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المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع

لتركيا*

ررج ل  ١406و ١409يفمللق ررني يو ا ررني 26
 -١نظ ررجلن م ررض ملتع ررض يف جل ررها
و 27ن ررلبريلجلا  CAT/C/SR.1406( 20١6و )CAT/C/SR.1409يف جقجلا ررجل يف ر ر و يف جليفلر ر
ررج ل  ١424و ١426يفمللقرني يو اررني  ١0و١١
رتك رل ( )CAT/C/TUR/4ويفعجمر ن
يال ر لاني  20١6يفملالحظلن يفخلجل ض يف جل ض.

ألف -مقدمة
 -2يلررجلا يف ةمررض عررا يق ر اجلتل و ررض يف رررجلا قينيرررل يفمي رجليفر يف ،ج ررل
يف ه ا مح لإ جليفر حنييف يكثجل يجلك زيف لو يف و ض يف رجلا ويف ةمض.
-٣

ويجلح يف ةمض للحلنييف يف ه ي جليه
ّ

وف يف و ض يف رجلا يثملر يف مظجل

جق ر

يف جقررل اجل

يف جقجلاجل.

باء -الجوانب اإليجابية
يجلح ر يف ةم ررض لجل ر اا يف و ررض يف ر ررجلا ع ررر يف توينيك ررنيا يف ،ج ررل ،ي ل ررض ملتع ررض
-4
ّ
يف جل ر ررها و ر ررملع ر ررا ع ر ررجلوا يفمللل ر ررض يو يف لقنيل ر ررض يف قلسر ر ر ض يو يف الةن ر ررلن ض يو يفمل م ر ررض 27
يا نيارسيجمت .20١١
ويجلح ر يف ةمررض ياعررل لل ج ر يفلمل يف جل رجلال ض يف جل ررض يف ر يفطررهيفل يف و ررض يف رررجلا
-٥
ّ
ذيفن ص ض لل،ي ل ض:
يف ملئ
__________

*

يف جلر ر ا يف رره ي ر ر ن ررلبريلجلا  20١٣ع ررر يفمل ررل  94ررا يف ق ررلننيب
(ي)
يف يصيحت يمص يفآلب ع ر ع م لل ض يفمل ؤو ض يف ملئ ض عا يفللا يف جلها جقرل م

يفعجم يفل يف ةمض
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ررل،ن

و يفل يف لللض ويفخلم و (١8ن لبريلجلا  ١٣ -يال ر لاني .)20١6
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ع ررر م ررني ررل يوص ررت ل رره يف ةم ررض
يف قجل )24؛

الحظليف ررل يفخلجل ررض يف ررللقض (يفنظ ررجل

CAT/C/TUR/CO/3

(ا) ص و يف قلننيب م  ١١ 629١ن لبريلجلا  20١2للأب "يلر ا رلننيب
يم رره يف لقنيلر ررلن ويف ج ر ر يفلمل يفأل م ر ررض ويف ق ررلننيب يفملجل ر ررا كجليف ي ررض يف ر ر نيس و جليفك ررز يفمل ر ررلع و ر ر
يفحلملاض" يف ه الة ع ر يفسجخ يفم ويري ا ي يفلمل ل ا ض عا س يفحلجلاض؛
(ج) س ر ررا يف ق ر ررلننيب ر ررم  ١١ 64٥8ن ر ررلبريلجلا  20١٣لل ر ررأب يفأل لن ر ر ر
مللجلعررو جلررها ةذيف
ويفحلملاررض يف و ررض يف رره اجعررما حنمررل للررأب يررنيفمل فلاررض ثلننياررض فرجليف يف َّ
يع ويف ةىل ل يفهنم يفألص ض يو حملا ة ل ج م يف،عج ل اض (يفملل ()١(6٣ا))؛
( ) ل ر ن لذ يف قلننيب م 6284
و م يف لمف ع يفملجلي .

 20آذيف ر ل س  20١2للأب فلارض يفألسرجل

 -6وحت ط يف ةمض ع مل كيرل يفن يف و رض يف ررجلا يف جليف رض ةىل يلر ا س لسرليفل وة جليفريفيفرل لة رض
يررنيفمل زا ر ررا يفحلملاررض حلقررنيق يفمين ررلب ويري ررا يف،ي ل ررض لرررجلق ي ررل حت ر ا رررض يف لم ر
يف نيطم ض ملنلفحض يف لمف ع يفملجلي رت .20١9-20١6
 -7ويق ِّ يف ةمض يف ني يف نيمل يف ر ييرهرل يف و رض يف ررجلا يفسرجةللض جر فا يفرلئر نييففر اا
ةىل ي يفعر ر ل ررا جم ر ر يف ة ررنير ويفألإ ررخلي يفاج ررل و ةىل يفحلملا ررض يف و ررض ويفمل ررل جلاا ررمل
يفحلل و نيثلئا يف الز ض .ويثر يف ةمرض ياعرل ع رر يف و رض يف ررجلا ،سرجقيلرل وريو ةانييفئ رل رل ازار
ع ررر  2.7ررنيب إررخص ررا يف ال لررو يف ررني او يف ررل اا ررا يف م رزيفا يفمل ر ح ل ر تم فعررال
عررا آ،ا ررا جم ر يف ةررنير ويف ال لررو يف قررل و ررا يفةلن ررجلب وة ارتاررل ويف ل رجليفق ويف ررني يفب
ول يفب ي جلى.
 -8ويلجلا يف ةمرض عرا يقر اجلتل و رض يف ررجلا جني
ةطل يفمي جليفريفن يفخللصض جمل حقنيق يفمين لب.

رل عرني يفئمرض ةىل يفملن رو لني،ارلن

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المعاملة
اإلفالت م العقاب على أفعال التعذيب وسوء

 -9ع ر يف جل م ا يل ا لننيب يف و رض يف ررجلا لر م عرنيا يفلرلا يف جلرها جقرل م فرإب
يف ةمررض يلررلجل لررل ق ا ةزيفر ع ر م ي ق ر ل ني ررلن كلف ررض عررا يفالكمررلن يفملجل قررض لل جلررها كررل
ذ ررن عررا يف قعررلال يفملمرنياررض ع ررر يف عررلريفن يف جلررها يف ر لجررت ف ررل يفانمررض يفألو ول ررض حلقررنيق
يفمين ررلب .ويلررلجل يف ةمررض لررل ق ا ياعررل ةزيفر و ررني ييررلاا حررني لررو يف لر يف نيررمل ررا يف عررلريفن
يف جلررها يف ر يل ةررت عم ررل يفملمظمررلن ررمل يفحلنني ررض ويف ي لنررلن يف ر ر ّ ج ل يف و ررض يف رررجلا
يقجلاجلتررل يف ر و (يفنظررجل يف قرجليفن ررا  27٣ةىل  276ويفملررجلفقو  ١و )2ررل اررنيح للر م يف جحق ررا
مج ر يف عررلريفن يف جلررها ررالا يف رررت يفمللررمني ض لررل جقجلاجل .وعررالو ع ررر ذ ررن ي ررجلن يف و ررض
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يف رجلا يف ل ا ا يف جحق قرلن يف عرلريفن ةسرلر يفمللل رض ويف،سرجخ يفم يفمل رجلة قرني را لنر
يفمل ررؤو و و ن ررا ت ررهع يف جحق ق ررلن ي ّن ح ررل،ن ررض ن رري ل ةىل يني ر عقنيل ررلن يأ اي ررض
ومل يؤ ةىل ف جليف لن ويني ر عقنيلرض يف رةا ة ّ،حرل،ن نرل  .ويلرجلا يف ةمرض عرا يسر ل
ألب يف و ض يف رجلا مل يق ِّم يفملل ني لن يف ط يج ل يف ةمرض للرأب يفحلرل،ن يف رت يف ر حنرم ف رل
ع ررر ررؤو و لل ررةا ل رري ةس ررلر يفمللل ررض يف رررت ررا  20١١ةىل  20١٣و ،لل ررأب
يفحلرل،ن يف ر حنررم ف رل ع رر ررؤو و للقنيلرض يف رةا ل رري ةسرلر يفمللل رض عررلم 20١4
يو  .20١٥ويلجلا يف ةمض عا يسر ل ياعرل ألب يف و رض يف ررجلا مل يرجلّ ع رر يف لرل يف ره يثرل ع
يععلر يف ةمض و ل ع يب س رلن ةن لذ يف قلننيب كثمليف ل و ّ ت ةىل يفألفجليف يف هاا فلرنييف إرنلوى
ل رري يف جلررها وةسررلر يفمللل ررض و ررمل ذ ررن ررا يفألعمررلا يف نيحل ر ض ع ررر يا ر يف لررجلطض "يفمررل
عل " ا ي " قلو ض" يو "ةتلنرض" يفرجليف يف لرجلطض .ويلرمل يف ةمرض ةىل ينيصر ليفل يف رللقض (يفنظرجل
 CAT/C/TUR/CO/3يف قررجل  )8ويلررجلا عررا يس ر ل كرره ن ألب يف و ررض يف رررجلا مل يمل ر لل ر
ت ل ررض حنني ررض ررجق ض جحق ررا إ ررنلوى يف جل ررها وس ررنير يفمللل ررض يفملجلفنيع ررض ع ررر يفمل ررني و
يفملن و لإن لذ يف قلننيب (يفملنييف  2و 4و ١2و ١٣و.)١6
 -١0تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
ضررمان التحقيررق الفرروري والفعررال والنحيررو فرري جميررع حررا ت وادعرراءات
(ي)
التعذيب وسوء المعاملة ،ومقاضاة مرتكبي تلك األفعال وإدانتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛
(ا) ضمان وقف مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة المحعومي فوراً ع
العمررخ لررالل فترررة التحقيررق ،لاصررة إما كرران اسررتمرارهم فرري أداء مهررامهم قررد يسررم لهررم
بتكرار الفعخ المحعوم أو ا نتقام م الضحية المحعومة أو عرقلة التحقيق؛

(ج) ضررمان عرردم لجرروء مسرروولي الدولررة إلررى التهديررد باسررتخدام تهررم مضررادة
المحتجحي أو أقاربهم لعدم اإلبالغ ع أفعال التعذيب؛
كوسيلة لترهيب األشخاص
َ
( ) تضررمي التقريررر الرردوري المقبررخ بيانررات إحدررائية ع ر ادعرراءات التعررذيب
وسرروء المعاملررة ،مدررنفةً حسررب الموش ررات مات الدررلة ،بمررا فرري ملررك ا نتمرراء اإل ن ري
للضررحايا ،ومعلومررات ع ر الحررا ت الترري اتهررم فيهررا األف رراد الررذي ضعمرروا أنهررم تعرضرروا
للتعذيب أو سوء المعاملة على يد السلطات بعد ملك بجريمة جنائية إضافية؛

(ه) إنشاء هيئة مستقلة تُعهد إليها مهمة التحقيق في الشركاو المق مدمرة ضرد
الموظفي المكلفي بإنفام القانون ،تكون مستقلة ع الهيكرخ الهرمري للشرر ة ،علرى نحرو
ما أوصت بو اللجنة سابقاً.
المحتجحي للتعذيب وسوء المعاملة في سياق عمليات مكافحة اإلرهاب
ادعاءات تعرض
َ
 -١١يلررلجل يف ةم ررض لق ررا ل ررل ا ةزيفر وفررجل يفملل ني ررلن يفملنيثني ررض يف ر ي ر لج ررني ة ررني ةن ررلذ
يفاجة رزاا وةس ررلر ل ررل ج م ةط ررل نييف ررض يف ج ا ر يفن يفأل م ررض يفملجل ررني
يف ق ررلننيب يل ررها
إ
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ويفملزعني ررض يف ررزر يف مررنيق يف لررجل ررا يف ي ر ( ثر ررز وسر نيق) ع ررر ررض يررأ يعمررلا
يف لم ررف ل ررو ر رنييفن يفأل ررا يف رتك ررض وح ررزا يف لم ررلا يف نجل س ررجلي عقر ر يفهن ررل عم ررض يف ررالم
علم  20١٥ويفرةملن يفمي تلل ض يف الم ل يفجليف مجمرنيب ملرل ا رمر يف و رض يفميسرال ض يف لرجليفق
ويف لررلم ( يفعررو) .ويلررلجل يف ةمررض لررل ق ا كرره ن ةزيفر يفملل ني ررلن يف ر ي ر لررإفالن رجلينه تررهع
يفألفللا ا يف لقلا (يفملنييف  2و 4و ١2و ١٣و ١6
).
 -١2تررذكر اللجنررة بررالحظر المطلررق للتعررذيب ،الرروارد فرري الفقرررة  2م ر المررادة  2م ر
رواء تعلرق األمرر
ا تفاقية ،التري ترنع علرى أن الترذري برأي ظرروف اسرتمنائية مهمرا كانرت ،س ً
بحالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي على الدعيد الرداللي أو أي حالرة
مر حررا ت الطرروارم العامررة األلررر  ،يجرروض كمبرررر للتعررذيب .وفرري هررذا الدرردد ،تلفررت
اللجنرة انتبررا الدولررة الطررف إلررى الفقرررة  5مر تعليقهررا العررام رقرم  )2007(2بشررأن تنفيررذ
الدول األ راف للمادة  ،2التي تذكر فيها اللجنة ،في جملة أمور ،أن الظروف ا سرتمنائية
تشررمخ أيضراً كر مخ تهديررد بارتكرراب أعمررال إرهابيررة أو جررائم عنيفررة ،وكررذلك النرحاي المسررل
على الدعيد الدولي أو غير الدولي .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونحيهة في جميع ادعراءات التعرذيب وسروء
(ي)
المعاملررة علررى يررد قرروات األم ر  ،بمررا فرري ملررك ادعرراءات تعسررف الشررر ة فرري جيررحري برري
كانون األول/ديسمبر  2015وآمار/مارس  ،2016التي أدلرى بهرا  52شخدراً ،حسربما
ُضعم ،وأ ارتها اللجنة في حوارها مع وفد الدولة الطرف؛
(ا) ضمان مقاضاة مرتكبري أفعرال التعرذيب وشرركائهم المحعرومي  ،بمر فريهم
األشخاص الذي يشغلون مناصب قيادية ،علرى النحرو الواجرب ،وإصردار عقوبرات بحقهرم
تتناسب مع لطورة أفعالهم ،إما بتت إدانتهم؛
(ج) إتاحة سبخ انتداف فعالرة للضرحايا وجبررهم علرى نحرو فعرال ،بمرا يشرمخ
تقديم تعويض مندف ومناسب لهم ،وإعادة تأهيلهم تأهيالً كامالً قدر اإلمكان؛

( ) إعادة تأكيد الحظر المطلق للتعذيب على نحو يترك أي مجال للبس،
وإدانررة ممارسررات التعررذيب علن راً مررع توجي ررو إنررذار واض ر بررأن أي شررخع يرتكررب تل ررك
األفعررال أو يتوا ررأ مررع مرتكبيهررا أو يندرراي لهررم بررأي شرركخ م ر األشرركال يُعتبررر مسرروو ً
شخدياً أمام القانون ع تلك األفعال ويخضع للمالحقة الجنائية وينال عقوبة مناسبة.
ا دع رراءات المتعلق ررة بعملي ررات القت ررخ ل ررار نط رراق القض رراء ،وس رروء المعامل ررة ،ف رري س ررياق
عمليات مكافحة اإلرهاب
 -١٣ةعررلفض ةىل يف ،عررلريفن يفمللررل ة ررل يعررالع لجلررجلب يفاجة رزاا جلررها وسررنير يفمللل ررض
يللجل يف ةمض لل ق ا ةزيفر يف جقل اجل يف ي قج ل للأب يف ينلا س رلن يف و ض يف ررجلا عم رلن جر
مر ر ن و ررل ج نر ررلق يف قع ررلر سر ر لق يم رره عم ررلن ملنلفح ررض يفمي ت ررلا يف ررزر يف م ررنيق
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يف لررجل ررا يف ي ر  .ويلررجلا يف ةمررض عررا يس ر ل ألب يف و ررض يف رررجلا مل يررجلّ ع ررر ط يررلن يفحللررنيا
ع ر ل ني لن للأب ل ةذيف كلنت يف جحق قلن ل اض يفحلل،ن يفملي را عم رل ع رر نررلق ويفسر
ث يف علر يب ملصض را يفرجليف يف لرجلطض ج رنييف يف رجلييو يعرز جو رل إرلر يفد ة ارا وزامر يلإرنو
 8يا نيارسريجمت  .20١٥ويلرجلا يف ةمرض عرا يسر ل ياعرل ألب
رز
ح ني لي
يف و ض يف رجلا مل ين حملسيض جلينه عم لن يف قج يفحلل،ن يف يثل يفل يف ةمض سللقل ث
عر ض قجر يفر كلبررلز ويفلمرره يف يررل ا ررا يف لمرجل  ١2سررمض ع ررر ار رنييفن يفأل ررا سر لق عم ررض
ملنلفح ررض يفمي ت ررلا يل رجلاا يف ث ررليرننيفمت  2004يف ر لجّررت ف ررل يفانم ررض يفألو ول ررض حلق ررنيق
يفمين لب .ويللجل يف ةمض لل ق ا ياعل ةزيفر يف جقل اجل يف ي لأب يفجليف يسجل يفألإخلي يف رهاا ج رنييف
يف،إررجيلكلن لررو رنييفن يفأل ررا ويفرجليف يف ملعررلن يفمل ر حض مل اجمنمرنييف ررا يفسررجالم ثررث م ررل
عجل يف جحق ا الل لن ي ن يف نيف لن .وعالو ع ر ذ ن يلجلا يف ةمض عا لل ا ق رل ةزيفر
يف جقررل اجل يف ر ي ر لررأب فررجلب حظررجل يف جةررنيا يفملمررلطا يف ر نر ّ ررهن ف ررل عم ررلن ي م ررض حر ررا
ر يف ررنلب يفملج ررأثجلاا ع ررر يفحلل ررنيا ع ررر يف ر ويفخل ر لن يفألسلس ر ض ث ر يف جلعلا ررض يف ل ررح ض
ويف ةهيفر ف ي رم ذ ن يملل و للنل إ ا اا.
 -١4توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
ضررمان إج رراء تحقيقررات فوريررة ونحيهررة وفعالررة فرري جميررع ادعرراءات القتررخ
(ي)
لار نطاق القضاء على يد سلطات الدولة الطرف ،بما في ملك القتخ المحعوم للسيدتي
مررا شرراء اي إدير وضينررب تاشرركي علررى يررد قناصررة مر أف رراد الشررر ة ببلرردة جيررحري فرري 8
أيلول/سبتمبر  ،2015ومقاضاة مرتكبي هذ الجرائم ومحاسبتهم؛
(ا) الحرص في جميع الحرا ت علرى إلطرار أفرراد أسرر المقترولي فري سرياق
عملير ررات مكافحر ررة اإلرهر رراب ،ومر ررنحهم فرصر ررة معقولر ررة سر ررتالم جمر ررمهم ،والتحقير ررق فر رري
ا دعاءات القائلة بأن أفراد األسر ُحرموا م هذ الفرصة في الحا ت التي حد ت مولراً؛
(ج) التحقي ررق الف رروري والنحي ررو والفع ررال ف رري ا دع رراءات الت رري تفي ررد ب ررأن حظ ررر
التجول الرذي فرضرتو الدولرة الطررف أ نراء العمليرات األمنيرة حرال دون حدرول األشرخاص
المتأ ري على الغذاء والرعاية الدحية فسبب لهم ملك معاناة شديدة؛ وتأديب أو مقاضاة
المسرروولي عر فرررض هررذا الشرركخ مر سرروء المعاملررة؛ واتخررام الترردابير الالضمررة لكفالررة أ
تستتبع التدابير التي ستُتخذ في سياق العمليات األمنية المقبلة آ اراً م هذا القبيخ.
ا ستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهري
 -١٥يلررجلا يف ةمررض عررا ق ررل ةزيفر يف ،عررلريفن يف ر ي ر لررأب يف،سررجخ يفم يفمل ررجلة قررني ع ر
يفملجظر ررلتجلاا يفسر ررج ح ر ررالا يف ر رررت يفمللر ررمني ض لل،سر ررجلجليفب .ويالحر ررم يف ةمر ررض ر ر يفألسر ررف يب
حتق قلن يف و ض يف رجلا س نيس يفمل ؤو و سر لق يف،حجةل رلن يف ر يفنر لت عرلم 20١٣
ح اق ررض ررلز للس رررمينيا ينق ررجل مل ي ر ر ةىل ي ّ الحق ررلن ع ررلئ ض ع ررر يف ررجل م ررا
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يف ع ررلريفن يف،س ررجخ يفم يفمل ررجلة ق ررني يف ر ر ي ىل ررل يفملجليف ي ررنيب ك ررل ذ ررن يف ةم ررض يفألو ول ررض ملمر ر
يف جلررها ويفمللل ررض يو يف لقنيلررض يف الةن ررلن ض يو يفمل مررض .ويلررجلا يف ةمررض عررا يسر ل ياعررل ألب يف و ررض
يف رررجلا مل يق ر ِّم ي ّ ل لنررلن عررا عقنيلررلن حم ر َّ ةب ص ر ن ر ي قلتررل يف رجليف يف لررجلطض يف ررهاا
حنيكمنييف لج مض يف،سجخ يفم يفمل جلة قني الا يف ررت يفمللرمني ض لرل جقجلاجل .ويلرجلا يف ةمرض عرا ق رل
كه ن ةزيفر يف جل االن يف جلجلال ض يف ي ت رؤ جليف ع رر منيعرض يفمي رجليفريفن يفأل م رض يفا رض يف ر
متر ررمح يف لر ررجلطض س ر ر رلن ةعر ررلف ض و ،س ر ر مل س ر ر رض نيسر ررلض ،سر ررجخ يفم يفألس ر ر حض يف مل ار ررض ع ر ر
يفملجظلتجلاا (يفملنييف  2و ١2و ١٣و.)١6
 -١6ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
ضر ررمان إج ر رراء تحقيقر ررات فورير ررة ونحيهر ررة وفعالر ررة فر رري جمير ررع ا دعر رراءات
(ي)
المتعلقة با ستخدام المفرط للقوة مر جانرب المروظفي المكلفري بإنفرام القرانون وضرمان
مالحقة الجناة وتعويض الضحايا على نحو مناسب؛
(ا) تكميررف الجهررود الراميررة إلررى تقررديم الترردريب بشرركخ منهجرري إلررى جميررع
الموظفي المكلفي بإنفام القانون علرى اسرتخدام القروة ،و سريما فري سرياق المظراهرات،
على أن تولذ بعي ا عتبار المبادم األساسرية المتعلقرة باسرتخدام القروة واألسرلحة الناريرة
مر جانرب الموظفي المكلفي بإنفام القواني .
تعريف التعذيب

وتجريمو

الجلا يف جلها كةجلبض حم َّ فإب يف ةمرض يالحرم يب يف جلجلارف
 -١7م يب يف قلننيب يف ملئ ِّ
يفملررل  94نررل ص ررا ح ر ع ر م ةإررل يه ةىل يف ةررجلب ررا يف ل ر يفملررهكني  .و ،يررجل
يف رنييف
يف جلجلاف ياعل ةإل حم َّ ةىل يفللا يف جلها يفملجلينيض لةجلب يجلت يو ةكجليفع إخص آ جل رمل
يف لخص يف ه يلجلب جل ّها يو ،نجزيفا ل ني لن يو يفعرتيففلن مه (يفملل .)١
 -١8ينبغي للدولة الطررف أن تروائم أحكرام المرادة  94مر القرانون الجنرائي مرع أحكرام
المررادة  1م ر ا تفاقيررة بالقيررام بمررا يلرري( :أ) تحديررد العوامررخ المحفررحة علررى التعررذيب أو
األسباب الداعية إليو؛ (ب) تضمي التعريف األعمال الهادفة إلى ترهيب أو إكرا شخع
آلررر غيررر الضررحية أو انترحاي معلومررات أو اعترافررات منررو .وفرري هررذا الدرردد ،تررذكر اللجنررة
بتعليقهررا العررام رقررم  2الررذي يوكررد أن وجررود تناقضررات لطيرررة برري التعريررف المح ردمد فرري
ا تفاقيررة وملررك الرروارد فرري القررانون المحلرري يُنشررأ غ ررات فعليررة أو محتملررة تترري إمكانيررة
اإلفالت م العقاب (انظر  ،CAT/C/GC/2الفقرة .)9

األساسية
الضمانات القانونية

يفملنجلسررض يف جلرجلاللن يف رتك ررض ل ر يهنررل يلررلجل
 -١9حتر ط يف ةمررض ع مرل لل عررملنلن يف قلننين رض َّ
لررل ق ا ةزيفر يف جل ر االن يف ر ي ررت ررؤ جليف ع ررر ررلننيب يفمي رجليفريفن يف ملئ ررض يف ر متررمح يف لررجلطض
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ص ررالح لن يك ررت ،حجة ررلز يفألفر رجليف وب لل ررض ع ررلئ ض يثم ررلر حي ر ر م جليفك ررز يف ل ررجلطض .و ررا
لل يف ق ا يفأل جلى ة علا يفمللجيه م ملجليف يض جمجل لل اني زنزيفنليفم (يفملل .)2
المحتج ر رحي  ،بحكر ررم القر ررانون
 -20ينبغر رري أن تضر ررم الدولر ررة الطر رررف حدر ررول جمير ررع
َ
والممارسة ومنذ اللحظة األولى لسلب حريتهم ،على جميع الضمانات القانونية األساسرية،
بمررا فرري ملررك الحررق فرري الحدررول علررى مسرراعدة قانونيررة دون إبطرراء .وينبغرري أن تواصررخ
الدولررة الطرررف تركيررب أجهررحة مراقبررة بالفيررديو فرري جميررع أرجرراء مرافررق ا حتجرراض الترري قررد
يوج ررد فيه ررا محتج ررحون ،باس ررتمناء الح ررا ت الت رري ق ررد يُنته ررك فيه ررا ح ررق المحتجر رحي ف رري
الخدوصية أو في سرية التواصخ مع المحامي أو الطبيب .وينبغي حفظ هرذ التسرجيالت
والمحتجحي والمحامي .
في مرافق آمنة وإتاحة إمكانية ا الي عليها للمحققي
َ
حا ت ا لتفاء القسري
 -2١يلررلجل يف ةمررض لررل ق ا ةزيفر "إرريه يفنل ر يفم يفمل ررلر ض للررأب حررل،ن يف ،ج ررلر يف ق ررجل "
يف و ررض يف رررجلا و"ع ر م ي م ر ي ّ يفتجمررلم لررل جحق ا اررض تررهع يفحلررل،ن و قلعررل يفملجررني طو
ف ررل وةص ر يف يحنررلم حق ررم" ح ر ررل يفررل لرره يف جلاررا يف لل ر يفملل ر ررل،ن يف ،ج ررلر
الحظليرره يفألو ررض يف ر يع ررا عم ررل عق ر يفنج ررلر زال ي ره ةىل يجلك ررل يف رررت ررا ١4
يف ق ررجل
()١
ةىل  ١8آذيف ر ررل س  . 20١6وف م ررل اجل ررا ك ررأ ض يفألإ ررخلي يفمل ق ررني اا ررتي يل ررجلا
يف ةمض عرا يقر اجلتل جلرلوب يف و رض يف ررجلا ر يف ةمرض يفمللم رض لرلمل قني اا عرملب ةحرجليفز يقر م
يف يح عا فلن يفمل قني اا وحت ا تنياليفم .و ذ ن يللجل يف ةمض لل ق ا ألب يف و ض يف رجلا
ر رلن يف قتصر ض يف رتك ررض ر فررجلة ررا جليف لررض 94
يإررل ن ةىل يب نجر يفملر ع يف لررلم يف جررلل
ل قعلال كلنت يف ةمض يفمللم ض للمل قني اا يعل يفل ة ه وع ر يف رجل م را ذ رن مل ي رجح ي ّ
حتق قلن ملئ ض ومل يرجَّخه ي ّ ير يفلمل ي رجلى عرملب رلر ض يفملجرني طو ي را ترهع يف قعرلال.
ويللجل يف ةمض لل ق ا ياعل ألب يف و ض يف رجلا مل يم ِّ ره رجليف يفانمرض يفألو ول رض حلقرنيق يفمين رلب
ع ض تي ع يجلك ل (يفملنييف  2و ١2و ١٣و.)١6
 -22تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر  ،CAT/C/TUR/CO/3الفقرة  ،)9التري تردعو
الدولررة الطرررف إلررى اتخررام ترردابير مناسرربة لضررمان إجرراء تحقيقررات فعالررة ونحيهررة فرري جميررع
القضرايا المعلمقرة لحررا ت ا لتفراء القسررري المحعومرة ،ومقاضراة الجنرراة ومعراقبتهم وتقررديم
تعويضات ألسر الضحايا عند ا قتضاء .وتهيب اللجنرة بالدولرة الطررف أن تواصرخ التعراون
مررع اللجنررة المعنيررة بررالمفقودي فرري قبرررص وتعررحض الجهررود الراميررة إلررى ضررمان المس رراءلة
الجنائيررة للجنرراة .وتشررجع اللجنررة الدولررة الطرررف علررى النظررر فرري التدررديق علررى ا تفاقيررة
الدولية لحماية جميع األشخاص م ا لتفاء القسري.
__________
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الالجئون وملتمسو اللجوء وعدم اإلعادة

القسرية

 -2٣يق ررجل يف ةم ررض للميط ررل يف ق ررلننيي يفحل ررلا و ،سر رّمل يف ق ررلننيب يفملجل ررا للأل لنر ر ويفحلملا ررض
يف و رض يف ره ارنيفجل ال لرو و جم ر يف ةرنير فلارض و رلع رؤ ججو ل ر يهنرل يالحرم لق ررا
يب يف و ررض يف رررجلا ييق ر ع ررر يف ق ررني يف ةجليفف ررض يفمل جلوعررض ع ررر يم رره يفي ل ررض عررلم  ١9٥١يفخللصررض
لنيع يف ال لو .وا لو يف ةمض يف ق ا ياعل را يف جقرل اجل يف ل ار عرا عم رلن يف ررجل يو يفميعرل
يفملل  ٣را يف،ي ل رض.
يو يف رتح يف يم َّه ع ر مني امج ن ي ي ع م يفميعل يف ق جلاض يف نييف
وي يفملل ني لن يفمللجلوعض ع ر يف ةمض لأب يف و ض يف رجلا كل يلجلفت ع ر مني خمل ف ملي ي ع م
يفميعررل يف ق رجلاض ف مررل اجل ررا كلررلن يف جلعلاررل يف ررني او يف ررهاا زعررم يهنررم يع ر ويف ةىل ل ر تم يفألصر
مره مجلرف كررلننيب يف ثليرامرلاجل  .20١6ويلرلجل يف ةمررض لرل ق ا ةزيفر حرل،ن ح اثررض ي رجلى زعررم
ف ر ررل يب ح ر رنييفا  ٣0إخلر ررل ر ررا جم ر ر يف ةر ررنير يفألفةر ررلب يع ر ر ويف ةىل يفةلن ر ررجلب آذيف ر
ررل س  20١6وب ررمح م فجلصررض يف نيصررنيا ةىل ة رجليفريفن يف ةررنير .ويلررلجل يف ةمررض لررل ق ا ياعررل
ةزيفر يف جقررل اجل يف ر ي ر لررأب يف ق رنييفن يفمل ر حض يف رتك ررض يط قررت يف مررل ع ررر يإررخلي كررلننييف ررلو نيب
عيرني يفحلر و يف منيل رض رتك رل ن ررلبريلجلا  20١6ويلرمل يف ني رت ن ره ةىل يب وفر يف و ررض
يف رجلا يننجل تهع يف ،علريفن لل ينلا خمل لن ع ل يب يفألإخلي يف ثملن ض علجل يف هاا ج نييف
كررلننييف "ة تررلل و ررا حررزا يف لمررلا يف نجل سررجلي" وكررلننييف ررلو نيب يف نيصررنيا ةىل يف م ني اررض يف لجلل ررض
يف ررني اض .وي رمليف يأس ررف يف ةم ررض ل ر م يق ر يف و ررض يف ر ررجلا ل ني ررلن كل ررض ع ررا يفمي رجليفريفن
جيو عحلال يف جلها سجلالل وسط جم يف ةنير (يفملل  ٣
).
يفملريَّقض ّ
 -24ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

تعحيح اإل ار المحلري بمواصرلة وضرع نظرام لجروء جديرد يكرون متسرقاً مرع
(أ)
المعايير الدولية ومع أحكام المادة  3م ا تفاقية؛
(ا) النظر في رفع القيود الجغرافية المفروضة على تنفيذ اتفاقيرة عرام 1951
بسحب تحفظاتها على ا تفاقية؛
(ج) كفالررة عرردم القيررام فرري الممارسررة العمليررة بطرررد أي شررخع أو إعادتررو أو
تسليمو إلى دولة ألر تتوافر لديها أسباب حقيقية تدعو إلى ا عتقراد بأنرو سريواجو لطرراً
شخدياً ومتوقعاً للتعرض للتعذيب؛

( ) إجراء تحقيقرات فعالرة ونحيهرة فري حروادق إ رالق النرار التري وقعرت علرى
الحدود الجنوبية؛
(ه) وضع مبادم توجيهية واضحة وتقديم ما يتدرخ بهرا مر تردريب علرى تبري
ضحايا التعذيب وسط ملتمسي اللجوء.
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ا تفاق المبرم بي ا تحاد األوروبي وتركيا في  18آمار/مارس 2016
 -2٥حتر ط يف ةمررض ع مررل لل جنيعر حلن يف ر ر ّ ل وفر يف و ررض يف رررجلا للررأب حمجررنيى يف،ي ررلق
يفملررتم لررو يف،حتررل يفألو وق ويجلك ررل ونجلئةرره يفألو ررض وتررني يفي ررلق للررأب يز ررض يفمل ررل جلاا ل ر ي ن ررلذع
عمرل
 20آذيف ر رل س  20١6ل ر يهنرل يلرلجل للألسرف لر م يقر يف و رض يف ررجلا ل ني رلن ّ
يفعجم يرره ررا ي ر يفلمل منيسررض ،سررج للا يف ال لررو يف للئ ر اا و جم ر يف ةررنير ويفمل ررل جلاا ررمل
يف مظررل و كني ر ترهيف يف،ي ررلق .وعررالو ع ررر ذ ررن يلررلجل يف ةمررض لق ررا لررل ا ةزيفر ع ر م و ررني
عررملنلن لإعررل يف مظررجل فرجليف ى ط يررلن يف ةررنير ويفحلملاررض يف و ررض و ملاررض يفألفرجليف يف ررهاا ر ّ نييف
تهع يف ر يلن ا يفميعل يف ق جلاض ويف لني يف ملع ض .و ل ازا يف ةمرض قرل يفي ل رلن ةعرل يف قيرنيا
يف وّلج ل يف و ض يف رجلا وا ي جلى (يفملل .)٣
 -26ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
اتخررام الترردابير الالضمررة لضررمان تهيئ ررة ظررروف اسررتقبال مناسرربة لالجئ رري
(ي)
العائدي وملتمسي اللجوء والمهاجري غير النظاميي ؛
(ا) ا متناي ع احتجاض ملتمسي اللجروء والمهراجري غيرر النظراميي لفتررات
ويلة ،وعدم اللجوء إلى ا حتجاض إ كمرالم أليرر وألقدرر فتررة ممكنرة ،وتشرجيع بردائخ
ا حتجاض؛
(ج) تعحي ررح ق رردرة المديري ررة العام ررة إلدارة الهج رررة عل ررى إجر رراء تقي رريم ج رروهري
لجميررع ف رراد لبررات اللج رروء أو الحمايررة الدوليررة ،دون أي تميي ررح علررى أسرراس األص ررخ
اإلقليمرري ،وضررمان الحدررول رروال فترررة اإلج رراء علررى مسرراعدة قانونيررة مقدمررة مجان راً م ر
جهات موهلة ومستقلة؛
( ) كفالررة مررن جميررع العائرردي الفرصررة إلعررادة النظررر فرري ف رراد
وحمايتهم م اإلعادة القسرية وعمليات العودة الجماعية.

لبرراتهم،

الموسسة الو نية لحقوق اإلنسان
 -27يللجل يف ةمض لل ق ا ألب يف قلننيب يف ار يف ره ينلرلت كني يره ؤس رض حقرنيق يفمين رلب
ويفمل لويف يجلك ل يف حّت حم يفملؤس ض يف نيطم ض يف رتك ض حلقنيق يفمين لب ارمص ع رر يب ر
يف ررنيز يفر ال ر ِّرو ملن ررض ررا يعع ررلئ ل وال ررو يف ر رجلئ ثالث ررض آ ر رجلاا وت ررني ل رره ن اق ررنيب يفس ررجقال ض
يفملؤس ررض .ويل ررمل يف ةم ررض ةىل ةاع ررلحلن يف نيفر ر و ل ت ررل يب يفملؤس ررض يف نيطم ررض يف ار ر حلق ررنيق
يفمين لب إز ض ياعل لأ يفر لم ةعلف ض لنيص ل يفآل ض يف نيطم ض ملم يف جلها (يفملل .)2

 -28ينبغ رري أن تتخ ررذ الدول ررة الط رررف ت رردابير قانوني ررة مناس رربة لكفال ررة ا س ررتقاللية الوظيفي ررة
والهيكلية والمالية لموسسرة حقروق اإلنسران والمسراواة ،وضرمان تعيري أعضرائها با متمرال الترام
للمبادم المتعلقة بمركح الموسسات الو نيرة لتعحيرح حقروق اإلنسران وحمايتهرا (مبرادم براريس).
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وباإلضافة إلى ملك ،ينبغي أن تحرص الدولة الطرف علرى أن تضرطلع موسسرة حقروق اإلنسران
والمساواة بو يتها بفعالية ،بوصفها آلية وقائية و نية مات هيكخ مخدرع ومروارد كافيرة للوفراء
بهذا الغرض .وينبغي للدولرة الطررف أن تشرجع الموسسرة علرى تقرديم لرب اعتمادهرا إلرى
لجنة التنسيق الدولية للموسسات الو نية لتعحيح وحماية حقوق اإلنسان.
التدريب
 -29يق ر ّ يف ةمررض يفملل ني ررلن يف ر ر ج ل يف و ررض يف رررجلا للررأب يف ج ر ا يف رره يج حرره ألف رجليف
يف لرجلطض ويف ر س و ررني يف ررةنيب رلا حقررنيق يفمين ررلب ل ر يهنرل يلررلجل لررل ق ا ةزيفر عر م يررنيفجل
ي ّ ل ني ررلن عررا يق ر م يثررجل ي ررن يف رتيف  .ويلررجلا يف ةمررض عررا يسر ل ق ررض يفملل ني ررلن يفملق َّ ررض عمررل
يج حه يف و رض يف ررجلا م م رو يفمللرلكو للر ض يلإرجل يف جحق را حرل،ن يف جلرها وينيث ق رل
وكه ن للئ و يف ري و و ملتم ا يفملني و يف هاا اجلل نيب ر يفاجةرزاا را لرجليف ي اي رض
للأب سي كلف وينيث ا يفآلثل يف ي ن ض ويف م ض جلها وسنير يفمللل ض (يفملل .)١0
 -٣0ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
مواصر ررلة وضر ررع ب ر ررامت إلحامير ررة للتر رردريب المسر ررتمر لضر ررمان إلمر ررام جمير ررع
(ي)
الم رروظفي العم رروميي  ،و س رريما الموظف ررون المكلف ررون بإنف ررام الق ررانون ،وموظف ررو الس ررجون،
والموظفررون الطبيررون الع رراملون فرري الس ررجون وفرري موسس ررات الطررب النفس رري ،إلمام راً جي ررداً
بأحكام ا تفاقية وإدراكهم تماماً أن ا نتهاكرات التري تحردق سرتواجو بدررامة وسريُح مقق فيهرا
ويالحق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب في حال إدانتهم؛
َ
بمر فريهم الموظفرون الطبيرون،
(ا) ضمان حدول جميع الموظفي المعنيي َ ،
علررى ترردريب لرراص لتبرري حررا ت التعررذيب وسرروء المعاملررة ،وفقراً لرردليخ التقدرري والتو يررق
الفعررالي بشررأن التعررذيب وغيررر م ر ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو
المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛
(ج) وضررع وتطبيررق منهجيررة لتقيرريم فعاليررة ب ررامت التمقيررف والترردريب المتعلقررة
با تفاقية وبروتوكول اسطنبول.
ظروف ا

حتجاض

 -٣١يجلح ر ر يف ةمر ررض لر ررل ني يف ر ر يير ررهرل يف و ر ررض يف رر ررجلا جح ر ررو ر ررجلوا يف،حجةر ررلز
يف ةنيب ل يهنرل يلرلجل لرل ق ا ألب يف،كجظرل وعر م ك لارض ر لن يف جلعلارض يف لرح ض  ،ارزيف،ب
لررن ض نظررلم يف ررةنيب وألب يف و ررض يف رررجلا يفطررهن ير يفلمل ررمل كلف ررض جخ ررف ررا يف زاررل
يف نيررمل عر نررز،ر يف ررةنيب ررا ررالا يفسررجخ يفم ير يفلمل ل ا ررض ر يفحلجلاررض .ويلررلجل يف ةمررض
ل ررل ق ا ياع ررل ةزيفر يفململ س ررلن يف جل ر ر ض يفمليَّ ررا عم ررل ثر ر يف ررض يف زنزيفن ررلن ي ّ س ررلعض ررا
سررلعلن يف ررنيم وعم ررلن يف ج جر و ررمل يف قلننين رض ويفحلجل ررلب ررا يفملنلملررلن يفرلي ررض و ،س رّمل
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سةنيب ي نمل يفة ا يف منيا ( .)Fوللميعلفض ةىل ذ ن يالحم يف ةمض لق ا ينه جينيز فجلب يفحلي
يف،ن جليف مل يل ةىل  20اني ل ججل ل (يفملنييف  2و ١١و.)١6
 -٣2ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
مواصرلة جهودهررا الراميرة إلررى التخفيرف مر اكتظرال موسسررات السررجون،
(ي)
بسبخ منها تطبيق تدابير غير احتجاضية؛
(ا) ضررمان تلقرري جميررع األشررخاص مسررلوبي الحريررة عالجراً بيراً مالئمراً وفرري
الوقت المناسب؛
(ج) ضررمان إجرراء تحقيقررات مسررتقلة وفوريررة فرري ادعرراءات حرمرران األشررخاص
مسر ررلوبي الحرير ررة عمر ررداً م ر ر الرعاير ررة الدر ررحية وكفالر ررة لضر رروي جمير ررع مر رروظفي السر ررجون
المسوولي ع هذا السلوك لمالحقة قضائية أو إجراءات تأديبية؛
( ) مواءمة التشريعات والممارسات المتعلقة برالحبس ا نفررادي مرع المعرايير
الدوليررة ،و سرريما القواعررد مر  43إلررى  46مر قواعررد األمررم المتحرردة النمومجيررة الرردنيا
لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال).
حا ت الوفاة أ ناء ا

حتجاض

 -٣٣يلجلا يف ةمض عرا يسر ل لر م يرنيفجل ل ني رلن كل رض عرا حرل،ن يف،نجحرل و ملترل را
حل،ن يف نيفل يفمل ل لض يف إ يفل جليففرا يف،حجةرلز يثمرلر يف ررت يفمللرمني ض لل،سرجلجليفب (يفملرنييف 2
و ١١و.)١6
 -٣4ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات مفدلة ع حا ت الوفاة أ نراء
ا حتجاض وع أسبابها .وينبغي أيضاً أن تتخذ الدولرة الطررف تردابير تكفرخ اضرطالي لجنرة
مستقلة بتحقيقات فورية ونحيهة في جميع حا ت الوفاة أ ناء ا حتجاض.
السج الموبد بظروف مش مددة
 -٣٥يلر ررلجل يف ةمر ررض لر ررل ق ا ةزيفر يف ظر ررجلوا يف جق ار ررض ،حجةر ررلز يفألإر ررخلي يفانر ررنيم ع ر ر م
لل ررةا يفملؤل ر لظررجلوا ل ر َّ وتررني حنررم يفعجم ر لل ر ة ةررلر عقنيلررض يفميع ر يفم عررلم 2004
(يفملل يلب  ١١و.)١6
 -٣6توصي اللجنة بتخفيرف عقوبرة السرج الموبرد بظرروف مشردمدة وإلغراء المرادة 47
م القانون الجنائي ،وكرذلك الفقررة  1مر المرادة  25مر قرانون تنفيرذ األحكرام والتردابير
األمنية.
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مراقبة مراكح ا

حتجاض

 -٣7ا لو يف ةمض يف ق ا ةزيفر يفملل ني لن يف ي قج ل ا مظملن مل حنني ض حلقرنيق يفمين رلب
ويف ر ي ر لررأب يف ر رلن ررل زيف ررت  ،ي رمح رررل لزاررل يف ررةنيب و جليففررا يف،حجةررلز العرررالا
لأنلرررض يف جلص ر الفررل مل ني ررلن يف ر ر ج ل يف و ررض يف رررجلا .ويلررجلا يف ةمررض عررا يس ر ل ياعررل
ل م يق يف و رض يف ررجلا ل ني رلن للرأب رل ةذيف كلنرت يفألنلررض يفملجل قرض لجلصر ي رلكا يف،حجةرلز
ررا لنر ك لنررلن ررض ررا ي ر ررل صر يف ررةنيب و ررل حقررنيق يفمين ررلب يفالفظررلن
ويفملقلطللن ل ين ي ر جل عرا ي قر إرنلوى لصرض لل جلرها وسرنير يفمللل رض را يف رةملر وعرا
حتق قلن و الحقلن علئ ض ف مل اجل ا لج ن يف ،علريفن (يفملل يلب  2و.)١١
 -٣8تك رررر اللجن ررة توص رريتها الس ررابقة (انظ ررر  ،CAT/C/TUR/CO/3الفق رررة  )16للدول ررة
الطرررف بررأن تعتمررد لروائ رسررمية تررأمن صرراحةً للمنظمررات غيررر الحكوميررة لحقرروق اإلنسرران،
واأللدائيي الطبيي  ،وأعضاء نقابات المحامي المحليرة برإجراء ضيرارات مسرتقلة إلرى أمراك
ا حتج رراض .وينبغ رري للدول ررة الط رررف أيضر راً أن تض ررم ا س ررتقالل الم ررالي وال رروظيفي لجمي ررع
الهيئات الرسمية التي ترصد أماك سلب الحرية ،بما في ملك مجالس رصد السجون.

التأهيخ
جبر الضرر وإعادة

 -٣9يلمل يف ةمض ةىل يب يف و ض يف رجلا يؤك يب يلرجلالليفل يرمص ع رر رت عرحلال يف جلرها
حل رض عر م صر و ة يفنرض ملئ رض حرا يف رلي و نم رل يلرجلا عرا يسر ل
وسنير يفمللل ض حر
ةزيفر يف نم يفار و را يفملل ني رلن يفملجلحرض ف مرل اجل را لجر يفلمل ةصرالو يف عرجل ويف جلرنيا يف ر ي رجلن
يفالكم يو ت للن حنني ض ي جلى للطلذتل ويف ن رهن فلرال لرلح عرحلال يف جلرها يو يسرجلتم
م رره يف مظ ررجل يف جقجلا ررجل يف ر و يف ررللا .ويأس ررف يف ةم ررض ياع ررل ألب يف و ررض يف ر ررجلا مل يق ر ّ م ي ّ
ل ني لن عا يف ج يفلمل يفملجخه عم وي مل عم يفملمظمرلن رمل يفحلنني رض يف ر ي رلر ةىل ةعرل
يأت عحلال يف جلها وسنير يفمللل ض (يفملل .)١4
 -40ينبغرري أن تضررم الدولررة الطرررف حدررول جميررع ضررحايا التعررذيب وسرروء المعاملررة
علررى الجبررر ،بمررا فرري ملررك علررى حررق قابررخ للتنفيررذ فرري الحدررول علررى تعررويض مندررف
ومناسب وسبخ إلعادة تأهيلهم على أكمخ وجو ممك  .وتوجو اللجنة انتبا الدولة الطررف
إلى تعليقها العام رقم  )2012(3بشرأن تنفيرذ الردول األ رراف للمرادة  14مر ا تفاقيرة،
الررذي تتنرراول فيررو باستفاضررة بيعررة ونطرراق التحامررات الرردول األ رراف بموجررب المررادة 14
م ا تفاقية.
التجريم على تقديم العال الطبي بدون إمن م الحكومة
 -4١يللجل يف ةمض لل ق ا ةزيفر يف جلرجلاللن يف ر يصر يفل يف و رض يف ررجلا ظرجل يقر يفخلر لن
يف ري ض ل وب ةذب ا يفحلنني رض .وحتر ط يف ةمرض ع مرل كرل ّ ره وفر يف و رض يف ررجلا را ةاعرلحلن
ي لأب تهع يفألحنلم  ،يمريا ع ر يفحلل،ن يف رل ئض ل يهنل  ،يزيفا يللجل لل ق ا ةزيفر يفآلثرل
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يف ر ي ض يفاجم ررض ع ررر يفأل لررلئ و يف ري ررو يف ررهاا رررم يفيلررلا يلإ ررجل لعررحلال يف جلررها وس ررنير
يفمللل ض (يفملل يلب  2و.)١4
 -42ينبغر رري أن تلغ ر رري الدول ر ررة الطر رررف األحك ر ررام ال ر ررواردة فر رري اإلض ر ررافة إل ر ررى الق ر ررانون
رق ررم  ،3359الت رري يمكر ر أن تقي ررد عل ررى نح ررو تعس ررفي حد ررول ض ررحايا التع ررذيب وس رروء
المعاملررة علررى الرعايررة الطبيررة ،بمررا فرري ملررك الفحرروص الطبيررة ولرردمات إعررادة التأهيررخ.
وينبغرري أيض راً أن تضررم الدولررة الطرررف عرردم مقاضرراة مرروظفي الدررحة علررى تقررديم الرعايررة
الدحية لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة.
المدافعون ع حقوق اإلنسان والدحفيون واأل باء
 -4٣يللجل يف ةمض لق ا لل ا ةزيفر يفسجمجليف و و يف ل ا را يف جقرل اجل يفملجل قرض لرتت ر و عرلاقض
ويلم ررف يفمل ر يففلو عررا حقررنيق يفمين ررلب ويف لررح و ويفألطيررلر يف ررهاا اق ر ّ نيب يفمل ررلع عررحلال
يف جلها  .ويلجلا يف ةمض عا يس ل ق ض يفملل ني لن يفملق َّ ض ا يف و ض يف ررجلا للرأب يف جحق قرلن
يفحلل،ن يف يثل يفل يف ةمض ث يف ج لا يف لح تجليفنت امن علم  2007ويفمل يفف عا
يلجلاا يف ثليرننيفمت  20١٥ويفرةنيم ع ر قجل صح ض يفحلجلاض
حقنيق يفمين لب طلتجل ةا جل
( )Hürriyetللسرمينيا  7يا نيارسيجمت  .20١٥وحت ط يف ةمض ع مرل لل ي رلب يف ره ص ّرجلو ف ره
ط جملررجل يفعرررالع م لأنلرررج م يف لررح ض ررمل يهنررل
يف نيف ر لررأب يف لررح و يفألي رجليفس مل الجق رنييف ر ّ
 ،ي رزيفا يل ررلجل ل ررل ق ا ةزيفر يف جق ررل اجل يف ل ار ر يف ر و ن لل ررأب يف،حجة ررلز يف جل ر ل ررح و
ويفمل يففلو عا حقنيق يفمين لب يف هاا و ّ ت ة م يفم يجلر للمي ترلا ل ري ينلررض يفميلرالة
يف ر اعررر لنيب ررل كررا فر م يف لررح نر يو ويررو ويفملر يفف عرا حقرنيق يفمين ررلب حمرّرجلم ةاجللررل
(يفملل .)١6
 -44تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
ضر ررمان الحماير ررة الفعالر ررة للدر ررحفيي والمر رردافعي ع ر ر حقر رروق اإلنسر رران
(ي)
واأل برراء م ر التهديرردات والهجمررات الترري قررد يتعرضررون لهررا بسرربب أنشررطتهم ،وضررمان
التحقيق الفوري في هذ الحا ت ،بما يشمخ مقتخ هرانت دينرك و راهر إلتشري والهجروم
علر ررى مقر ررر صر ررحيفة الحرير ررة ( )Hürriyetفر رري اسر ررطنبول ،واتخر ررام إج ر رراءات مناسر رربة ضر ررد
المسوولي ع ملك وإتاحة سبخ انتداف للضحايا؛
(ا) ا متناي ع احتجاض ومقاضاة الدحفيي والمدافعي ع حقروق اإلنسران
كوسيلة لترهيبهم أو نيهم ع اإلبالغ بحرية ع قضايا حقوق اإلنسان؛
(ج) كفالة مراجعة مستقلة للقضايا التي يخضع فيهرا صرحفيون ومردافعون عر
حقروق اإلنسران للمحاكمررة حاليراً أو التري اسررتأنف فيهرا هرو ء الدررحفيون والمردافعون عر
حق رروق اإلنس رران األحك ررام الد ررادرة ف رري حقه ررم بس رربب انتس ررابهم إل ررى منظم ررة إرهابي ررة أو
مشرراركتهم فرري الدعايررة لهررا أو تيسرريرهم ألنشررطتها ،بمررا فرري ملررك فرري ملررك قضررية نررديم
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أوروتش ومحرم إيرباي وغيرهم م األفراد ،التي أ يرت بوجو لاص مع وفد الدولرة الطررف
أ ناء التحاور معو.
العنف القائم على نوي الجنس
 -4٥يلررمل يف ةمررض ةىل ررني يف و ررض يف جليف ررض ةىل نلفحررض يف لمررف يف قررلئم ع ررر نررنيا يف ررم كررل
الم يف لمف يفملمزا و ل ا رمر " رجليفئم يف لرجلا" ل ر يهنرل يلرلجل لرل ق ا ةزيفر يف،ش رلب يف لر ا
لر ا يفمي يفنررض ع ررر يف ينررلا تررهع يف رجليفئم .ويلررلجل يف ةمررض لررل ق ا ياعررل ةزيفر يف جقررل اجل يف ر ي ر
لررأب يف م ررلر يف رنييف صر ن لررلحل ا يويف ررجل يفحلملاررض يو ر ّ ا ط يررلن للسجل ر يف تل مل يررنيفّجل رررا
يف و ض يف رجلا فلاض فلل ض يفململ سض يف لم ض ل يس جل ع حل،ن عا ج ا ،حقل.
 -46ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:
ضررمان إج رراء تحقيقررات شرراملة فرري جميررع حررا ت العنررف ضررد النسرراء
(ي)
بسبخ منها تقديم تعويضات مندفة ومالئمة له ؛
ومحاكمة مرتكبيو وجبر الضحاياُ ،
(ا) توفير حماية معرحضة ورعايرة مالئمرة للنسراء اللرواتي يلتمسر المسراعدة مر
السلطات لحمايته م العنف ،بوسائخ منها ضمان حدول النساء اللواتي يقدم لبرات
استددار أوامر الحماية على حماية فعالة في الممارسة العملية ،وتأديب المسوولي الرذي
يحرمون هو ء النساء م الحدول على حماية فعالة؛
(ج) ضررمان تمكرري جميررع النسرراء ضررحايا العنررف م ر الحدررول علررى مررأو
وعلى ما يلحمه م رعاية بية ودعم نفسي؛
( ) تقررديم ترردريب فعررال علررى العنررف القررائم علررى نرروي الجررنس إلررى المرروظفي
المكلفي بإنفام القانون والقضاة والمحرامي واأللدرائيي ا جتمراعيي الرذي لهرم اتدرال
مباشر بالضحايا.
إساءة معاملة المجندي في الجيش
 -47يلرلجل يف ةمرض لرل ق ا ةزيفر يف جقرل اجل يفملجل قرض لإسررلر لل رض يفجملمر اا يف ر و را لنر
ز الئ ررم يف مررني  .ويلررجلا يف ةمررض عررا يس ر ل لر م يق ر يف و ررض يف رررجلا ل ني ررلن للررأب ررل ةذيف
ي ررجل حتق ررا ي ررا يفحلررل،ن يف ر ر  204يف ر زعررم ف ررل يب مررني يف ينيف رنييف يف ثنمررلن ررالا
يف رررت يفمللررمني ض لل،سررجلجليفب وكلررف ت رهيف يف جحق ررا يب يف نيفررل ررلرن نج ةررض ةسررلر يفمللل ررض ررا
لن يف ز الر يفجملم اا و ل ةذيف ي جلات ي ّ الحقرلن عرلئ ض ترهع يفحلرل،ن (يفملرنييف  2و١2
و ١٣و.)١6
 -48ينبغرري أن تكفررخ الدولررة الطرررف إج رراء تحقيقررات فوريررة ونحيهررة وشرراملة فرري جميررع
ادعرراءات إسرراءة معاملررة المجنرردي فرري الجرريش ،وفرري جميررع حررا ت وفرراة المجنرردي فرري
المكنررات العسرركرية ،ومقاض رراة المسرروولي عنهررا ومع رراقبتهم بعقوبررات مناسرربة .وينبغ رري أن
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تكفرخ الدولرة الطررف أيضراً عررض جميررع الشركاو المق مدمرة ضرد األفرراد العسركريي علررى
هيئة مستقلة للنظر فيها .وتشجع اللجنة الدولرة الطررف علرى تقرديم معلومرات مفدرلة عر
التدابير الفعالة التي اعتمدتها لمنع هذ األفعال ومكافحتها.
إجراءات المتابعة
نيع ر ي لررلع  ١٣يال ر ررلاني 20١7
 -49ير ر يف ةمررض ةىل يف و ررض يف رررجلا يب يق ر ّ م
ل ني لن عرا جلللرض ينيصر لن يف ةمرض يفملجل قرض كرل ا ر  :يفسرجخ يفم يف رج م يفملعرل كنيسر ض رتت ر
يفألإر ررخلي يفاجة ر رزاا يو ي ر ررل م ح ر ر  ،ايّة ر رنييف عر ررا حر ررل،ن يف جلر ررها (يف قر ررجل (١0ج))؛
ويف ،ع ررلريفن يفملجل ق ررض للم ررلن يف قجر ر ررل ج نر ررلق يف قع ررلر وس ررنير يفمللل ررض سر ر لق عم ررلن
نلفحررض يفمي تررلا (يف قررجل )١4؛ ويف ج ر يفلمل يف جليف ررض ةىل عررملب حلررنيا مج ر يف للئ ر اا كني ر
يف،ي رلق يفملرتم لررو يف،حترل يفألو وق ويجلك ررل  ١8آذيف ر رل س  20١6ع رر فجلصررض ميعرل يف مظررجل
ف رجليف ى ط يررليفم وفررلاج م ررا يفميعررل يف ق رجلاض وعم ررلن يف لررني يف ملع ررض (يف قررجل )) (26؛
ويفحجةررلز و قلعررل يف لررح و ويفمل ر يففلو عررا حقررنيق يفمين ررلب كنيس ر ض رتت رري م يو ثم ر م عررا
يفميلررالة جلاررض عررا عررلال حقررنيق يفمين ررلب (يف قررجل (44ا)) .و ت رهيف يف ر لق ي ر عني يف ةمررض
يف و ض يف رجلا ةىل ةطالع ل الا يف رت يفمللمني ض لل جقجلاجل يفملقي ع ر رر ل يف جليف ض ةىل يم ره
يفملالحظلن يفخلجل ض.
لل يو مج يف جنيص لن يفملجيق ض يف نييف
المسائخ األلر 
 -٥0ار ر ةىل يف و ررض يف رررجلا يب يملررجل ع ررر نرررلق ويفس ر يقجلاجلتررل يفملق ر َّم ةىل يف ةمررض وتررهع
يفملالحظلن يفخلجل ض لل ةلن يفململسيض وذ رن عرا طجلارا يفملنييف ر يف لرين ض يف جل رض ووسرلئط يفميعرالم
ويفملمظملن مل يفحلنني ض.
نيع ر ي لررلع ١٣
 -٥١وير عني يف ةمررض يف و ررض يف رررجلا ةىل يق ر يقجلاجلتررل يف ر و يفخلررل
يال ر ررلاني  .2020و نيف ررلر ر رهيف يف ة ررجلب ول ررل مظجل ةىل ي ررنيا يف و ررض يف ر ررجلا يقر ر يقجلاجلت ررل ةىل
يف ةم ررض وفق ررل ب ر رجليفر يفملي ررط جق ر ر يف جق ررل اجل س ررجح يف ةم ررض ةىل يف و ررض يف ر ررجلا يف ني ررت
يفململس لئمض للمل لئ يف اجلو يملورل ي يق يف جقجلاجل .وسجل ِّرن و يف و رض يف ررجلا ع رر
لئمض يفمل لئ يفملهكني يقجلاجلتل يف و يفخلل كني يفملل  ١9ا يف،ي ل ض.
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