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باء -الجوانب اإليجابية
الحررل الجمررض ل ررلد رر( ا( اررض اطررجل عل ر
-5
إلعلقض جل ك هلل الخل ل د  31ن ا ه .2009
-6
ل ل :

ولق ررض حا ر ق ألش ر ل

ذ

جلحا الجمض لعلمل شجل تلن طم ض ( نولذتل إ خرلل تر( الن عل رل ،شرم

علمل االن قر  2011 7ار حت ا مل( ف عر ملر طم
)
د ةجل ل آا ض قلئ ض طم ض ا جا ارب ك ل الخل ل اال ولق ض؛
لألش ل ؛

)

ت(

االن

ملل 388

ر ملظرل )

ملئ  ،الشر( ( اتا رلن علر ججلارض ال رل

ج) علمر ررل اار ررلن قر ررر  09 72شر ررل التر ررل ر ر كمر ررض ملئ ر ررض ا( ا ر ررض
ا غ سالف ل اسل اض ،ولق علم  2011شل إنولذ اتا لن ملئ ض ايت وجلض ل كمض؛
علمر ررل اار ررلن مللتل ر ر لمو ر ررر اتا ر ررلن ملئ ر ررض اار ررلن
)
اتا لن ال( إ غإ الحلجلن ض ،د علم .2014
ررا الجمررض عررل علر
-7
ضملنل از ل محل ض حا ق إلنسل

مللتل ر ر

نو ر ررلذ

ر ارريت ورررهلل ا( ارض اطررجل الترر( س لسررلال إججل اررل
طو ال اال ولق ض ،ال س مل ل ل :

علمررل السررج ج ض ا طم ررض ملمر كلفؤررض اتمر ضرر( ملررجل د إطررل ألسررجل
)
د إطررل اتالقررض ر اتشررإ حلم ر ر ارب ك ر الن اتل ررض خللةررض السررل ه د حلررلالن ا رريت
(خ د نطلق السج ج ض ،د علم 2011؛
)
علم 2013؛

علم ررل الس ررج ج ض ا طم ررض إلة ررالد ااع ررل الو ررج  ،2018-2013د

ج) علمررل الس ررج ج ض مللتلاررض لحل رر( ر كلظ ررلق السسررلن إنو ررلذ اتا ررلن
ملئ ض الوج  2015-2010خطض عمل ل؛
علم ر ررل الس ر ررج ج ض مللتلا ر ررض لط ر ر ر جل نظ ر ررلم إنو ر ررلذ اتا ر ررلن ملئ ر ررض ،د
)
علم  ،2013خطض عمل ل ،د علم .2014

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تعريف التعذيب ومدة التقادم
مرلئ
جلحرا الجمرض ارل ق( ره ا فر( ر تل رلن شرإ إىل إعر( تر( الن الارلن
-8
ر ج ر تل ررض س رلاض تجل ر ججلاررض التررر ا .د تررر ا رر(  ،ظ ر الجمررض قلاررض ر عرر(م
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سررلق ملررل
التر ا،
ال ولق رض.
ف مررل لتل ر
ملل ل 1

مررلئ  ،ارريت لمررل ل عمررلل
 136اواررجل  3 2ر ملررل  137ر ااررلن
ل ل ر ي ر عملةرجل ججلارض الترر ا ،كمرل تر تجلفرض د ملرل  1ر
ع(م
مررلئ ررل نل وار علر رر( الاررل م
تررجل الجمررض عر ألسر عررل أل ااررلن
جلاررض التررر ا ،أل عرر( إجررجل ن جملئ ررض علحررربن سررلقطض لالاررل م نل جررض ارررا
.)4

تذذذرر اللجنذذة بمالحظاتهذذا الختاميذذة السذذابقة انظذذر  ،CAT/C/SRB/CO/1الفقذذرة ،)5
فتحذذا الدولذذة ال ذذر علذذأ أن تنفذذذ فذذورا التذذدابير التشذذريعية الضذذرورية لتنسذذيق أح ذذام
القذذانون الجنذذائي التذذي تتنذذاوب التعذذذيب ومواءمتهذذا مذذر التعريذذف الذذوارد فذذي المذذادة  1مذذن
االتفاقي ذذة ،باتخ ذذا جمل ذذة إج ذذراءات منه ذذا إدرا أعم ذذاب التع ذذذيب المرت ذذة م ذذن مو ذذف
عمذذومي أو بتحذذري أو موافقذذة صذذريحة أو ضذذمنية منذ أو مذذن أي شذذخ آخذذر يتصذذر
بصذذفة رسذذميةو وين ذذي أن ت فذذل الدولذذة ال ذذر العقذذاب علذذأ أعمذذاب التعذذذيب بعقوبذذات
تناسذب خ ورتهذا ،وفقذا للمذادة  ) 2 4مذذن االتفاقيذةو وتحذذا اللجنذة الدولذذة ال ذر علذذأ
إل اء مدة التقادم علأ جريمة التعذيب واتخا التدابير الضرورية لم اشرة التحقيقات من
جد يد في أعماب التعذيب ،التي رانت قد توقفت بس ب مدة التقادمو
الضمانات القانونية األساسية
شررإ الجمررض إىل الشررجل ل ر شررلم عل ر اعررملنلن االن ن ررض ألسلس ر ض ضرر(
-9
اطو ض المؤلجز جل د
التر ا ،اكم ل شتجل لاال إن اجل لن ايت و ( ل اوؤ
اغلاررا حبع ر فررجل اشررجلطض ،ال لعررم الاررل جل اطو ررض د ك ررإ ر ألح ررل ةررول و ررال
اسةل لن وسإ االسلمللجلن اطو ض .سل الجمض اال عرل إن رل رجل ر تل رلن
عم رل ململر( لالئ رل ،إذ ال للار ار كل ر د اغلارا إال د كمرض ،إن
ع
جرره إا ر ر اررل ر
كر ألش ر ل اررر سررل(ع ر اشررجلطض سررلج ر لعلوررل تر ش ر
ف مررل ترر( ال ُي ر هلررر السررلتلنض اؤررلم إال لرر( ر حلظررض اررل ر .ر الجمررض علمررل عررل
لالال جل ايت و ( ل سج لجز نلقص د ك إ ألح ل مل .)12 11 2
تحذذا اللجنذذة الدولذذة ال ذذر علذذأ أن ت فذذل عملي ذا حصذذوب رذذل شذذخ مسذذلوب
الحريذة علذذأ الضذذمانات القانونيذذة ضذد التعذذذيب منذذذ بدايذذة سذلب حريتذ  ،و لذ مذذن خذذالب
جملة أمور منها:
ضذذمان خضذذو المحتجذنين لفحذ ط ذذي مسذذتقل منذذذ بدايذذة سذذلب حذريتهم،
)
يجرى بعيدا عن مسمر أفراد الشرطة ،وبعيدا عذن مذرآهم مذا لذم ي لذب ال يذب المعنذي خذال
ل صراحة في قضية بعينهاو وين ي أن ت فذل الدولذة ال ذر أيضذا أن يتضذمن السذجل الذذي
يُ ُّ
عد بعد الفح ال ي جملة عناصذر منهذا مذا يلذي ‘1‘ :وصذفا لتصذريحات الشذخ المتصذلة
بالفح ال ي بما في ل حالتذ الصذحية وأي ادعذاءات بشذأن سذوء المعاملذة)؛ ‘ ‘2وصذف ا
ذاء عل ذذأ فحذ ذ دقي ذذق؛ ‘ ‘3مالحظ ذذات أخص ذذائي
ر ذذامالا لالس ذذتنتاجات ال ي ذذة الموض ذذوعية بن ذ ا
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الرعايذذة الصذذحية فذذي ضذذوء العنص ذرين ‘ ‘1و‘ ،‘2التذذي تشذذير إلذذأ االتسذذا بذذين أي ادعذذاءات
واالس ذذتنتاجات ال ي ذذة الموض ذذوعيةو وين ذذي أن تت ذذاج نت ذذائ الفحذ ذ أيضذ ذا للمحتج ذذن المعن ذذي
ومحاميذ ذ و وال ين ذذي أن يتع ذذر أخص ذذائيو الرعاي ذذة الص ذذحية ألي شذ ذ ل م ذذن أشذ ذ اب الضذ ذ
غيذ ذذر الم ذ ذذرر أو االنتقذ ذذام مذ ذذن مذ ذذو في اإلدارة عنذ ذذد أداء هذ ذذذه المهمذ ذذة ،وال أن يتعذ ذذر لذ ذذذل
المحتجن المعني؛
ُ
) تعني ذذن نظ ذذام المسذ ذذاعدة القض ذذائية المجانيذ ذذة لض ذذمان ان ذ ذذا الح ذذق فذ ذذي
االسذذتعانة بمحذذام رذذفء ومسذذتقل ان اق ذا فعلي ذا علذذأ رذذل شذذخ ملذذنم قانون ذا بال قذذاء رهذذن
احتجاز الشرطة؛
ج)

حفظ سجالت موحدة وشاملة في جمير أمارن االحتجاز؛

) إجذراء رصذد منذذتظم لمذدى امتثذاب جميذذر المذو فين العمذوميين للضذذمانات
القانونية ،والحرص علأ إخضا المو فين غير الممتثلين لها لإلجراءات التأدي ية الواج ةو
اإلفالت من العقاب علأ أعماب التعذيب وسوء المعاملة
 -10الحررل الجمررض الر نرره ر ةر  391شررك لتلر لالتررر ا سر ملتل لررض قحرر(
إىل إ اجلقل ررض ا( خل ررض الش ررجلطض ر ر ع ررلم  2009آذ ررل  ،2012س رروجلن م ررل  15د
مللئ ررض فا ر ر ع ر ر خت ررلذ إج ررجل ن ل و ررض ،غلو ررل غجل ررلن .ال ا رر(م ا( ا ررض اط ررجل ز رر( ر ر
ملتل ر ررلن ع ر ر عر رر( الؤا ار ررلن ملئ ر ررض نللئج ر ررل ،ر ر ذا ر ر شر ررتجل الجمر ررض ال ر ر ر ررلا إن
ااعرل ل ملئ رض ملجلف عرض مرر
ملتل لن ايت و ( ل حكر إل نض ة( د  15د مللئض فا
عرلم  ،2010رل اتا رض ألك رجل نلشرل تر ا ضر ر ملجلقورض سرمض سرمل  .ترجل الجمررض
ع قلا ل اتم عل إن الال جل ايت و ( ل مل(ع اترلم فرا اشركل د غلو رض ااعرل ل،
الت( الن ايت خل عل قلن إلججل ن ملئ ض د علم  ،2013رمص
سل تل اال
مل(ع اتلم ت( لز ل ججل ا د قعل ل التر ا ايت مر( ج د إطرل اوارجل 2
عل
 3ملل  ،137ال اك العؤ ض إججل الحاض قعلئ ض فجلع ض ملل ل .)13 12
تحذذا اللجنذذة الدولذذة ال ذذر علذذأ اتخذذا التذذدابير الضذذرورية لت ييذذر قافذذة اإلفذذالت
من العقاب من خالب إجراءات تشمل ما يلي:
تعديل قانون اإلجراءات الجنائية إللنام المذدعين العذامين إلنامذا قانونيذا بذ جراء
)
تحقيقات فورية وفعالذة وننيهذة حيثمذا رانذت هنذاا أسذ اب معقولذة لالعتقذاد أن عمذالا مذن أعمذاب
التعذيب أو سوء المعاملة قذد ارتُ ذب نتيجذة أفعذاب أو امتنذا عذن أفعذاب مذن مذو فين ح ذوميين
أو أشخاص يتصرفون بصفة رسمية ،سواء أقدمت الضحية أم لم تقدم ش وى رسمية؛
) ضمان وجود هيئة مستقلة غير مرت ة بالشرطة أو خاضذعة لهذا تحقذق فذي
جمير ادعاءات التعذذيب وسذوء المعاملذة واسذتخدام القذوة المفذر التذي يُذنعم أن مرت يهذا
من أفراد الشرطة؛
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ج) ضذذمان أن يتخذذذ رذذل قذذا  ،مذذا أن يعلذذم مذذن تصذريحات المحتجذذن تعرضذ
للتعذيب ،التدابير الضرورية لألمر بتحقيق فوري وفعذاب حيثمذا رانذت هنذاا أسذ اب معقولذة
لالعتقاد أن عمل التعذيب الموصو قد ارتُ ب بالفعل؛
) ضمان إيقا المسؤولين العمذوميين الخاضذعين لتحقيذق جنذائي أو تذأدي ي
يتعلذذق بمذناعم ارت ذذابهم أعمذذاب تعذذذيب أو سذذوء معاملذذة عذذن الخدمذذة فذذورا وطيلذذة التحقيذذق،
رهن ا بالتقيد بم دأ افترا ال راءة؛

ه) ضمان حماية المشت ين والضحايا من سوء المعاملذة أو التخويذف اللذذين قذد
ينتجذذان عذذن شذ اواهم ،وإبالغهذذم حسذذب األصذذوب بتقذذدم هذذذه الشذ اوى ونتائجهذذا ،وتم يذذنهم
مذذن ممارسذذة حقهذذم فذذي االنتصذذا القضذذائي والمشذذاررة فذذي اإلج ذراءات رلمذذا اعترض ذوا علذذأ
تقاعس النيابة العامة؛
) إجراء محارمة حسب األصوب لمن يُنعم أنهم ارت وا أعماب تعذيب أو سوء
معاملة ومعاق تهم ،في حاب إدانتهم ،بعقوبات تناسب خ ورة أفعالهمو
التحقيقات في الجرائم بموجب القانون الدولي
 -11جلحا الجمرض لالر( إ اريت علر عم رل ا فر( ملتل رض شركلض نارص ملر ملللحرض ملكلرا
مل رر(ع ات ررلم ملت ررا ررجلئر حل ررجل ر الا رر(م ررجلن د الحا ررض ررجلئر ا رريت رر(خ د نط ررلق
مسر نار إخوررل
ااررلن ارر(  ،ال سر مل تل ررض شرركلض سررال ا ض اا ررل  ،جررجلئر اتمر
ن لسل حبرإ إ شرل  .جلحرا الجمرض
ث د ملال جل ملع ض د ل ل م لسل ج ف س ل
عل لالزم ا( اض اطجل لتز ز ح( محل ض اش  ،اكم رل ال رزل قلارض إن رزعر حترلج تر(
ا ح( مل .)16 12 2
اش س تل لل ر عل ( فجل
لتل ل

تحا اللجنة الدولة ال ذر علذأ التقيذد بالتنامهذا بتعنيذن المذوارد ال شذرية والماديذة
لم تب المدعي العام المعني بجرائم الحرب ،وإزالة الحواجن الحالية التي تعتر مالحقة
الجذرائم التذي تذدخل فذي ن ذذا القذانون الذدولي ،بمذا فيهذا التعذذذيب ،مذن خذالب جملذة أمذذور
تشمل ما يلي:
رفالذ ذذة مقاضذ ذذاة جميذ ذذر األشذ ذذخاص المشذ ذذت فذ ذذي ارت ذ ذذابهم أو اشذ ذذترارهم
)
فذذي ارت ذذاب ج ذرائم حذذرب وج ذرائم ضذذد اإلنسذذانية ،ومذذن بيذذنهم المسذذؤولون فذذي الرتذذب العليذذا
والمتوس ة؛
) إجراء تحقيقات فورية وفعالة وننيهة فذي ادعذاءات سذوء المعاملذة علذأ يذد
أعضاء وحدة حماية الشهود؛
ج) تعنين وحدة حماية الشهود وتعنين بروتوروالتها فضالا عن القواعد اإلجرائية
الستجواب الشهود المحميين لضمان أعلأ مستوى من الحماية للشهود وأسرهمو
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رو االحتجاز
 -12جلحررا الجمررض لالرر( إ ملل ررر الؤرر( ر الكلظررلق س ر أل ضررل ملل ررض فررجل
حل ل عل اجلعل ض ا رؤ ض د رلك الحلجرلن نظرجل اوارجلن  7 ) 6ج) ) عرال )،
نسوض الكلظلق د ملجلف إلةالح ض ل نا ف ق  116د مللئرض،
اكم ل شتجل لاال
ر الجمررض علمررل لملتل ررلن مللتلاررض س ر ررجل الحلجررلن ،ال س ر مل د جلكررز اشررجلطض،
لجرز  ،نارص خر( لن اجلعل رض ا رؤ ض ،ارل د
ع(م ج نشطض جه ولع تل فض
ذا عل ض ا ؤض اتال ض د اسج  .سل الجمض اال عل إن ملتل لن ايت و ر( رل
ااعررل ررل نل وعر رر( إ حلررو الحلجررلن قور لكمررض عل ر الرر( إ او( لررض االحلجررلن،
غررر ر ارريت ورررهلل ا( اررض اطررجل الشررج سررل ( م رر( إ قر ا رر(  .ظر الجمررض قلاررض
اتمر ر
ر ك رجل حرلالن ا فرل ثمرل الحلجرلن ،ارل د ذار النلؤرل  ،فعرال عر حر
اسررجمل  .الحررل الجمررض عررل الر تل ررلن لؤرر( عر ات ر ر او مررض ألخررجل علر
مل .)16 11 2
" ن غإ قلن ن ض" د اغجل ايت سل ( ل اشجلطض االسلج
ين ذذي أن تواصذذل الدولذذة ال ذذر جهودهذذا لتحسذذين ذذرو االحتجذذاز فذذي أمذذارن
االحتجاز ،وال سيما من خالب ما يلي:
التنفيذذذ الفعذذاب للتذذدابير المصذذممة للحذذد مذذن االرتظذذا  ،وال سذذيما ع ذذن
)
طريق ت يق تدابير غير احتجازية علأ ن ا أوسذر ر ذديل للحذ س فذي ضذوء قواعذد األمذم
المتحدة النمو جية الدنيا للتدابير غير االحتجازية قواعد طوريو)؛
) التنفيذذ التذذام لتوصذذيات االيذة الوقائيذذة الوطنيذة ،بذ جراءات تشذذمل تحسذذين
فذذرص الحصذذوب علذذأ الرعايذذة الصذذحية ،وضذذمان االسذذتفادة ال املذذة مذذن خذذدمات الرعايذذة
الصحية العقلية داخل جمير السجون ،وزيادة األنش ة المهنية والترفيهية للمحتجنين؛
ج) ض ذذمان اإلب ذذالم ع ذذن جمي ذذر حذ ذوادل الوف ذذاة واالنتح ذذار ومحاول ذذة االنتح ذذار
وأعم ذذاب العن ذذف ف ذذي الس ذذجون إل ذذأ الس ذذل ات المررني ذذة به ذذد رص ذذدها ،والتحقي ذذق بفعالي ذذة
واسذذتقاللية فذذي جميذذر الحذذاالت ،وعنذذد وجذذود مسذذؤولية جنائيذذة ،فذذر عقوبذذة تناسذذب خ ذذورة
الجريمذذةو وين ذذي أن ت فذذل الدولذذة ال ذذر أيض ذا تعنيذذن مراق ذذة غذذر االسذذتجواب فذذي مرارذذن
الشذذرطة والس ذذجون بالص ذذوت والص ذذورة؛ ورشذذف المحتجذ ذنين المعرض ذذين للخ ذذر ورص ذذدهم،
باعتماد تدابير وقائية بشأن احتماب االنتحار والعنف بين السجناء ،بمذا فذي لذ زيذادة عذدد
مو في السجون؛ والتقييم المستمر لتخنين "األدوات غير القانونية"و
االنتصا
 -13شررتجل الجمررض ررلاال إن ملتل ررلن ارريت و رر( ررل ررلكر طو ر الشررجل د ك ررإ ر
ر
ألح ررل طو اررل لت ر شرركل الت ر ا ملجلف عررض ضرر( ا( اررض سررا لالاررل م د غع ر
إىل إة ررل ض د غع ر ث ررال س ررم ن ر ر م عل ررر
س ررم ن ر قر ر حل ررل ا ررر
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مل(ع لاعجل  .الحل الجمض عل ال ملتل لن ايت شإ إىل اعؤل ل غلاول رل لترر
عل ر سل ول شرجل إثورلن اعرجل ألذ ا رل ض اريت ر( تل رلكر ،حرى عمر( ل حشر ص
ارر( ر ضررطجل نوس ر الح ر ال رر( ض ،الت عررلن ،عمرر( ل ح ررمإ ترر( إجررجل ن ط اررض،
ك ر تز لررض جرر( د اغلاررا .ظ ر الجمررض قلاررض إن عرر(م ج ر جلنررل حمرر( إلعررل لت ر
ضؤل ل التر ا س ملتل لض ملل .)14
تذرر اللجنة بتعليقها العام رقم  )2013 3بشأن تنفيذذ الذدوب األطذرا للمذادة ،14
فتحا الدولة ال ر علأ إزالة مختلف العوائق التذي يتضذمنها التشذرير الحذالي أو الناشذئة
ع ذذن ت يقذ ذ  ،الت ذذي تخ ذذل بممارس ذذة ح ذذق ض ذذحايا التع ذذذيب وس ذذوء المعامل ذذة ف ذذي االنتص ذذا
القضذذائيو وتحقيق ذا لهذذذه ال ايذذة ،ين ذذي أن تمتنذذر الدولذذة ال ذذر فذذورا عذذن ت يذذق أح ذذام
التقذذادم علذذأ شذ اوى ضذذحايا التعذذذيب أو سذذوء المعاملذذة ضذذد الدولذذة ،أو عذذن اللجذذوء إلذذأ
إجراءات قضذائية غيذر رافيذة إل ذات األضذرار أو تقذديرهاو وين ذي أن تجمذر الدولذة ال ذر
أيضذ ذ ا بيان ذذات ع ذذن ع ذذدد ض ذذحايا التع ذذذيب وس ذذوء المعامل ذذة ،بم ذذن ف ذذيهم ض ذذحايا الح ذذرب،
والالجئذذون المجنذذدون قس ذرا ،والضذذحايا مذذن بذذين ملتمسذذي اللجذذوء ،وأن تقذذيم احتياجذذاتهم
تقييما تاما ،بما في ل الحق في إعادة التأهيذل ،مذن خذالب ضذمان تذوافر خذدمات إعذادة
التأهيل المتخصصة والشاملة المناس ة وإتاحتها علأ وج السرعة ودون تميينو
االستفادة من إجراء ال ت السرير في طلب اللجوء
 -14الحررل الجمررض الر ررلا ررل ق( رره ا فرر( ر تل ررلن شررإ إىل نرره ر ةر 16 490
ش ل عررب عر ن رض المرل الجر د عرلم  ،2014شرم الا ر ر سر  18حلارض ،ح رمإ سرلض
مل اوشجل ض ملللحرض ملكلرا الجر
حلمل ض اوجلع ض .سل الجمض اال
ش ل الج
غإ كلف ض ج السلجل ض ملالئمض الت( مللز ( ر للمسر الجر  ،ممرل إىل عر(م سرج
ررم ر د جلكررز سررلاولل االجل ر ر ارر(م
للمس ر الج ر عل ر او ر عرر(م ك ر مل ج ر
طلا الج  .لخر الجمرض د علول ترل عرل ارل جل و ر( رل ات( ر( ر للمسر الجر لملر
لتجلضر اتا ررلن سروا إقررل ل ر غرإ اشررجلع ض ،حورجل د إطررل إجرجل ن حمررلكر رمإ ال سررلو (
ملسلع( ااعلئ ض جمللن ض ملتل لن اوتلاض ملا( رض عر طجل ر خر( لن
خالهلل للمس الج
حلمررلل التررجل الطررجل  .الحررل الجمررض عررل
اجيررض اشررو ض شررل إ كلن ررض المررل الجر
للمس الج لجز د طل ن ك ال سال ال لملتر للر حلار ق ال حر( د حا رر رجل
حلجلن طجل اكم ر اطت ف ه مل .)16 3 2
ين ذذي أن تواصذذل الدولذذة ال ذذر جهودهذذا وت ثفهذذا لتسذذهيل الوصذذوب إلذذأ إج ذراء
س ذرير وعذذادب وفذذردي لل ذذت فذذي طل ذذات اللجذذوء مذذن أجذذل تجنذذب خ ذذر اإلعذذادة القس ذريةو
وتحقيقا لهذه ال اية ،ين ي أن تض لر الدولة ال ر بما يلي:
ضذذمان دعذذم م تذذب اللجذذوء بذذالمو فين والم ذوارد الماليذذة والتقنيذذة ال افيذذة
)
ليتم ن من تسجيل ملتمسي اللجوء في الوقت المناسب ،وإصدار ب اقات هذويتهم بسذرعة،
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وإجراء مقابالت فردية بدعم من خدمات الترجمة الشفوية ،وإصذدار قذرارات وضذر الالجئذين
في غضون فترة زمنية معقولةو وين ي أن تعال الدولة أوج القصور هذذه فذي مشذرو القذانون
الجديد بشأن اللجوء ،بما في ل القصور المتعلق بعدم وجود التنامات محددة زمني ا؛
) وض ذذر إجذ ذراء يتعل ذذق ب ذذاللجوء واإلحال ذذة ي ذذون موح ذذدا ومتاحذ ذ ا للجمي ذذر،
وضمان تنفيذه في الم ارات الدولية ومناطق المرور العابر؛

ج) ضمان حصوب ملتمسي اللجوء علأ المساعدة القضائية المستقلة والمجانيذة
التذذي يقذذدمها أشذذخاص مؤهلذذون وعلذذأ خذذدمات الترجمذذة الشذذفوية فذذي جميذذر مراحذذل إج ذراءات
اللجوء ،ورذل في اإلجراءات المتعلقة بالجنح ،وأ ناء احتجازهم في الم ار ،ري يتسنأ لهذم
ال عن في قانونية أوامر إبعادهم واحتجازهمو
عدم اإلعادة القسرية
 -15شل ن الجمض إىل قجل كمض اتل ل ك اطجل إىل " ل( ثلاث آ " شجل طل رلالزم
ر الج ر لا ر ر ا ض ر عل ر سررل ك ر حلاررض عل ر حرر(  ،عجل ر الجمررض ع ر اال ر إن
الاررل جل ارريت و رر( ررل قلعرر( اولرر( ر كررل حطو ر لالئ ررل عل ر ةررت ( ململ سررض .عررال عل ر
ذار ر  ،س ررل الجم ررض االر ر إن مو ررر ا( ا ررض اط ررجل إججل ا ررل مللتلا ررض لإلع ررل ااس ررجل ض ،إن
الاررل جل ار عر سر ملتل لررض ،اررل د ذار عمر ملر و ملكلور نوررلذ ااررلن علر ضررجل
مل ر ررلججل ار ررر ال ُيمل ر ر ا ثر ررلئ االن ر ررض لر ررزن ر ر هلر .شر ررتجل الجمر ررض ر ررلاال عر ررل إن
ملتل ررلن ارريت و رر( ررل ألشر ل اررر طحررجل ر تمغل ررل إىل ةررجل ل حتررل قسررجل إىل ي ررض
ا( ن ل ا غ سالف ض سرل ال ،طو ارل ال ولقرلن إعرل ااور ل ،ر( ضرملنلن إججلئ رض فتلارض كور
ا ة ر ل إىل سررو النل ررل االن ن ررض الطت ر د ااررجل  ،ملسررلع( ااعررلئ ض جمللن ررض ملتل ررلن
ال ر ألفررجل تجلض ر شرر( خلطررجل
ملا( ررض عرررب خرر( لن اجيررض اشررو ض .الجمررض قلاررض ر
إلعل ااسجل ض ،ال د ذا إلعل ااسجل ض السلسل ض مل .)16 3 2
تذذدعو اللجنذذة الدولذذة ال ذذر إلذذأ الحذذرص علذذأ أن يذذن إجذراء ال ذذت فذذي طل ذذات
اللجوء علأ مراجعة موضوعية لل ل ات علأ نحو يحترم م دأ عدم اإلعادة القسرية ،سذواء
اعتُ ذر بلذد المقصذذد آمنذ ا أم الو وين ذي أن ت فذذل الدولذة ال ذر أيضذ ا الحمايذة ال املذة مذذن
اإلعادة القسرية بوضر الضمانات وس ل االنتصا القانونية واإلدارية الالزمة في إجذراءات
اإلعذذادة القس ذرية ،وت فذذل مذذن ذذم فذذي جميذذر األوقذذات عذذدم إعذذادة أي شذذخ يحتذذا إلذذأ
الحمايذذة الدولي ذذة إلذذأ بل ذذد ق ذذد يتعذذر فيذ ذ ألعم ذذاب التعذذذيب أو المعامل ذذة أو الظ ذذرو أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،أو لإلعادة القسرية التسلسليةو وين ي أن تنشذ
الدولذذة ال ذذر أيض ذ ا ،بالتعذذاون مذذر مفوضذذية األمذذم المتحذذدة لشذذؤون الالجئذذين ومنظمذذات
المجتمر المدني ،آليات رسمية لرصذد الحذدود ،وتتخذذ إجذراءات ُمح مذة لم افحذة سذوء
معاملذذة المهذذاجرين الذذذين ال يحملذذون الو ذذائق الالزمذذة وابت ذنازهم علذذأ يذذد أف ذراد الشذذرطة،
بمذذا فذذي ل ذ عذذن طريذذق إرسذذاب رسذذالة واض ذحة ال ل ذ س فيهذذا ت ذذين أن هذذذه األعمذذاب غيذذر
مق ولة ،ومالحقة مرت يها ومعاق تهمو
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العنف الجنساني والعنف المننلي
ملولر عم رل مللتلارض م ر
 -16لس الجمض ات(م ج لنلن و لض عر عر( حلر
شرركلل اتم ر ضرر( ملررجل  ،ع ر عرر( الؤا اررلن ملالحاررلن ارريت ججل ر شررلهنل .س ررل
مسررل اتم ر ملمررز ،
الجمررض اال ر عررل إن اتا ررلن خلو وررض ملوجل ضررض د قعررل ل اتم ر
رجل حلمل رض
تظم ل لحكلم ق فض المو ر .الحل الجمض ال عل ع(م جر
إذ نل
اطل ئررض ،ز رر( عرر( حررلالن قلر إلنررل عرر( ألطوررلل ضررؤل ل اتمر ملمررز  ،ناررص ارر(عر
مسررل خررالل إلجررجل ن ملئ ررض ترر(تل
ملسررلع( الررر ارر( مل ا( اررض اعررؤل ل اتمر
مل .)16 14-12 2
ين ذذي أن تضذذاعف الدولذذة ال ذذر جهودهذذا الراميذذة إلذذأ م افحذذة العنذذف الجنسذذاني
والعنف المننلي ،من خالب إجراءات تشمل ما يلي:
التحقيق بسرعة وفعالية ونناهة في جمير حوادل العنذف ومقاضذاة الجنذاة
)
ومعاق تهم وفقا لخ ورة أفعالهم؛

) ضذذمان التنفيذذذ الفعذذاب ل روتورذذوالت الدولذذة ال ذذر العامذذة والخاصذذة بشذذأن
السلوا المت ر فذي قضذايا العنذف ضذد المذرأة فذي إطذار األسذرة وفذي إطذار العالقذة مذر العشذير
الحميم ،واعتماد بروتوروالت جديدة لإلجراءات المتعلقة بقضايا العنف الجنساني األخرى؛
ج) ضمان استفادة ضحايا العنف الجنساني مذن تذدابير الحمايذة ال ارئذة والفعالذة،
ووصولهم إلأ مالج مالئمة وممولة تمويالارافيا ،وحصذولهم علذأ المسذاعدة ال يذة والقضذائية
والمشورة النفسية ،واستفادتهم من برام الدعم االجتماعي؛
) وضذذر نظذذام مررذذني لجمذذر ال يانذذات يشذذمل رذذل أش ذ اب العنذذف المننلذذي
والجنسذذاني مذذن أجذذل تسذذهيل تقييمذذات الخ ذذر ،وتحسذذين الحمايذذة ،وتقيذذيم حجذذم الظذذاهرة
وتأ ير التدابير المتخذةو
االتجار باألشخاص
 -17جلحررا الجمررض لالرر( إ الشررجل ت ض الرر( إ ألخررجل اجل ررض إىل ال رر( اال ررل لألشر ل
نظررجل اواررجل  ) 6عررال ) ،اكم ررل شررتجل ررلاال إن الاررل جل ارريت و رر( ررل تررا اعررؤل ل
تلقو علر عمرلل حكور نل جرض ال رل رر ال حامؤر حلمل رض اكلف رض ر إل رر مللكرجل
د إطل إججل ن جملئ ض (ن ض ط اض .لخر الجمض د علول ترل عرل الفلارل إىل
ال
جلكز عل ض ضؤل ل ال ل لاوشرجل ملمظمرلن غرإ حلك رض اتل لرض
آا لن اللمس إلحلاض
د تر جمللل مل .)16 14-12 2
ين ي أن تقوم الدولة ال ر بما يلي:
مواصلة جهودها من أجل إنفا تشرير م افحة اإلرهاب بالتحقيق الفوري
)
والفعاب والنني في جمير حوادل االتجار ومعاق ة المتجرين بعقوبات مناس ة؛
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) زيذذادة أنش ذ ة توعيذذة أف ذراد الجهذذاز القضذذائي والمذذو فين الم لفذذين ب نفذذا
القانون بضرورة تعنيذن حمايذة ضذحايا االتجذار فذي اإلجذراءات الجنائيذة ،مذن خذالب الحذرص
علأ عذدم معاق ذة الضذحايا علذأ أعمذاب ارتُ ذت نتيجذة االتجذار بهذم ،وتقلذي مذدة المحارمذة،
وتفادي تخويف الشهود وتعرضهم لإليذاء من جديد؛
ج) تيسذذير حصذذوب ضذذحايا االتجذذار علذذأ التعذذوي  ،بصذذر النظذذر عذذن نتيجذذة
اإلجراءات الجنائية أو هوية الجناة؛
) توفير التمويل الح ومي ال افي لتقذديم المسذاعدة وخذدمات إعذادة التأهيذل
لضذذحايا االتجذذار ،وتحسذذين آليذذة تحديذذد هويذذة الضذذحايا والتنسذذيق واإلحالذذة بذذين مق ذذدمي
الخدمات والمسؤولين؛
ه) إجذ ذ ذراء تقي ذ ذذيم أل ذ ذذر خ ذ ذذة العم ذ ذذل الوطني ذ ذذة لم افح ذ ذذة االتج ذ ذذار بال ش ذ ذذر
للفترة  ،2011-2009واعتماد خ ة عمل جديدة دون تأخيرو
احتجاز األشخاص وي اإلعاقات العقلية والنفسية االجتماعية
 -18غررر ااررلن قررر  13 45شررل محل ررض ألش ر ل ذ إلعلقررلن اتال ررض ،الحررل
عرر( ر ألش ر ل ذ إلعلقررلن اتال ررض اموس ر ض الجلملع ررض ،ا ر ف ر ر
الجمررض ال ر
ملسررم  ،ع ر حكجلتررل د السسررلن اطررا اموس ر  ،كرر( حُيررجلن ارر(م د سررو ارر(م
اجلعل ررض خررل ج تررر ملالسسررلن .ر الجمررض علمررل عررل لاررل جل ع ر حررلالن لس ر ف ررل
الطررال علر قررجل
عر كجلتررل د سلشررو لن اطررا اموسر مل ر ل ررلم قررل
ألشر ل
كمررض سررو النل ررل االن ن ررض ملللحررض .شررإ الجمررض عررل إىل ااررلن قررر 13 45
ا رر(تر ،سررل تل اال ر إن تل ررلن
ررل نل لعررم حكل ررل ال رر( عررزل ملجلض ر اموس ر
و رر( ررل اتررزل ررل نل حسررل (م د جلكررز ألطوررلل اشررول اررر تررلن ضررطجل لن اممر د
رل فلررت حسرل (م د سلشرو لن اطرا اموسر رلم نظرل ملجلضر
ف لإن ر  ،الا ر(
ةر( سرلمجل ر ملر و  .شرتجل الجمرض رلاال
خجل  ،مل( ط لض الغل ض ح لنل ،ر
عل إن الال جل ايت شإ إىل ع(م إججل ا الن كلف ض د الج ملوجل إىل ال( إ الا ( ض
د السسلن عل ض ا ؤض اتال ض مل .)16 13 11 2
توصي اللجنة الدولة ال ر بما يلي:
التعجيل بوضر تدابير الدعم المجتمعذي ال ديلذة لتقلذي عذدد األشذخاص
)
وي اإلعاقات العقلية والنفسية االجتماعية المودعين في مؤسسات الرعاية ،وضمان عذدم
اللجوء إلأ اإليدا غير ال وعي في أمارن االحتجذاز ،بمذا فيهذا مؤسسذات الرعايذة النفسذية
ذاء علذذأ قذرار قذذانوني يخضذذر لمراجعذذة قضذذائية دوريذذة ،بمذذا ي فذذل جميذذر
واالجتماعيذذة ،إال بنذ ا
الضمانات القانونية الفعالة؛
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) تعديل التشرير لحظر اللجذوء إلذأ عذنب األطفذاب واألشذخاص وي اإلعاقذات
العقلية والنفسية االجتماعية ،وضذمان تفذادي اسذتخدام التقييذد أو عذدم ت يقذ إال رمذال أخيذر
بعذذد فشذذل رذذل بذذدائل السذذي رة األخذذرى ،وألقصذذر فتذذرة مم نذذة وتحذذت مراق ذذة ط يذذة شذذديدة،
وتسجيل أي تدبير من هذه التدابير حسب األصوب؛
ج) إجذ ذراء عملي ذذات تفت ذذي مت ذذررة ،والتحقي ذذق بفعالي ذذة ونناه ذذة ف ذذي ح ذذوادل
سوء المعاملة واللجوء المفر إلأ التدابير التقييدية في مؤسسذات ال ذب النفسذي ،وتذوفير
س ل االنتصا وج ر الضرر للضحايا؛
) تحسذ ذذين ذ ذذرو احتجذ ذذاز وعذ ذذال األشذ ذذخاص وي اإلعاقذ ذذات العقليذ ذذة
والنفسية االجتماعية في مؤسسات ال ب النفسي والمرارن األخرى من أجل احترام أفضل
لخصوصيتهم ،وتأهيلهم لعودة سليمة إلأ المجتمرو
االعتداء علأ الصحفيين والمدافعين عن حقو اإلنسان واألقليات
 -19شتجل الجمض ال ش( ( سلمجل تجل مل( فت ع حا ق إلنسرل ا رؤو
مل ل ررلن مل ل ر ز ج ر مل ر مس ر غررل جل هل ررض مسررلن ض حررل ل ةررولن مس ر
 .لسر الجمرض اتر(م جر إح رل ن كل لرض
فجل يلعض اجل ل االعل( ال ( ( ال
شررل عرر( اشرركل إل نررلن مللتلاررض ل ( رر( تررر اولررلن العلرر( عل ررل ،شررل الرر( إ
ملل ر ملم تر ألعملل .سل الجمض قل لا عل إن الال جل ايت شإ إىل سرلطلن
إنولذ االن ال ل خ اتمل ض ا جوض د الؤا د تر ااعل ل تلقورض ملسرال ا د طو ر
ألحكلم االن ن ض مللتلاض ل جلئر ملجل كوض ( ف اكجلت ض مل .)16 13 12 2
تذذدعو اللجن ذذة الدولذذة ال ذذر إلذذأ أن ت ذذدين علن ذا التهدي ذذدات واالعتذذداءات الت ذذي
تستهد المدافعين عن حقو اإلنسان والصحفيين والمثليات والمثليين ومندوجي الميذل
الجنسذذي وم ذذايري الهويذذة الجنسذذانية وحذذاملي صذذفات الجنسذذين وأفذراد جماعذذة الرومذذا ،وأن
تُحجم عن دعم تل االعتداءات ،سواء بفعل أو بامتنا عن الفعل ،بضمان ما يلي:
الحماية الفعلية لهذه الفئات من التهديدات واالعتذداءات التذي يم ذن أن
)
يتعر لها أفرادها بس ب أنش تهم أو ميلهم الجنسي أو أصلهم اإل ني؛
) التحقيق السرير والشامل والفعاب في جميذر التهديذدات واالعتذداءات التذي
تسذذتهد هذذذه الفئذذات ،بمذذا فذذي لذ أي ادعذذاءات بشذذأن الذذدوافر التميينيذذة التذذي يم ذذن أن
ت ون وراء هذه األفعاب ،وضمان محارمة المسؤولين عنها ومعاق تهم وفقا لخ ورة أفعالهم؛

ج) تق ذذديم ت ذذدريب فع ذذاب إل ذذأ الم ذذو فين الم لف ذذين ب نف ذذا الق ذذانون وم ذذو في
الجهاز القضائي بشأن الجرائم المرت ة بدافر ال راهية والرصد المنهجي لهذه الجرائم؛
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) تنفي ذذذ ت ذذدابير التوعي ذذة للتص ذذدي للتحي ذذن والقوال ذذب النم ي ذذة ،وسياس ذذات
م افحة ومنذر الجذرائم المتصذلة بال راهيذة والتمييذن ،وال سذيما بسذ ب الميذل الجنسذي أو الهويذة
أو األصل اإل نيو
التدريب
 -20الحل الجمض ع(م فإ ( ا ملظر عل حكرلم ال ولق رض ارفرجل ملتم ر لالتل ر
ملوررل ال ج ررض ا ر
ر ألش ر ل س ررل و حلجل ررض .س ررل الجم ررض اال ر ع ررل ر
ال ث ر اوترلا شرل الترر ا غرإ ر ضرجل ملتل لرض اتا رض االسر ض
د ا الا
االإنسرلن ض مل مرض جل كر ل سرطمو ل) حرر( ج لاكل ر د الؤا ارلن د قعرل ل التررر ا
س ملتل لض ملل .)10
ين ي أن تقوم الدولة ال ر بما يلي:
إدرا وحذذدات دراسذذية عذذن أح ذذام االتفاقيذذة فذذي بذرام التذذدريب الذذدوري
)
واإللنامي لمو في إنفا القانون والقضاة والمدعين العامين ومو في السجون والهجرة؛
) توفير تدريب منتظم علأ اإلجراءات المحددة في بروتورذوب إسذ ن وب ألفذراد
الش ذذرطة والم ذذو فين المعني ذذين ب ذذاللجوء والقض ذذاة والم ذذدعين الع ذذامين وحذ ذرار الس ذذجون وخ ذ ذراء
ال ب الشرعي والمذو فين العذاملين فذي مرارذن االسذتق اب أو االحتجذاز ،بمذا فذي لذ التذدريب
ذنه المراعيذذة لنذذو الجذذنس ،وضذذمان إدمذذا الم ذذاد
علذذأ رشذذف اا ذذار النفسذذية للتعذذذيب والذ ُ
التوجيهية الواردة في ال روتوروب في التحقيقات في قضايا التعذيب أو سوء المعاملةو
المدافر عن المواطنين
ر

 -21جلحررا الجمررض لعلمررل ااررلن قررر  2011 7اررر تر ملرر( ف عر ملر طم
ملظرل ) آا ررض قلئ ررض طم ررض .غررإ الجمررض شرتجل ررلاال إن ناررص ملر مللا ررض ملللحررض المرر( ف
ع مل طم فلارل إىل ر و ئمر أل ال رض ا رض ا قلئ رض ا طم رض فترلال .لسر
الجم ررض ع ررل ات رر(م ج ر تل ررلن ع ر رر( مو ررر ررجل مت ررض ا طم ررض االض ر لال ل ررلل
الل ة ر لن ا ررل ع ر ا ررض د عررلم  .2013سررل تل اال ر كرررا إن حمل اررض مررض جلقوررض
ئ ررجل أل ر ر الل ت ررض الجمت ررض ا طم ررض اطت ر ر د خل ررل مل رر( ف ع ر ر مل ر ر طم ررلامظجل د
اشكل د حلل ولشجل إججل ن جملئ ض ملل .)2
ين ذذي أن تضذذمن الدولذذة ال ذذر األداء الفعذذاب والمسذذتقل للمذذدافر عذذن المذذواطنين
وتمتنر عن التدخل في واليتذ المتمثلذة فذي النظذر فذي شذ اوى األفذراد ،سذواء أاسذتُهلت أم
ال إجذراءات جنائيذذة بشذذأنهاو وين ذذي أن تذذوفر الدولذذة ال ذذر أيضذ ا مذذا ي فذذي مذذن المذذو فين
الذذدائمين والمذذوارد الماديذذة رذذي يتسذذنأ للمذذدافر عذذن المذذواطنين أداء واليذذة االيذذة الوقائيذذة
الوطنية باستقالب وفعاليذةو وين ذي أن تضذمن الدولذة ال ذر أيضذا امتثذاب جميذر السذل ات
المعنية ألمر الجمعية الوطنية القاضي بتنفيذ توصيات المدافر عن المواطنين دون تأخيرو
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استقالب الجهاز القضائي
 -22جلحررا الجمررض لالرر( إ ملل ررر التز ررز سررلاالل ررلن ااعررلئ نظررجل اواررجل ) 7
مت رض ا طم رض رل نار ارجل سرم ض ااعرل ملجلشرؤ ارر
عال ) ،اكم ل ظر قلارض ر
جلمللن ررل تل ررل د خل ررل ااع ررل
ا ررجح ر جمللر ر ألعل ر ر الاع ررل  ،أل ررجل ا ررر تكر ر
ملل ل .)12 2
ين ذذي أن تواصذذل الدولذذة ال ذذر اتخذذا التذذدابير لضذذمان اسذذتقالب ونناهذذة الجهذذاز
القض ذذائي الت ذذامين ف ذذي أداء مهامذ ذ  ،وين ذذي أن تعي ذذد النظ ذذر ف ذذي نظ ذذام تعي ذذين القض ذذاة وفقذ ذا
للم ذذاد األساسذذية بشذذأن اسذذتقالب السذذل ة القضذذائية والقيمتذذين  1و 2مذذن م ذذاد بن ذذالور
للسلوا القضائيو
إجراء المتابعة
ارر(م ،حبل ر ل  15ل ررل  ،2016تل ررلن
 -23طلررا الجمررض إىل ا( اررض اطررجل
لجررز اوؤررص ط ر
ع ر لل تررض ة ر لن الجمررض شررل ختررلذ رر( إ كو ر عمل ررل خع ر
سررلا مررر ( ررض سررلا حلجل ررض نظررجل اواررجل  ) 9عررال ) ،شررل إل نررض اتلم ررض الل ( رر( ن
العلر رر( ن ار رريت سر ررل ( ملر رر( فت ع ر ر حا ر ر ق إلنسر ررل ا ر ررؤو مل ل ر ررلن مل ل ر ر
مسر غرل جل هل رض مسرلن ض حرل ل ةرولن مسر فرجل يلعرض اجل رل،
ز ج مل
الؤا ف ل نظجل اواجل  19عال ).
مسائل أخرى
رر(ق عل ر تلترر( ن أل ررر مللؤرر( ألسلس ر ض
 -24رر(ع الجمررض ا( اررض اطررجل إىل
حلا ر ق إلنسررل ارريت ا س ر طجلفررل ف ررل ترر( ،ال س ر مل ال ولق ررض ا( ا ررض حلمل ررض حا ر ق ي ر
اتملل مل لججل فجل سجلتر.
مشجل الال جل ملا( ض إىل الجمض كرا تر ملالحظلن
 -25حطلا إىل ا( اض اطجل
خللل ض ،عل نطلق س لالغلن ململسوض ،ع طجل مل ق اشوك ض اجلمس رض سرلئ إلعرالم
ملمظملن غإ حلك ض.
 -26ح(ع
حبل ر ر ل  15ل
ململسا قلئمض
الجمض ا جا
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ا( اض اطجل إىل ار(م اجل جلترل ملاور  ،ارر سر ك اجل جلترل ار( ا لارث،
ررل  .2019هل ررر اغ ررجل  ،س ررلؤ الجم ررض إىل ا( ا ررض اط ررجل د ا ق ر ر
لملسلئ قو ا(م الاجل رجل نظرجل إىل فارض ا( ارض اطرجل علر ار(م الارل جل إىل
إلججل الخل ل الا(م الال جل.
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