباار م ا اكتظااا السااجوأ.
و عرب اللجنة ع قلق ا أيضا إزا وضي الدولة الطر أأ حتديد احلد األيىن لألحكا املتعلقة
ابجلرائم سيفضا إىل زايي عادي الساجنا  ،مبا فاي م أولئا الاذي يقضاوأ عقوياة الساج املوياد
(املواي  ،2و ،4و ،14-11و.)16
 -19ينبغي للدولة الطرف:
توفه معلومذات وإحصذاءات حمذدد عذ أسذباب صذدور عقذوابت ابلسذج
(أ)
املؤبد مبا يف ذل من جرائمهم السابقة؛
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(ب)
خلطور اجلرمية؛

النظذذر يف تنقذذي التش ذريعات م ذ أجذذل اسذذتحدا عقذذوابت متدرجذذة وفق ذا

(ج) تنفيذذذ اإلصذذالحات التشذريعية فيمذذا يتعلذذق مبعذذايه أهليذذة اإلفذرا املشذذرو ؛
وإلغذذاء عقوبذذة السذذج املؤبذذد دون إمكانيذذة اإلف ذرا املشذذرو ؛ وضذذمان عذذد احلكذذم عل ذ
القاصري ابلسذج املؤبذد؛ والتعجيذل إبجذراءات اإلفذرا املشذرو ؛ ومواءمذة شذرو اإلفذرا
املشرو واحلفاظ عل تل الي تكون أكثر مالءمة ملصاحل السجناء.
فصل السجناء واألصفاد احلديدية
 -20أخااذت اللجنااة يف اعتبارهااا التوضاايحات الااي قاادم ا وفااد الدولااة الطاار  ،لكن ااا شااعر
ابلقلا ألأ األشااخاص احملتجا ي يُفصالوأ عا يعضا م الابع  ،مااا يشااك حبساا انفاراياي حبكاام
الواقا  ،ولاو أأ هاذا الفصا يُساتخد حتقيقاا جملموعااة ما األهادا  .ويساااور اللجناة القلا أيضاا
ألنه جيوز منع م م احلصو عل االحتياجات األساسية ملد قد ص إىل  42يوما ،وحرمااهنم
م ا احلصااو علي ااا ابجملاااأ ملااد قااد ص ا إىل ش ا ري  .و عاارب اللجنااة ع ا قلق ااا يوجااه خاااص
لتخويا قاضا التفتاي حا اختااذ قارار اسااتخدا األصافاي احلديدياة مثا أصافاي اليادي وألااال
القدمن ملد  72ساعة (املواي  ،2و ،11و.)16
 -21ينبغي للدولة الطذرف ضذمان عذد اسذتادا تذدابه مثذل الفصذل الذذي قذد يشذكل
ضرابا م احلب االنفرادي حبكذم الواقذ إال يف أشذد الظذروف االسذتثنائية ولفذرتات قصذه
وفقا لقواعد نيلسون مانديال .وينبغي للدولة الطرف معاملة السجناء معاملة إنسانية وكرمية
وتنظ ذ ذذيم اس ذ ذذتادا األص ذ ذذفاد احلديدي ذ ذذة مث ذ ذذل أص ذ ذذفاد الي ذ ذذدي وأغ ذ ذذالل الق ذ ذذدمني وتف ذ ذذادي
استادامها قدر اإلمكان يف مجي السياقات.
العنف يف أماك االحتجاز والوفيات أثناء االحتجاز
 -22يساور اللجنة قل ابلغ إزا حاالت العنف العديد يف أماك سلب احلرية ،مبا يف ذل
االس ااتخدا املف اارط للق ااو  ،والتع ااذيب والعن ااف اجلنس ا ول اار ذلا ا م ا أش ااكا س ااو املعامل ااة.
و ع اارب اللجن ااة أيضا اا عا ا قلق ااا إزا ار ف اااع ع اادي الوفي ااات أثن ااا االحتج اااز ،ال س اايما يس اابب
إجا ارا ات ض ااباط الش اارطة وم ااوظف الس ااجوأ وع ااد ااوفر الع ااالج الط اايب ،وإزا اخنف ااا ع اادي
التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة هبذه الوفيات (املواي  ،2و ،14-11و.)16
 -23ينبغي للدولة الطرف:
ضمان قيا آلية مستقلة لذي ذا أي ارتبذا مؤسسذي أو هرمذي ابحملققذني
(أ)
أو اجلنا املزعومني إبجراء حتقيق فوري وكامل ونزيه يف مجيذ الوفيذات أثنذاء االحتجذاز ويف
مجي ذ حذذاالت العنذذف وغذذه م ذ أشذذكال سذذوء املعاملذذة يف سذذجون الدولذذة أو السذذجون الذذي
تذذديرها جهذذات متعاقذذد ؛ وتقذذدمي املسذذؤولني إىل العدالذذة ومعذذاقبتهم حسذذب األصذذول يف حذذال
إدانتهم؛ ومن الضحاا أو أهاليهم التعويض املناسب؛
(ب) ضذذمان إج ذراء فحوصذذات الطذذب الشذذرعي بواسذذطة جهذذة مسذذتقلة وتقذذدمي
تقذذارير ع ذ تش ذري جث ذ األشذذاا املتذذوفني إىل أهذذاليهم والسذذما ذذم إن لبذذوا ذل ذ
إبجراء عمليات تشري مستقلة؛
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(ج) ضذذمان أن تض ذ حمذذاكم الدولذذة الطذذرف يف اعتبارهذذا تقذذارير فحذذو
الشرعي املستقلة وتشري اجلث بوصفها أدلة يف القضاا اجلنائية واملدنية؛

الطذذب

(ي) تق ذذدمي معلوم ذذات حمدث ذذة إىل اللجن ذذة عذ ذ اخلط ذذوات املتا ذذذ لتنفي ذذذ نت ذذائج
جلسذذات التحكذذيم الذذي ترأسذذها القاضذذي ديكغذذان موسذذينيكي يف وفذذا مذذا ال يقذذل عذ 144
مريض ا يعانون أمراض ا نفسية اجتماعية وعقلية توفوا بعد نقلهذم مذ مرافذق اليذف إيسذيدمييي
وتذذوزيعهم عل ذ  27مرك ذزا آخذذر بعضذذها ال ميل ذ رخص ذة عمذذل وتنذذاول قضذذاا األشذذاا
الذي ال يزالون يف عداد املفقودي ؛
(ها) ضذمان إلذزا مذوظفي االحتجذذاز ابلتسذجيل الكامذذل لظذروف مجيذ احلذذاالت
الذذي اسذذتدادم فيهذذا القذذو البدنيذذة والوسذذائل اخلاصذذة ضذذد النذذزالء وضذذمان تقيذذد وحذذدات
الشر ة والسجون أيضا بقواعد استادا القو وذل بتنفيذ عمليات رصد منتظمة ومستقلة؛
(و) تذوفه التذذدريب ملذوظفي االحتجذذاز بشذذأن التعامذل مذ السذجناء هبذذدف منذ
العنذذف بذذني السذذجناء واالنتحذذار وحذذواد إيذذذاء الذذذات والتعجيذذل بوضذ الصذذيغة النهائيذذة
للمباد التوجيهية املتعلقة مبن وفا األشاا ره االحتجاز.
رصد أماك االحتجاز وآليات الشكاو
 -24رحااب اللجنااة مبوافقااة الربملاااأ علا صاادي البلااد علا الربو وكااو االختياااري لال فاقيااة،
و عين اللجنة اجلنوب أفريقية حلقوق اإلنساأ هيئة نسايقية لآللياة الوقائياة الوطنياة ،لكن اا عارب
ع قلق ا إزا القيوي املفروضة حاليا عل هيئات الرقاية فيما يتعل يوالايهتا ومي انياهتا واستقالهلا
املوسس ع اإليارات احلكومية اخلاضعة للرقاية .و عرب اللجنة ع ابلغ قلق اا إزا قاارير فياد
يعد وجوي أي رقاية عل مراكا الشارطة ومرافا االحتجااز التايعاة هلاا يف الوقا الاراه  .و شاعر
اللجنااة ابلقل ا أيض اا إزا ايعااا ات يعااد وجااوي ضااما ت كافيااة حلمايااة أصااحاب الشااكاوى يف
مجي ا أماااك ساالب احلريااة م ا االنتقااا  ،وعااد وجااوي أي مثااا ع ا شااكوى أفض ا إىل إج ارا
حماكمة يشنهنا ،و قارير أفايت أبأ القضا ال أيخاذوأ يائماا علا حمما اجلاد أقاوا األشاخاص
املسلوية حريت م إأ اع افاهتم انتُ ع حت التعذيب (املواي  ،2و ،13-11و.)16
 -25ينبغي للدولة الطرف:
التعجيذذل ابلتصذذديق عل ذ الروتوكذذول االختيذذاري لالتفاقيذذة وضذذمان تزويذذد
(أ)
اآللية الوقائية الو نية املقبلة ابملوارد الالزمة لتنفيذ واليتها ابلكامل؛
(ب) س ذ تعذذديالت تش ذريعية للهيئذذات الذذي ستشذذكل جذذزءا م ذ اآلليذذة الوقائيذذة
الو نية مبوجب الروتوكول االختياري؛
(ج) ضمان قذدر هيئذات الرقابذة القائمذة علذ زار مجيذ أمذاك سذلب احلريذة مبذا يف
ذل دون إشعار مسبق ومتكينها م االجتماع واحلدي بسرية م األشاا املسلوبة حريتهم؛
(ي) ض ذذمان القي ذذا بذ ذزارات منتظم ذذة إىل أم ذذاك س ذذلب احلري ذذة غ ذذه الس ذذجون
ال سيما وحدات االحتجاز التابعة للشر ة ومؤسسات الرعاية النفسية واالجتماعية؛
(ها) ضذذمان قذذدر هيئذذات الرقابذذة عل ذ التعامذذل بسذذرعة وفعاليذذة م ذ الشذذكاو
والتحقيقات ومساءلة السلطات املاتصة؛
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(و) ضمان إنشاء آليات سرية لتلقي ومعاجلة الشكاو املقدمة م األشاا
املسذذلوبة حذريتهم؛ وتذذوفه ضذذماانت كافيذذة تكفذذل عذذد تعذذرض أصذذحاب الشذذكاو لالنتقذذا ؛
وضمان التحقيق يف شكاو التعذيب وفق ا لدليل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذذيب وغذه
م ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (بروتوكول اسطنبول).
اللجنة اجلنوب  -أفريقية حلقو اإلنسان
 -26الحا اللجنااة أأ اللجنااة اجلنااوب  -أفريقيااة حلقااوق اإلنساااأ ُمنحا ساالطات إضااافية
لتفعي ا واليت ااا الدس ااتورية اس ااتنايا إىل م ااا ي اان علي ااه ق ااانوأ اللجن ااة اجلن ااوب  -أفريقي ااة حلق ااوق
وع اد إلي اا ابلعما كآلياة وقائياة وطنياة يعاد صادي الدولاة الطار علا
اإلنساأ لعا ُ ،2013
الربو وكااو االختياااري لال فاقيااة ،لكن ااا شااعر ابلقل ا ألأ اللجنااة فتقاار للم اواري املاليااة والبش ارية
الكافية للوفا جبمي والايهتا (املاي .)2
 -27ينبغذي للدولذذة الطذرف ضذذمان االسذذتقالل املذاي والذذوظيفي للجنذة اجلنذذوب  -أفريقيذذة
حلقو اإلنسان بتزويدها ابملوارد الالزمة لتمكينها م الوفاء بواليتها بفعالية وفقذ ا للمبذاد
املتعلقة مبركذز املؤسسذات الو نيذة لتعزيذز ومحايذة حقذو اإلنسذان (مبذاد ابريذ ) واملبذاد
التوجيهية بشأن اآلليذات الوقائيذة الو نيذة الصذادر عذ اللجنذة الفرعيذة ملنذ التعذذيب وغذه
م ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
حاالت التعذيب الي نظرت فيها جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة
 -28ابلنظر إىل أأ طبيا قاانوأ منا ومكافحاة التعاذيب ال يان علا طبيا أحكاماه أبثار
رجع  ،شعر اللجنة ابلقل إزا عد احملاكمة عل حاالت التعذيب الي عوي إىل حقبة الفص
العنصااري ولرهااا م ا االنت اكااات اجلساايمة حلقااوق اإلنساااأ ،ال ساايما فيمااا يتعل ا ابألشااخاص
الااذي اعتااربهتم جلنااة قص ا احلقااائ واملصاااحلة لاار مااوهلن لالسااتفاي م ا العفااو العااا  .و شااعر
اللجنااة ابلقل ا أيض اا ألأ الدولااة الطاار مل حتق ا يف حاااالت الوفااا أثنااا االحتجاااز ولرهااا م ا
حاااالت الوفااا الااي مل يُفاات حتقي ا يش اانهنا و تعل ا ابنت اكااات جساايمة حلقااوق اإلنس اااأ ،وألأ
احلكاام الصاااير ع ا احملكمااة العليااا لشااما لاااو ينغ يف قضااية وفااا أمحااد إيسااوب يمااو مل يُنفااذ
(املواي  ،2و.)14-12
 -29ينبغ ذذي للدول ذذة الط ذذرف تنفي ذذذ توص ذذيات جلن ذذة تقص ذذي احلق ذذائق واملص ذذاحلة املتعلق ذذة
ابلتحقيق يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة واالختفاء القسري وغهها م انتهاكات حقو
اإلنسذذان اجلسذذيمة يف حقبذذة الفصذذل العنصذذري الذذي وثقتهذذا هذذذ اللجنذذة وحماكمذذة مرتكبيهذذا.
وينبغذذي للدولذذة الطذذرف حماكمذذة م ذرتكي هذذذ اجل ذرائم حيثمذذا أمك ذ وتقذذدمي اجلذذر املناسذذب
والتعويض املناسب للضحاا .وينبغي للدولة الطرف مسذاعد مجيذ األسذر الذي تذويف أقارهبذا
أثناء االحتجاز فيما يتعلق ابحلصول عل السجالت ومج املزيد مذ املعلومذات بغيذة إعذاد
فذذت التحقيقذذات األوليذذة وإجيذذاد حلذذول حلذذاالت الوفذذا املشذذبوهة األخذذر  .وينبغذذي للدولذذة
الطرف عل وجه اخلصو توضي الكيفية الي تعتز هبا إنفاذ حكم احملكمة العليا لشذمال
غاوتين يف قضية وفا أمحد إيسوب تيمول.
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حاد ماريكاان
 -30يسااور اللجنااة قلا ابلااغ إزا التقاارير الااي فياد ابسااتخدا الشارطة وقاوات األما العنااف
والقو املميتاة يف  16آببألساطس  2012ضاد عماا املنااجم املضارين يف ماريكاا  ،ماا أسافر
عا ا مقتا ا  34شخص ااا وإص اااية  78شخص ااا جب ااروح خط اار  ،وإزا يا ا و اار التحقيق ااات يف
املسااوولية اجلنائيااة ملسااووي يائاار الشاارطة اجلنااوب  -أفريقيااة ويف املسااوولية احملتملااة لشااركة لااو ن
للتعدي (املواي  ،2و ،4و ،14-10و.)16
 -31ينبغي للدولة الطرف:
تنفي ذذذ توص ذذيات جلن ذذة حتقي ذذق ماريك ذذاان وض ذذمان احملاكم ذذة الفوري ذذة لض ذذبا
(أ)
الشر ة املتور ني يف وفيات ماريكاان ومعاقبة املدانني ابرتكاب عمليات القتل غه القانونية؛
(ب) التحقيذذق يف املسذذؤولية احملتملذذة لشذذركة لذذومنني للتعذذدي فيمذذا يتعلذذق حبادثذذة
ماريكاان واستعراض امتثذال الشذركات اللتزاما ذا مبوجذب مجيذ املعذايه القانونيذة ذات الصذلة
أبنشطة قطاع التعدي ؛
(ج) إعطاء األولوية لتسوية املطالبات املدنية بسرعة فيما يتعلق بعمليات القتل
الي ارتدكب أثناء االحتجاجات الي وقع يف  16آب/أغسط  2012بغية توفه سبل
انتصاف فعالة ألسر الضحاا؛
(ي) تنقي القوانني والسياسات املتعلقة حبفظ األم العا وابستادا القو م
قبل املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون مبا يف ذل القو املميتة م أجل كفالة اتسا مجي
قذذوانني الشذذر ة وسياسذذا ا ومبادئهذذا التوجيهيذذة مذ املبذذاد األساسذذية بشذذأن اسذذتادا القذذو
واألسذذلحة الناريذذة مذ جانذذب املذذوظفني املكلفذذني إبنفذذاذ القذذوانني وإبذذال اللجنذذة يف التقريذذر
الدوري املقبل للدولة الطرف بتنفيذ هذ القوانني والسياسات واملباد التوجيهية؛
(ها) ضمان أن تدريب قوات إنفاذ القانون وقذوات األمذ علذ اسذتادا القذو
يشدد علذ احلظذر املطلذق للتعذذيب وعلذ ضذرور احذرتا مبذدأي الضذرور والتناسذب وفقذ ا
لالتفاقيذذة واملبذذاد األساسذذية بشذذأن اسذذتادا القذذو واألسذذلحة الناريذذة مذ جانذذب املذذوظفني
املكلفني إبنفاذ القوانني.
وحشية الشر ة واالستادا املفر للقو
-32

شعر اللجنة ابلقل إزا :

وروي العديد م التقارير الي شر إىل ممارساة ضاباط الشارطة التعاذيب ،مباا يف
(أ)
ذل قرير املديرية املستقلة لتحقيقات الشرطة ع  217حالة عاذيب ،و 3 661حالاة اعتادا
ُسااجل خااال الفا  ،2018-2017فضااال عا قااارير أفااايت يوقااوع  112حالااة التصاااب
ار كب ا ضباط الشرطة ،مبا يف ذل  35حالة التصاب ارُكب يف وق يوا ضباط الشرطة؛
(ب) األفع اا الااي أساافرت ع ا زايي كباار يف عاادي الوفيااات أثنااا االحتجاااز لاادى
الشا اارطة ،مبا ااا يف ذل ا ا  394حالا ااة وفا ااا نتيجا ااة إج ا ارا ات الشا اارطة ،و 302حالا ااة وفا ااا أثنا ااا
االحتجاااز لاادى الشاارطة خ اال الف ا  ،2017-2016علمااا أبأ التحقيقااات مشل ا أق ا م ا
نصف هذه احلاالت؛
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(ج) املديرية املستقلة لتحقيقات الشرطة ،وه اهليئاة الاي هلاا الوالياة القانونياة لتلقا
و ساجي الشااكاوى املتعلقااة حباااالت االعتاادا والتعااذيب الااي ر كب ااا الشاارطة والتحقيا في ااا ،مل
قااد وصاايات إبج ارا حماكمااات إىل هيئااة االيعااا الوطنيااة م ا أج ا رف ا يعاااوى جنائيااة هب اذا
الشنأ (املواي  ،2و ،4و ،14-10و)16؛
(ي) اخلطاااب العاادائ الواضا والصاري لاابع السياسااين يف هااذا الصاادي ،والااذي
قد يشك خطاب كراهية أو حتري عل جرائم الكراهية.
 -33ينبغي للدولة الطرف:
ض ذذمان تع ذذاون مجيذ ذ املس ذذؤولني عذ ذ إنف ذذاذ الق ذذانون مذ ذ املديري ذذة املس ذذتقلة
(أ)
لتحقيقذذات الشذذر ة وإبالغهذذا جبمي ذ ادعذذاءات التعذذذيب الذذي يرتكبهذذا املوظفذذون املكلفذذون
إبنفذذاذ القذذانون ورفذ توصذذية إىل دائذذر الشذذر ة ابختذذاذ إجذراءات أتديبيذذة يف حقهذذم وضذذمان
إحالة املديرية مجي القضاا اجلنائية إىل هيئة االدعاء الو نية؛
(ب) ضمان قيا آليات مستقلة هيكليا وتنفيذذاا لذي ذا أي ارتبذا مؤسسذي
أو هرمي ابحملققني أو اجلنذا املزعذومني إبجذراء حتقيذق فذوري وفعذال ونزيذه يف مجيذ ادعذاءات
التع ذذذيب واالس ذذتادا املف ذذر للق ذذو وس ذذوء املعامل ذذة ال ذذي يرتكبه ذذا املوظف ذذون املكلف ذذون
إبنفاذ القانون؛
(ج) ضمان التعليق الفوري لنشا مجي األشاا اخلاضعني لتحقيقات تتعلق
ابرتكذذاب أفعذال تعذذذيب أو سذذوء معاملذذة واإلبقذذاء علذ هذذذا اإلجذراء ذذوال فذذرت التحقيذذق
وضمان احرتا مبدأ قرينة الراء ؛
(ي) مضاعفة جهودها لتوفه تدريب منتظم جلميذ مذوظفي إنفذاذ القذانون بشذأن
اسذذتادا القذذو ال سذذيما يف سذذيا السذذيطر عل ذ احلشذذود م ذ إيذذالء االعتبذذار الواجذذب
للمبذذاد األساسذذية بشذذأن اسذذتادا القذذو واألسذذلحة الناريذذة م ذ جانذذب املذذوظفني املكلفذذني
إبنفاذ القوانني.
أفعال العنف اجلنساين والعائلي املنسوب إىل الدولة
 -34يساااور اللجنااة القل ا إزا اسااتمرار انتشااار العنااف جبمي ا أشااكاله ،مبااا يف ذل ا العنااف
اجلنساين والعنف العائل ضد النسا والفتيات يف املقا األو  ،وهو عنف يشم القتا  ،وحماولاة
القت  ،واجلرائم اجلنسية الي قد ُر كب يتحري أو يعام ما اجل اات احلكومياة .ويسااور اللجناة
القل ا أيض اا إزا اسااتمرار عااد التبليااغ ع ا عاادي كباار م ا احلاااالت ،إذ مل جت ار الشاارطة حتقيقااات
إال يف عدي قلي من ا ،ومل حتق يف اجلرائم ومج األيلة اجلنائية ،ما أسفر ع عر أق م 20
يف املائة من ا عل احملااكم ،وصادور أحكاا ابإلياناة يف  8,6يف املائاة من اا فقا  .و شاعر اللجناة
ابلقل أيضا ألأ ضحااي العنف ،ال سايما يف املنااط الريفياة ،قاد ال تااح هلام فرصاة الوصاو إىل
مرافا اإلياوا اآلمنااة ،ومراكا خوساايليكا للخاادمات املتكاملااة ،ومراكا ثااوثااوزيال للرعايااة واإلياوا .
و عاارب اللجنااة ع ا قلق ااا كااذل إزا التقااارير الااي فيااد أبأ طريقااة اسااتجواب الشاارطة لضااحااي
العنف فض إىل إصايت م ابلصدمة جمديا (املواي  ،2و ،14-11و.)16
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 -35ينبغي للدولة الطرف:
مواصذذلة تكثيذذف اجلهذذود املكثفذذة أص ذالا الراميذذة إىل مكافحذذة مجي ذ أشذذكال
(أ )
العنف اجلنساين والعنف العائلي النامجة ع فعذل أو تقصذه مذ وكذالء الدولذة أو غذههم مذ
األشاا عل حنو يستوجب وفاء الدولة مبسؤوليتها وفقا لالتفاقية؛
(ب)
والعنف العائلي
الكيذذاانت علذ
اجلنا املزعومني

ض ذذمان التحقي ذذق الش ذذامل يف مجيذ ذ الش ذذكاو املتعلق ذذة ابلعن ذذف اجلنس ذذاين
ال سيما تل النامجة ع فعل أو تقصه مذ سذلطات الدولذة أو غههذا مذ
حنذذو يسذذتوجب وفذذاء الدولذذة مبسذذؤوليتها الدوليذذة مبوجذذب االتفاقيذذة وحماكمذذة
ومعاقبتهم بعقوابت تتناسب وخطور اجلرمية يف حال إدانتهم؛

(ج) ض ذذمان وص ذذول الض ذذحاا دون عذ ذذائق إىل مراف ذذق اإلي ذذواء اآلمن ذذة ومراكذ ذذز
خوسيليكا للادمات املتكاملة ومراكز ثوثوزيال للرعاية واإليواء يف مجي أحناء البلد فضذالا
ع ذ تذذوفه غذذرف مالئمذذة للضذذحاا يف مراكذذز الشذذر ة؛ وضذذمان األداء الفعذذال ملركذذز مراقبذذة
العنف اجلنساين؛
(ي) ضذمان حصذذول ضذذحاا العنذذف وأسذذرهم علذ تعويضذذات كاملذذة عذ الضذذرر
الذذذي حلذذق هبذم مبذذا يف ذلذ التعذذويض العذذادل واملنصذذف وإاتحذذة إعذذاد التأهيذذل إىل أقص ذ
حد ممك ؛
(ها) ت ذذوفه الت ذذدريب اإللزام ذذي يف جم ذذال التحقي ذذق يف العن ذذف اجلنس ذذاين والعن ذذف
العائلي وحماكمة اجلنا جلمي املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون واملوظفني القضذائيني لضذمان
فعالي ذذة احملاكم ذذات وت ذذوفه الت ذذدريب للش ذذر ة يف جم ذذال اس ذذتجواب الض ذذحاا بطريق ذذة تراع ذذي
املنظور اجلنساين جتنبا إلصابتهم ابلصدمة جمددا؛
(و) التنفيذ ذذذ الصذ ذذار خلطذ ذذة الس ذ ذ نقذ ذذا بشذ ذذأن العنذ ذذف اجلنسذ ذذاين واجل ذ ذرائم
اجلنسية ودعم الضحاا.
ملتمسو اللجوء والالجئون واالعتداءات القائمة عل كر األجانب
 -36حتااي اللجنااة علمااا ابلعاادي الكباار لالجئاان وملتمسا اللجااو يف الدولااة الطاار  ،لكن ااا
شعر ابلقل إزا :
التقااارير ال ااي فيااد أبأ الدول ااة الطاار عك ااف عل ا مراجع ااة التش اريعات ال ااي
(أ)
قتض حضور ملتمس اللجو إىل مكتب استقبا الالجئن يف لضوأ مخسة أاي يعد وصوهلم
إىل البلااد ،وإال ف اإهنم ساايحرموأ م ا احلصااو عل ا مرك ا الالج ا  ،وذل ا م ا شااننه أأ يقااو
العم مببدأ عد اإلعاي القسرية ،وهو أمر أكد ه قضية روات ضد وزير الداخلية؛
(ب) زايي الصااعوابت املر بطااة ابلوصااو إىل إج ارا ات حتديااد مرك ا الالج ا يساابب
إلالق عدي م مكا ب استقبا الالجئن ،وعد وجاوي ضاما ت كافياة ضاد اإلعااي القسارية؛
وشااطب القضااااي يوأ النظاار يف األيلااة ،مااا أساافر ع ا اخنفااا كباار يف عاادي األشااخاص الااذي
ُمنحوا مرك الالج  ،وع شعور ملتمس اللجو خبو يائم م ال حي ؛

(ج) االيعااا ات أبأ يع ا مااوظف اهلجاار يرفضااوأ ماان ملتمس ا اللجااو  ،حااىت
احلقيقين من م ،أتشر عبور الالجئن يف مينا الدخو  ،ما يعرض م خلطار االعتقاا أو ال حيا
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الفوري ،والتقارير الي فيد أبأ الضباط املكلفن يتحدياد مركا الالجا يلغاوأ أو يرفضاوأ متدياد
أتشر عبور الالجئن إذا مل ُيصلوا عل رشو ؛
(ي) قانوأ اهلجر لعا  2002الذي يان علا احتجااز ”األجنايب لار القاانوين“
ملااد أقصاااها  120يوم اا يوأ جلسااة اسااتماع؛ و عاار ملتمس ا اللجااو الااذي ُرفض ا طلباااهتم
لالحتج اااز املط ااو يوأ م ااذكر قض ااائية يف مرك ا لين ااديال لإلع اااي إىل ال ااوط ابنتظ ااار اارحيل م،
وذل ا ا يف ظا اارو ل اار مالئما ااة تمث ا ا يف االكتظ ااا وعا ااد ا اوافر خ اادمات النظافا ااة الصا ااحية
واخلاادمات الطبيااة؛ واالقا اح الاواري يف الكتاااب األيااي إبنشااا مرافا احتجاااز علا حاادوي البلااد
ُختص الستقبا ملتمس اللجو يف انتظار معاجلة طلباهتم ،و قييد حقوق م يف العم والتنق ؛
(ها) اسااتمرار اهلجمااات القائمااة عل ا كااره األجانااب والالجئاان وملتمس ا اللجااو ،
مب ااا يف ذلا ا العن ااف والت دي ااد ابلعن ااف ،م ااا أس اافر عا ا مقتا ا أكث اار ما ا  60شخص ااا و اادمر
املمتلكات والتشاريد ،وعاد إياناة أي شاخ يسابب أعماا العناف القائماة علا كاره األجاناب
الي اندلع يف الساي ؛
(و) االيع ااا ات أبأ الالجئ ان وملتمس ا اللج ااو وامل اواطنن األجان ااب وامل اااجري
وُيرماوأ ما مث ما الرعاياة الصاحية،
لر املوثقن لالبا ما ال يُقبلوأ يف املستشفيات والعياياتُ ،
أو يُطلااب إلااي م الاادف مقاادما ،وُفاار علااي م رسااو ختتلااف ما مستشااف إىل آخاار (امل اواي ،2
و ،3و ،14-12و.)16
 -37ينبغي للدولة الطرف:
ضمان السما مللتمسي اللجوء احملتملني بتقدمي لبا م وقتمذا أعربذوا عذ
(أ)
نيتهم القيا بذذل سذواء أكذان ذلذ مبجذرد وصذو م إىل البلذد أو الحقذا بغذض النظذر عذ
املد الي انقض وس أحكا تشذريعية متكذ املسذؤولني مذ النظذر يف أن ملذتم اللجذوء
ال ذذذي حيتم ذذل أن يك ذذون م ذذؤهالا للحص ذذول علذ ذ مرك ذذز الالجذ ذ ق ذذد يتع ذذرض لس ذذوء املعامل ذذة
أثناء اإلجراءات؛
(ب) وض ذ آليذذات إنفذذاذ أكثذذر فعاليذذة لضذذمان عذذد انتهذذا مبذذدأ عذذد اإلعذذاد
القسرية وضمان وجود آليات قضائية السذتعراض قذرارات الطذرد واإلعذاد وتسذليم اجملذرمني
حبي ال يدطرد أبي حال مذ األحذوال أي شذا امذرأ كانذ أو رجذالا أو يدعذاد أو يدسذلم
إىل بلد قد يتعرض فيه خلطر التعذيب أو سوء املعاملة؛
(ج) القضذذاء علذ الفسذذاد املتعلذذق ابإللغذذاء التعسذذفي وعذذد جتديذذد أتشذذه عبذذور
الالجئذ ذني وكفال ذذة ع ذذد تض ذذييق الس ذذلطات علذ ذ الالجئ ذذني وملتمس ذذي اللج ذذوء وع ذذد س ذذوء
معذذاملتهم؛ وتيسذذه تقذذدمي دعذذاو اللجذذوء وتذذوفه التمثيذذل القذذانوين ذذم إذا اقتض ذ األمذذر
ذل ؛ وضمان التجهيز السري والفعال والعادل لطلبات اللجوء م إيالء االعتبار الواجذب
ملضمون الدعو واحرتا مبدأ عد اإلعاد القسرية؛
(ي) تزوي ذذد وزار الش ذذؤون الداخلي ذذة ابمل ذذوارد البشذ ذرية واملالي ذذة الكافي ذذة لتنفي ذذذ
إجذ ذراءات حتدي ذذد مرك ذذز الالجذ ذ وض ذذمان ت ذذدريب املس ذذؤولني علذ ذ حتدي ذذد اآلاثر اجلس ذذدية
والنفسية للتعذيب الي قد يتعرض ا الضحاا األ راف يف الدعاو املتعلقذة بتحديذد مركذز
الالج والدعاو املعروضة عل جمل عون الالجئني؛
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(ها) الكذذف ع ذ وض ذ ملتمسذذي اللجذذوء واملذذوا نني األجانذذب ره ذ االحتجذذاز
املطذذول دون مذذذكر قضذذائية يف مركذذز لينذذديال لإلعذذاد إىل الذذو وتعزيذذز بذذدائل االحتجذذاز
وتنقذذي السياسذذات جلعلهذذا تتماش ذ م ذ املبذذاد التوجيهيذذة ذات الصذذلة ابملعذذايه والقواعذذد
املنطبقة فيما يتعلق ابحتجاز ملتمسي اللجوء وبدائل االحتجاز؛
(و) ضذذمان ظذذروف معيشذذية مالئمذذة مبذذا يف ذل ذ احلذذد م ذ االكتظذذاظ وتذذوفه
خدمات النظافة الصحية واخلدمات الطبية وغهها م اخلدمات يف مركز لينديال لإلعاد إىل
الو ومجي مراكز ا جر األخر ومراكز االحتجاز التابعة للشر ة؛
(ز) ضمان حصول الالجئني وملتمسي اللجوء واملوا نني األجانب واملهاجري
عل الرعاية الصحية بشكل كامل؛
(ح) تقذذدمي خذذدمات محايذذة األ فذذال إىل املهذذاجري وملتمسذذي اللجذذوء واأل فذذال
الالجئ ذذني وت ذذوفه اخل ذذدمات الص ذذحية واالجتماعي ذذة األساس ذذية ذذم فضذ ذالا عذ ذ اخل ذذدمات
املتاصصة إلعاد أتهيل ملتمسي اللجوء والالجئني الذي تعرضوا للتعذيب؛
(ط) اختذذاذ تذذدابه صذذارمة للقضذذاء علذ مظذذاهر العنصذرية وكذذر األجانذذب ومن ذ
العنف القائم عل كذر األجانذب وضذمان التحقيذق الفذوري مذ مذرتكي اجلذرائم ومالحقذتهم
قضائيا ومعاقبتهم وتوفه احلماية والتعويض للضحاا وسبل انتصاف مناسبة م؛

(ي) التعجيذذل ابعتمذذاد مشذذروع القذذانون املتعلذذق مبن ذ ومكافحذذة ج ذرائم الكراهيذذة
وخطاب الكراهية املعروض حاليا عل الرملان.
االنتصاف وإعاد التأهيل
 -38حت ااي اللجن ااة علم ااا ابملعلوم ااات الا اواري يف ريوي الدول ااة الط اار علا ا قائم ااة املس ااائ ،
ومفايهااا أأ القااانوأ املتعل ا مبن ا ومكافحااة عااذيب األشااخاص ال يشاار حتدياادا إىل التعااوي ،
لكن ااا شااعر ابلقلا ألأ ضااحااي التعااذيب ،الااذي عرض اوا للتعااذيب يف حقبااة الفص ا العنصااري
أو يف الفا ا ال ااي أعقبا ا ي ااد الدميقراطي ااة الدس ااتورية ،ق ااد ال ُيص االوأ علا ا س ااب االنتص ااا
املناسبة ،مبا في ا التعوي املناسب وإعاي التنهي (املاياتأ  ،2و.)14
 -39ينبغذذي للدولذذة الطذذرف تعذذديل القذذانون املتعلذذق مبن ذ ومكافحذذة التعذذذيب وغذذه م ذ
التشذريعات ذات الصذذلة مثذذل قذذانون اإلجذراءات اجلنائيذذة مذ أجذذل تفعيذذل سذذبل االنتصذذاف
لض ذذحاا أعم ذذال التع ذذذيب ال ذذي تش ذذمل األش ذذكال اخلمس ذذة لالنتص ذذاف املبين ذذة يف التعلي ذذق
العا رقم .3
العقوبة البدنية لأل فال
 -40ش ااعر اللجن ااة ابلقلا ا ألأ العقوي ااة البدني ااة يف املن ا ال ا ا ا قانوني ااة يف الدول ااة الط اار
ويعتربها اآلاب ”عقوية معقولة أو معتدلة“ (املاياتأ  2و.)16
 -41ينبغذذي للدولذذة الطذذرف س ذ مشذذروع التعذذديل الثال ذ لقذذانون األ فذذال عل ذ سذذبيل
األولوية بغية حظر العقوبة البدنية لأل فال يف مجي السياقات حظرا صرحي ا وواضح ا واختاذ
تدابه فعالة ملن هذ العقوبة .وينبغي ا أيضا تنظيم محالت لزاد توعية املهنيني واجلمهور
14
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ابآلاثر الضذذار للعقوبذذة البدنيذذة وتعزيذذز األخذذذ ابألسذذاليب التأديبيذذة اإلجيابيذذة غذذه العنيفذذة يف
جمال تعليم األ فال وتنشئتهم ورعايتهم.
إجراء املتابعة
 -42تطل ذ ذذب اللجن ذ ذذة إىل الدول ذ ذذة الط ذ ذذرف أن تق ذ ذذد حبل ذ ذذول  17أار/م ذ ذذايو 2020
معلومذذات عذ متابعتهذذا توصذذيات اللجنذذة بشذذأن ضذذمان فذذت حتقيذذق فذذوري يف مجيذ الوفيذذات
أثنذذاء االحتجذذاز وحماكمذذة املسذذؤولني عنهذذا؛ والتعجيذذل ابلتصذذديق علذ الروتوكذذول االختيذذاري
لالتفاقيذذة؛ وض ذذمان قي ذذا املديري ذذة املس ذذتقلة لتحقيقذذات الش ذذر ة إبحال ذذة مجيذ ذ ادع ذذاءات ممارس ذذة
العنف م جانب مسذؤوي إنفذاذ القذانون إىل هيئذة االدعذاء الو نيذة (انظذر الفقذر (23أ) (25أ)
و(33أ) أعذذال ) .ويف هذذذا السذذيا تذذدعو اللجنذذة الدولذذة الطذذرف إىل إعالمهذذا مبذذا لذذديها م ذ
خط ذ لتنفيذذذ بعذذض التوصذذيات املتبقيذذة الذذوارد يف املالحظذذات اخلتاميذذة أو مجيعهذذا خذذالل
الفرت املشمولة ابلتقرير املقبل.
مسائل أخر
 -43تدعو اللجنة الدولة الطذرف إىل التصذديق علذ معاهذدات األمذم املتحذد األساسذية
حلقو اإلنسان الي مل تصب رفا فيها بعد.

 -44ويدطلذذب إىل الدولذذة الطذذرف أن تنشذذر عل ذ نطذذا واس ذ التقريذذر املقذذد إىل اللجنذذة
وهذ املالحظات اخلتامية ابللغات املناسبة وذل ع ريق املواق الرمسية عل اإلنرتنذ
ووسائ اإلعال واملنظمات غه احلكومية وأن تبل اللجنة أبنشطة النشر هذ .
 -45وتطلذب اللجنذة إىل الدولذة الطذرف أن تقذد تقريرهذا الذدوري املقبذل الذذي سذيكون
تقريرها الثال حبلول  17أار/مايو  .2023و ذا الغرض وابلنظر إىل أن الدولة الطذرف
أبذذدت أثنذذاء االسذذتعراض الذذذي أفض ذ إىل صذذياغة هذذذ املالحظذذات اخلتاميذذة موافقتهذذا عل ذ
تقدمي تقاريرها إىل اللجنة عمالا ابإلجراء املبس لتقدمي التقارير فذنن اللجنذة سذتحيل إليهذا
يف الوق املناسب قائمة مسائل قبل تقدمي تقريرها.
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