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للنيجر*

ا م ررجل  )CAT/C/NER/1و ج س ررل ل
نظ ررجلن م ررض ملتع ررض الت ررر ا و النجل ررجل
-1
 1809ملتنر ر ررومي ر ر ررو  27 26يشر ر ررجل ين افر ر ررل نو  2019نظر ر ررجل ،)SR.1809 CAT/C/SR.1806
عل دن تره ملالحظلن خللل ض و ج سل ل  ،1821ملتنومة و  5كلنون ل م س .2019
1806

ألف -مقدمة
 ،اكم ل أتسف الندميه لرخرجل
يتجلب ا مض عين لملهنل ا د اض اطجلف الندمي ل ينجل جلتل
-2
1
بلسررتض عشررجل عل ررل ) .يتررجلب عررين ينررد جلتل ايتجلأررض ا ر ي ر ررل اتنررد حررو ا بمررلد ررو ررد اد اررض
اطجلف بشخن الد بري ا خترهتل اد اض اطجلف إلنيتلذ حكلم ات د.
-3

يشكجل ا مض اد اض اطجلف ع ى ملت و لن إلضل ض ا قد ل ل.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-4

يجلحا ا مض بلصد ق اد اض اطجلف ع ى مج و اصكوك اد ا ض اللا ض حلنوق إلنسلن ينجل بل.

-5

يجلحا ا مض عل ابالد بري الشجل ت ض ملؤسس ض اللا ض ا خترهتل اد اض اطجلف:
)

انلنون اقم

36-2018

ب) انررلنون اقررم
انعلئ ض رلصلأ ل و مج وا ض ام جل؛
ج) انررلنون اقررم
امظلم اس ون و ام جل؛

ملؤاخ

24

ايا ل و

2018

37-2018

ملررؤاخ  1حز جلن ون رره

08-2017

ملررؤاخ  31آذ ا ررلا

مللت ق بوضو انعلد؛

2018

2017

ارررد رردم يمظ ر م اررو اين
ارررد رردم ملبررلمس سلسر ض

ان ر ررلنون اق ر ررم  025-2003مل ر ررؤاخ  13حز جلن ون ر رره  2003ا ر رررد ت ر رردل ان ر ررلنون
م)
اقم  27-61ملؤاخ  15متوز وا ه  ،1961ترو قرلنون لت رق انيترلذ قرلنون اتنروابن ،عرجلم مج رو ركلل
يشو ه ععلد الملس ض نفو ض تلقا ع ل؛

__________

*

)1

عل دهتل ا مض و م اهتل  11 68يشجل ين افل نو  6 -كلنون ل م س
حل وعد يندمي النجل جل و علم  ،1999قُدم و  7حز جل ن ون ه .2018
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جل اقم  86-2010ملؤاخ  16كلنون ل م س  2010مللت ق مبكل ض جتلا
ه)
ابابشررجل ،تررو عررجلم جتررلا اررجلس جمسر ض ،اررجلس ات ررل ،مبررل و ذاررا اررجلق مل لاسررلن اشررب ض
اباجلق ،اجلس سلغالل؛
انررلنون اقررم  42-2011ملررؤاخ  14كررلنون ل م س ر  2011ارررد رردم قو عررد
)
ملسلعدة انلنون ض انعلئ ض مشئ ؤسسض عل ض ذ ن طلبو إم اد يس ى " اوكلاض اوطم رض ا سرلعدة
انلنون ض انعلئ ض"؛
ان ر ررلنون اق ر ررم
ز)
ملشجلم ين م ر ل سلعدهتم؛
ح)

74-2018

مل ر ررؤاخ  10ك ر ررلنون

ل م سر ر ر

2018

مللت ر ررق

ل ر ررض

إنشلد مض شرتكض ب اوزان سؤ اض عين إعد م النلا جل اد ا ض ئلن ملتلتد ن.

يجلحررا ا مررض عررل انشررلد اد ا رض اطررجلف ا مررض اوطم ررض حلنرروق إلنسررلن نررل ا نررلنون
-6
اقم  44-2012ملؤاخ  24آب اسطس .2012

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تعريف التعذيب
حت ط ا مض ع ل اب حكلم ادسرلوا ض ار حتظرجل الترر ا ،إضرل ض إا حكرلم قلنون رض جترجلم،
-7
بلس ر لن رررجلع ،بتررا تررلل ا ر يشرركل يتررر بل سررود تل ررض يهرب ررر ب غ ررل ،اكم ررل يشررتجل
يميتررر مل رلمة  1ررين
ابان ررق إزد عرردم جرروم يتجل ررف ا لتررر ا جتررجلمي برردم جلميررض التررر ا ،ر
ييتلق ض ميكين حل لج هبل و حمللكم اوطم ض .حت ط ع ل عل بلخك د اد اض اطجلف ن ع رض
إقجلا شجل ع قرلنون جترجلمي الترر ا اترلم  2014حرجلزن ينرد ل ج رد و ات رض ا مللن رض ،إ هنرل يشرتجل
ابان ق ن يس ض "ججلميض" التر ا ،ا يؤمد إا لة اع ض ،ت حدتل ا ييتعر إا حكرلم
اباسر ين يرررت ح بر  10سررمو ن  20سررمض ،فررالف اتنرروابن مليتجل ضررض ع ررى "جم ررض" التررر ا ،ار
رتيررا ع ررل سرروع اس ر ين رررتة يرررت ح ب ر سررمض  5سررمو ن ،ررجل ارررد لمررلد ررو ملررلمة  4ررين
ييتلق ض ملو م .)4 2 1
ينبغذذي للدولذذة الطذذرأ أن تسذ مذرل ع ليذذة اعت ذذاد القذذانون الذذذب جيذذرر التعذذذيب ع ذ ريذذق
-8
ض ان امتثاله االتفاقية ،مبا يف ذلذ ضذ ان إدجات تعريذف جلراذة التعذذيب و راهذا ولقذاد لل ذواد 1
و 2و 4م االتفاقية .وينبغي أيضاد أن تكفل عدر قوط جراة التعذيب ابلتقادر ،وعدر العفو ع
مرتكبيها ،واملعاقبة عليها بعقوابت منا بة تراعي خطوجهتا ،ولقاد لل ادة  4م االتفاقية.
الض اانت األ ا ية
يشرتجل ا مررض ابان رق إزد جرره انصروا اتد رردة و اعر ل،ن سلسر ض ،مبرل ررل ) :عرردم
-9
جوم حكم قلنو كجل حق كل خص سر وب حلجل رض و ن ُب رر نوقره أبسربلب انربا ع ره،
اباررل م حملل ررض ملوج ررض إا رره؛ ب) جرروم معررلد ن أبن ملل ر امررلطن ب غررلن اررري اغررلن ام ررجل
وقتون بلضجل يلت ق هبم م ن ن يت و عل م ل؛ ج) إ كلن ض متد د رتة حل لز ادع
اشجلطض إا  30و رل و قعرلاي إلاترلب .يشرتجل ا مرض ابان رق رين إلجرجلد اررد شر د مبوجبره طبرلد
يت م م اشجلطض أبن بل ز ل لتجلس ا لترر ا ملرلمة  ،71ايتنرجلة  5رين قرلنون إلجرجلد ن ملئ رض).
يركجل ا مض أبنه ميكين ،مبوجا ما ل النص الوث ق ايتتلا ا لتر ا اريه ين ضجل ب ملتل ض
اتنوبض انلس ض االإنسلن ض مل مض بجل يوكول إسطمبول) ،ييتسري عدم جروم ر لمة طب رض ع رى
2
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نرره ما ررل ع ررى ن اشررخص لتررجلس ا لتررر ا .ع ررى تررر  ،سررل ا ا مررض ان ررق ررين ن ح ررل ن
يتر ا قد ييت ين إلججلد ملت ول به .سل اتل ان رق عرل ن اد ارض اطرجلف ينردم ت و رلن
عين ال ن نلن ا جتجل ل ،عمد ل ل كين طبلد ين سلمللج عدم جوم يتر ا .سل اتل ان ق،
إضل ض إا ذاا ،إزد سل جلا مملاسض " إلاتحض" ا ينع احلاض ملشلبه ه م ن جل قعلئ إا ت ئض
قعرلئ ض ،ررجل ارررد شركل حل ررلز يتسرريت ل .سرل اتل ان ررق عررل بشرخن نل لكررلن اتد رردة ايترررتة
حل ررلز انلنون ررض ارردع اشررجلطض ابلاغررض  48سررلعض ملررلمة  71ررين قررلنون إلجررجلد ن ملئ ررض) ،عرردم
كل لل سا س الن حملل ز ين ،النرلا جل ار ييت رد بوجروم حرو جز حترول م ن اوأرول إا اتد ارض،
حملل رلن و اربالم،
سبلب م ل ع ى جه خلصوص عدم كيتل ض عردم انعرلة انلضر لن حملرل
أ ررتوابن حلص ررول ع ررى ملتون ررض انع ررلئ ض ،ع ررل ،اا ررم إنش ررلد اوكلا ررض اوطم ررض ا س ررلعدة انلنون ررض
انعلئ ض مبوجا انلنون  ،42-2011ارد س ل ،ابململسبض ،خنيتلضل و ملو ام مللا ض .سل ا ا مض
ان ق ،رري  ،إزد اصرتوابن ات رض ار حترول م ن جلجترض طب را ة) يوك رل بلم رض) قر إانرلد
انبا ،اام او ئح حتلم قلصلمد امندد اغجلب جل ن ل ملمطبق مللمة .)2 )2
-10

ينبغي للدولة الطرأ:

أن تتخ ذذذ الت ذذداب الالفم ذذة ،مب ذذا ليه ذذا الت ذذداب التشذ ذريعية ،يذ ذ ال تتج ذذاوف امل ذذدة
)
القصذذوال لالحتجذذاف لذذدال الشذذر ة ،أتدلانذذمل الذذتهم املنسذذوبة إ الشذذخ ا تج ذ  48 ،ذذاعة قابلذذة
تسوريها مربجات وجيهة ،مع مراعاة مبدأب الضروجة والتنا ب؛
للت ديد مرة واحدة يف ظروأ ا تثنائية م

ب) أن تكفل ا تفادة مجيع ا تج ي وا تج ات واملته ذ واملته ذات ،يف القذانون
ويف امل اج ة ،م مجيع الض اانت القانونية األ ا ية منذ بداية لبهم حذريتهم ،ال ذي ا إمكانيذة
ا العهم لوجاد على التهم املوجهة إليهم والعقوابت املعرض هلذا ،واالتصذامب مبمارةيذةل علذى جنذا
السرعة أو احلصومب على املعونة القضذائية اذااند يلذة مذدة اإلجذراءات ،وإبذالأ أحذد ألذراد األ ذرة
ذيب جيريذه بيذب مسذتقل
أو أب شخ آخر خيتاجونه ابحتجافهم أو اعتقذاهلم ،واخلضذول لفمذ
أو بيبة مستقلة ،وتدوي لبهم حريتهم يف السجالت املخصصة هلذا الغرض يف مجيع املراحل؛
ج)

ت ويد مجيع أمال

لب احلرية بسجالت موحدة وممسولة بدقة؛

أن تكف ذذل ح ذذق ا تجذ ذ ي وا تجذ ذ ات يف املث ذذومب شخص ذذياد أم ذذار قاضةي ذذةل بع ذذد
م)
انقضاء مدة االحتجاف لذدال الشذر ة ا ذددة يف  48ذاعة ،علذى أقصذى تقذدير ،أو اإللذرات عذنهم،
وحقهم يف الطع يف قانونية احتجافهم يف أب مرحلة م مراحل اإلجراءات؛
ه) أن تواصذذل جهودهذذا الراميذذة إ وضذذع حذذد عذذائي ،يف مجيذذع اهلي ذذات القضذذائية،
مل اج ة "إاتحة" ا تج ي دون أمر قضائي لسلطة قضائية؛
ذذيب علذذى يذذد بيذذبةةل
أن تضذ حذذق ا تجذ ي وا تجذ ات يف لذذب لمذ
)
م اختياجهم ،واحلصومب على هذا الفم  ،وعدر ا تخدار الشهادات الطبية أبداد دليالد علذى أن
الشذذخ ي يتعذذرض للتعذذذيب .وينبغذذي للدولذذة الطذذرأ أيضذاد أن تذ ود اللجنذذة مبعلومذذات عذ عذذدد
احلاالت اليت ي تصدج ليها هذم الشهادة ،ولذل التمقيقات اليت أجريمل يف هذم الظروأ؛
__________

)2
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حتررلم قلصررلمد امنرردد اغررجلب جل ن ررل ،االئ ررض  05/CM/UEMOAبشررخن و د ررض انو عررد ار حتكررم مررض
حملل ر ررلة و عر ررلد حتر ررلم قلصر ررلمد امنر رردد اغر ررجلب جل ن ر ررل 25 ،ول سر رربل  ،2014ملر ررلمة  ،5ايتنر ررجلة
 ،و ب ررل
" س ررلعد حمل ررل ون حملل ررلن رروك م رروكالهتم رروا إان ررلد ان رربا ع ر ر م ،ثم ررلد ال ن ررق
اشجلطض اداك لم ام لبض اتل ض").

1

3

CAT/C/NER/CO/1

أن تكفل تقيد مجيع املوظف الع ومي واملوظفات الع وميات ومجيذع املذوظف
ز)
واملوظفذذات املعني ذ واملعنيذذات بسذذلب احلريذذة ،ابلض ذ اانت القانونيذذة األ ا ذذية ،وتذذدجت يف تقريرهذذا
الذذدوجب املقبذذل إ اللجنذذة معلومذذات ع ذ عذذدد الشذذكاوال الذذواجدة بشذذأن عذذدر اح ذ ار الض ذ اانت
القانونية األ ا ية وع نتائج هذم الشكاوال؛
ح) أن تضذذ الوص ذذومب الفعل ذذي لل تقاضذ ذ واملتقاض ذذيات إ عدال ذذة مس ذذتقلة وإ
الدلال ،وحصوهلم على املعونة القضائية عند الضروجة؛
ط) أن تكفذذل إج ذراء امتمذذان منذذتظم لالنض ذ ار إ نقابذذة ا ذذام زذذدأ فتدة عذذدد
ا ذذام وا اميذذات املتذذاح  ،وتشذذجيعهم علذذى الع ذذل يف لذذل األقذذاليم ،ومصذذي املذذواجد الالفمذذة
لتيس حصومب مجيع األشخاص املعوفي على املعونة القضائية؛
د) أن تولر املواجد البشرية واملالية الالفمة لسال ة ع ل الولالة الو نية لل ساعدة
القانونية والقضائية ،وتيسر إنشاء لرول حملية هلا.
االحتجاف مع منع االتصامب
 -11يشرتجل ا مرض بن رق ابارر إزد معرلد ن ،يُيتمردتل اد ارض اطرجلف ،ن بترا رجلم بل رز ن
ارردع اشررجلطض قبررل حمللك ررض و ررلكين سررجل ض ،ررمص ع ررل انررلنون ،فررل :ملد جل ررض اتل ررض ا لوث ررق
كلممي ض اوطم ض ا شجلطض بتا ملتسكجلن.
ين خللاج
-12

ينبغي للدولة الطرأ:
)

ت ويد اللجنة ،عند تقدمي تقريرها الدوجب املقبل ،بقائ ة شاملة جل يع أمال االحتجاف؛

ب)

إريالق مجيع أمال االحتجاف ري الرمسية؛

ج) ض ان خضذول مجيذع ع ليذات االعتقذامب واالحتجذاف ،مبذا ليهذا تلذ الذيت تشذ ل
أشخاصاد يشتبه يف اجتكازم أع االد إجهابية ،لرقابة السلطة القضائية.
بطالن االع الات املنت عة ابلتعذيب
 -13يشرتجل ا مررض بن رق رررلص إزد ملرلمة  415ررين قرلنون إلجررجلد ن ملئ رض ،ار يرمص ع ررى ن
" عرت ف ،خنه خن د عمصجل إثبلن ،رت ك الند جل انعرلة" ،ميرمح انلضر رين ر حلجل رض اكل رض
انبررول د طجل نررض إثبررلن .يتررجلب ا مررض عررين سرريت ل ،ررين ابب ا ،اترردم جرروم حكررم قررلنو ظررجل
أجلحض حلصول ع ى عرت لن عين طجل ق التر ا سود ملتل ض مللمة .)15
 -14ينبغي للدولة الطرأ أن تتخذذ التذداب الالفمذة ،مبذا يف ذلذ التذداب التشذريعية ،لضذ ان
اعتباج االع الات املنت عة ابلتعذيب و وء املعاملة اب لة يف مجيع األحوامب ،وإنفاذ هذا االلت ار يف
امل اج ة الع لية.
االحتجاف جه ا ال ة
 -15يش ررتجل ا م ررض ابان ررق إزد مع ررلد ن ييت ررد أبن رررت ن حل ررلز ات ررين حمللك ررض ،اا ررم مل ررو م
ين  132إا  134رين قرلنون إلجرجلد ن ملئ رض ،كفرري رل يل رل ز حلرد م انلنون رض ،إذ إن  60و مللئرض
ررين اس ر ملد ملظ ررجل ن حلك ررم .يش ررتجل ابان ررق ع ررل ن ان ررلنون اق ررم  21-2016مل ررؤاخ  16حز ررجلن
ون رره  ،2016ارررد ترردل ك ررل انررلنون اقررم  33-61ملررؤاخ  14آب اسررطس  1961ملمشررئ انررلنون
4
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إلججلد ن ملئ ض ،ع ز حل لز اتين حمللك ض دة يصرل إا  4سرمو ن و قعرلاي إلاترلب .يشرتجل
ابان ق رلل ل ن ا ود م ئ ل إا حل لز اتين حمللك ض س م بل جلة و كلظلظ اسر ون إسر ل ل
كبري مللمة .)2
-16

توصي اللجنة الدولة الطرأ مبا يلي:

ض ان الرقابة الفعالة على االحتجاف جه ا ال ة ابلتألذد مذ امتثالذه األحكذار
)
اليت حتدد مدته القصوال وم أن يكون قص اد قدج اإلمكان وا تثنائياد وضروجتد ومتنا باد؛
ب) ح املدع العام واملدعيات العامات والقضاة والقاضيات على اللجذوء إ
ب ذذدائل االحتج ذذاف جهذ ذ ا ال ذذة ،ولقذ ذاد لقواع ذذد األم ذذم املتم ذذدة ال ذذدنيا الن وذجي ذذة للت ذذداب ريذ ذ
االحتجافية ةقواعد وليول؛
ج) اإللذرات حذذاالد عذ مجيذذع ا تجذ ي جهذ ا ال ذة الذذذي قضذذوا مذذدة تتجذذاوف مذذدة
احلبس القصوال اليت يعاقب زا القانون على اجلرائم املنسوبة إليهم.
مبدأ عدر اإلعادة القسرية
 -17يشررتجل ا مررض ابان ررق إزد بتررا حكررلم انررلنون اقررم  36-2015ملررؤاخ  26ايا ررل و
مللت ق بل جل ا مل لججل ين ،ارد ع ز ،و مللمة  30مه ،حل لز مل لججل ين ض لاي ال جل را حرد م ن
حتد د سبلب .اام ن ا مض يجلحا ابمللمة  38ين انلنون ملركوا ا ينع أبن يل ل ى اترومة
رلأض و بد عدم إلعلمة انسجل ض اع لاي التر ا سود ملتل ض ،إهنل يشتجل ابان ق ين معلد ن
ييت د أبن جلم ُبتد ين ام جل مبوجا إججلد ن إم ا ض يس م ،اارم جروم طرلطجل ؤكردة ابالترجلس
ا لتررر ا سررود ملتل ررض و ب ررد ارتح ررل .يشررري ا مررض ع ررى جرره خلصرروص إا حلاررض  145و طمررل
سوم ن ل ُاح و إا ا ب ل و ايا ل و  ،2018تو ب د جل مه بسبا ع لل اوحش ض ار يتجلضرو رل
تمررلك ،كررراا حلاررض اسررلعدد انررر و ارررد ُس ر م إا اس ر طلن ا ب ررض و عررلم  2014ع ررى سررل
ييت ررلق ملس ررلعدة انع ررلئ ض مللبلما ررض ررو اد ا ررض ا ب ررض اا ررم ا ررود ا رررد م ل رره إايه حكو ررض ام ررجل
معلد ن نه و رطجل د د ابالتجلس ا لتر ا سود ملتل ض إن ُاحل إا ا ب ل.
2015

 -18ينبغذذي للدولذذة الطذذرأ أن تكفذذل االمتثذذامب التذذار ملبذذدأ عذذدر اإلعذذادة القسذذرية املكذذر يف
تشذريعاهتا ويف املذادة  3مذ االتفاقيذذة ،وأن متتنذع بنذاء علذى ذلذ عذ ترحيذل أب شذخ أو إعادتذذه
قسذراد أو تسذذلي ه إ دولذذة أخذذرال إن وجذذدت أ ذذبا جوهريذذة تذذدعو إ اعتقذذاد أن ذذة خط ذراد ن
يتعذذرض للتعذذذيب أو ذذوء املعاملذذة .ل ذذا ينبغذذي أن تع ذ أ تشذذريعاهتا الذذيت تذذنظم اللجذذوء والطذذرد،
ولذل مجيع اتفاقات املساعدة القانونية املتبادلة اليت هي رأ ليها ،صراحة مببدأ عذدر اإلعذادة
القسرية .وينبغي أن مضع قذراجات ال حيذل إ مراجعذة قضذائية علذى أ ذا لذل حالذة علذى حذدة،
مع منح حق إيقايف يف اال ت ناأ .وينبغي للدولة الطرأ أيضاد أن تدجت يف تقريرها الدوجب املقبذل
معلوم ذذات عذ ذ ع ذذدد األش ذذخاص ال ذذذي جحل ذذوا أو ذذل وا ،م ذذع اإلش ذذاجة إ البل ذذدان ال ذذيت جحل ذذوا
أو لِّم وا إليها ،وعدد األحكار القضائية اليت أبطلذمل أو ألغذمل الطذرد مبوجذب مبذدأ عذدر اإلعذادة
القسرية ،وأب م التداب املتخذة األخرال ذات الصلة.
التمقيقات واملالحقات اجلنائية
 -19حتر ط ا مررض ع ررل ابملررلمة  222ررل ررل ررين قررلنون اتنرروابن ،ار يتلقررا ع ررى نل لكررلن
اسال ض ابدن ض ملتمو ض ،كراا انلنون اقم  08-2017ارد ظجل إسلدة تل ض ه ين ُس ب حجل ل م،
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اكم ررل يشررتجل ابان ررق ررين عرردم ختررلذ إجررجلد ن قعررلئ ض بشررخن معررلد ن لترردمة يل ررد عررين التررر ا
سود ملتل ض و لكين س ا حلجل ض فل جلكز اشجلطض جلكز ارداك جلكرز حل رلز .حتر ط ع رل
عل ابالوض لن اشيتو ض ا قد ل ل اد اض اطجلف بشخن لة س لن بو ثملد حل لز و جلكز
ررجلطض ررلامد و عررلم  .2014اررري ن ا مررض يشررتجل بن ررق اباررر إزد معررلد ن التررر ا سررود ملتل ررض
ثملد حل لز ادع اشجلطض ،س ل لة ترلا  ،ت مسرل وسرى اد كرض ،كرراا حكرلم مللسرلت ض
ا غل ررض مليتجل ضررض ع ررى رجليكب التررر ا .يشررتجل ا مررض ابان ررق عررل ن حكررلم ملمطبنررض و قررلنون
اتنوابن ختعو ا لنلمم ،فال و قع ض ق بوالونغروا  )Boultoungoureرلع و عرلم  1999ار
حتل ا ينلم ا روم .يشرتجل ا مرض ابان رق ررري ن رجليكب نل لكرلن يترر ا سرود تل رض
الحنرو اارم ان رو ارد ود ثمرلد مترجلم اطرو اق و
مش م اتيتو ،رين ب رم م رجلم و انرو ن ملسر ض
ه
ئرل يسرت م لن انرجلن مللضر  ،رجل اررد لترلاس ررو ملرلمة  4رين ييتلق رض رئ ملررل عل رل ررين
إل الن ين اتنلب ملو م .)13 12 4 2
-20

ينبغي للدولة الطرأ أن تقور مبا يلي:

الع ذذل علذذى أن ذذرب السذذلطات املختصذذة حتقيقذاد ممنهجذاد لل ذذا وجذذدت أ ذذبا
)
وجيهة حت ل على االعتقاد بوقول لعل تعذيب أو وء معاملة ،وأن يقدَّر املشتبه ليهم إ العدالة
ل ا جيب ،وتفرض عليهم عقوابت تتنا ب مع خطوجة ألعاهلم إن ثبتمل إدانتهم؛
ب) الع ل على ا تبعاد التعذيب مذ نطذاق تطبيذق قذوان العفذو ،وضذ ان االمتثذامب
الكامل لل بدأ املطلق وري القابل للتقييذد املت ثذل يف حظذر التعذذيب و ذوء املعاملذة ،ولقذاد لتعليذق
اللجنة العار جقم 2ة2007ل بشأن تنفيذ املادة 2؛
ج) إنشذاء آليذذة مسذتقلة ولعالذذة و ذذرية لتقذدمي الشذذكاوال وميسذرة للضذذمات يف مجيذذع
أمال االحتجاف لدال الشر ة والسجون ومجيع أمال لب احلرية؛
ض ان وقف املته ابجتكا أع امب تعذيب أو وء معاملة تلقائياد ع الع ل
م)
أو نقلهذذم ذذوامب لذ ة التمقيذذق ،وحايذذة الضذذمات وأ ذذرهم وريذ هم ممذ يتصذذرلون ابلنيابذذة عذذنهم مذ
األع امب االنتقامية ا ت لة ألعم ماج وا حقهم املشرول يف االنتصاأ؛
ه) مجذع بيذاانت إحصذذائية َّ
حمدثذة عذ الشذكاوال والتمقيقذذات واملالحقذات القضذذائية
واإلداانت يف قضات التعذيب و وء املعاملة ونشرها؛
األمر املنتظم إبجراء حتقيقات ن يهة يف مجيذع الوليذات املشذبوهة أثنذاء االحتجذاف
)
لدال الشر ة أو أثنذاء االحتجذاف ،مشذفوعة بفمذوص يف اذامب األدلذة اجلنائيذة جيريهذا أ بذاء مذدجبون
ل ا جيب على الع ل يف إ اج بروتولومب إ طنبومب.
ظروأ االحتجاف
 -21ااررم رروم الشررجل ت ض ملؤسسر ض ا ر برررال ل اد اررض اطررجلف ،إعررلمة أتت ررل سر ون عرردة و
اسمو ن ررية ،يشتجل ا مض بن ق ابار إزد ظجل ف حل لز ،ا يب ر حرد سرود ملتل رض ،اسرلئدة
و ملؤسس ررلن اتنلب ررض جلك ررز اش ررجلطض و مج ررو ل ررلد ا رربالم .يش ررتجل ابان ررق ع ررل ن ملؤسس ررلن
اتنلب ض يلسم بظجل ف اري أ ض ،منص ل ال و رض اعرود اطترلم ملرلد ،إضرل ض إا كلظلظ رل ملفرري
ا رزع و بتررا جلكرز حل ررلز اررد صررل إا  300و مللئرض) .ررل لت رق ابملل ر  ،ارر ين يفررري
ظجل ف حل لزتم ق نل رلأل ،يالحظ ا مض ض ق ازنز،ن ،ننص اعود ال و ض ملجل ق اص ض،
عدم يندمي اطتلم م ،إذ تل د ن ك ل ع ى علئالهتم ،إن ُجدن ،ا صول ع ى اطتلم اشجلب.
6
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يتررجلب ا مررض عررين سرريت ل اترردم ايتصررل ايتت ر ب ر طل ررف ئررلن اس ر ملد ،عرردم جرروم رروظيت
ررداب ررؤت مبررل رره اكيتل ررض و اسر ون ،عرردم إجررجلد ررص طررب عمررد برردد حل ررلز ،ملترردل
ملفري ا زع االعلال ن او لن ثملد حل لز ،ك ل ت حللل و جلكز حل لز ن ل  ،ح ر ب رر
تدل لن اس ملد ملب ر عمه ؤرجل لو  1و مللئض بسبا ملالااي اريتل رين رجلس ،ترو ضرو
ييتلقم بسبا لنلا إا اجلعل ض اطب ض اتالج ململسب  ،إذ إن ملؤسسلن اتنلب ض جم زة مبسلوأيتلن
نط ملو م .)16 11 2
 -22حت اللجنذة الدولذة الطذرأ علذى املسذاجعة إ امذاذ مجيذع التذداب الالفمذة جلعذل ظذروأ
االحتج ذذاف يف الس ذذجون ويف أم ذذال االحتج ذذاف ل ذذدال الش ذذر ة متوالق ذذة م ذذع قواع ذذد األم ذذم املتم ذذدة
الن وذجية الدنيا ملعاملة السجناء ةقواعد نيلسون مانديالل ،ال ي ا ما يلي:
حتس الظروأ املادية يف مجيع أمذال ذلب احلريذة ،بضذ ان حصذومب السذجناء
)
على املاء والغذاء املنا ب والكايف ،وظروأ صمية الئقة ،وهتويذة لاليذة يف ال نذ اانت ،مذع مراعذاة
الظروأ املناخية؛
ب)

احلد م االلتظاظ يف مجيع املؤ سات العقابية م خالمب ال لي على بدائل االحتجاف؛

ج) ت ويذ ذذد املؤ سذ ذذات العقابيذ ذذة وري هذ ذذا م ذ ذ أمذ ذذال االحتجذ ذذاف مبوظف موظفذ ذذات
ذدجابت مبذذا ليذذه الكفايذذة ،مب ذ لذذيهم حرا حاج ذذات مهنيون مهنيذذات
مؤهل مذذؤهالت َّ
ومدجب مذ م
وموظفون موظفات بيون بيات ،م بينهم بيبةةل يف لل مؤ سة لتول الرعاية املنا بة؛
إجراء لم
م)
و رب لكل حمتج ؛

يب ممنهج يف بداية االحتجاف ،وإنشاء ذجل ذيب لذردب وشذامل

ه) اماذ مجيع التداب الالفمة ملكالمة األمراض املعدية يف السجون ،وض ان التمقيذق
املتع ق يف مجيع الوليات أثناء االحتجاف بسرعة ون اهة ،مبا يف ذل لم يب شرعي مستقل.
اللجنة الو نية حلقوق اإلنسان واآللية الوقائية الو نية ملنع التعذيب
 -23يجلحررا ا مررض انشررلد ا مررض اوطم ررض حلنرروق إلنسررلن يجلحررا مبررل ر  ) :عل ررلم ا مررض
اوطم ض ض ين ايتئض اف مبنلعى ملبلمس مللت نض مبجلكز ملؤسسلن اوطم ض التز ز محل ض حنوق إلنسلن
بررلمس ابا ررس)؛ ب) ررض ا مررض ملل ف ررض و ي ن ر اشرركل ع ال ن ررق إجررجلد "زايان ملظ ررض،
ت مض اري ت مض ،لكين حل لز" ،نل ا لمة  19ين انلنون اقم 44-2012؛ ج) إعالن د
ام ررجل قب ررول يوأ ر لن ا م ررض ايتجلع ررض ملم ررو الت ررر ا ا ررريه ررين ض ررجل ب ملتل ررض اتنوب ررض انلسر ر ض
االإنسررلن ض مل مررض عنررا زاياهتررل و عررلم  .2017ب ررد ن ا مررض يشرردم ع ررى ق ن ررل بشررخن ننررص
ررو ام ا مررض اوطم ررض حلنرروق إلنسررلن ،إذ إن زن ل ررل اسررمو ض إلمجلا ررض يب ررر  300ررون جلنررا ررين
جلنكلن لعض مللا ض جل ن ض و علم  ،2019جل ارد حلل م ن ل ل كليا إق ض و مخس
ملطق و اب د ين ململطق اف ل مل جمض) .شركل ترر ارمنص و ملرو ام صردا ق رق ررلص ا مرض
ر إن ررين مللوقررو ن يُوسررو ررض ا مررض اوطم ررض الشر ل ررض نا ررض اوقلئ ررض اوطم ررض ،ار ُجلي هنررا
إنشلؤتل مر علم .2015
-24

ينبغي للدولة الطرأ أن تقور مبا يلي:

ت ويذذد اللجن ذذة الو ني ذذة حلقذذوق اإلنس ذذان ابمل ذذواجد الكاليذذة لت كينه ذذا مذ ذ الول ذذاء
)
بواليتها لاملةد ،ولقاد ملبادئ ابجيس ،وإمتار ع لية الالمرل ية؛
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ب) تسريع ع لية إنشذاء اآلليذة الوقائيذة الو نيذة ،وضذ ان أن تكذون هلذا واليذة وقائيذة
ولقذاد للربوتولذذومب االختيذذاجب لالتفاقيذذة ،وأن تت تذذع ابال ذذتقالمب وتذ َّود ابملوظف املوظفذذات واملذذواجد
واملي انية الالفمة لي تضطلع بواليتها بفعالية؛
ج) النظر يف اإلذن يف نشر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وري م م ضرو املعاملذة
تقرير فتجهتا لعار  ،2017والت ا الدعم م الصندوق
أو العقوبة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة َ
اخلاص املنشأ مبوجب الربوتولومب االختياجب م أجل تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية.
معاملة الالج

واملهاجري

 -25يت ررجلب ا م ررض ع ررين ق ن ررل إزد بت ررا حك ررلم ان ررلنون اق ررم  36-2015ا ر م تر ر  ،بيتت ررل هن ررل
ان ت جتله جلة ،اتد د ين مل لججل ين إا ات ش و خليتلد ،و ظجل ف يتجلض م ا تد د ين نل لكرلن.
يشتجل ابان ق عل بشخن عدم جوم ت و لن عين إلججلد ن ملسؤ ا لن مللت نض بل د رد تو رض اعرتيتلد،
مبين م ض لاي التر ا سود ملتل ض ،ار ين للجون إا محل ض م ا ض مللماتن .)16 11
-26

ينبغي للدولة الطرأ أن تقور مبا يلي:

الع ذذل علذذى إج ذراء حتقيقذذات ذذريعة ومع قذذة ون يهذذة يف مجيذذع ادعذذاءات العنذذف
)
واإللراط يف ا تخدار القوة ضد املهاجري وملت سي اللجوء ،وعلى مالحقة اجلناة ومعاقبتهم؛
ب) امذذاذ التذذداب الالفم ذذة لتهي ذذة ظ ذذروأ ا ذذتقبامب الئقذذة وآمن ذذة مللت سذذي اللج ذذوء
واملهاجري ري النظامي ؛
ج) وضذذع مبذذادئ توجيهيذذة واضذذمة ومذذا يتصذذل زذذا م ذ تذذدجيب علذذى حتديذذد هويذذة
ا تاج م ملت سي اللجوء واملهاجري إ احل اية الدولية ،مبا ليهم ضمات التعذيب واال اج؛
عدر اللجذوء إ احتجذاف املهذاجري إال عنذد الضذروجة القصذوال ،ولقذاد لل داولذة
م)
املنقمة جقم 5ة2018ل للفريق العامل املعين ابالحتجاف التعسفي بشأن لب املهاجري حريتهم.
العنف ضد املرأة وامل اج ات التقليدية الضاجة واال اج ابلبشر والرق
 -27يالحررظ ا مررض رروم الشررجل ت ض ملؤسس ر ض ا ر يبررر ل اد اررض اطررجلف ملكل ررض جتررلا ابابشررجل
اجلق ،س ل جتجلمي تره مل لاسلن و ملو م ين  1-270إا  5-270ين قلنون اتنوابن ،اكم ل يتجلب
عين سيت ل سل جلا ظلتجلة ارجلق؛ و ترر اصردم أتسرف ان رض ملالحنرلن انعرلئ ض ،حكرلم خليت يترض،
ملرو ام حملرد مة ملخصصررض ا نعرلد ع ررى ترره مل لاسررلن إلعرلمة أتت ررل اعر لاي .يجلحررا ابالرد بري ار
عل رردهتل اد اررض اطررجلف ملكل ررض اتمررف ملس ر ط ع ررى ملررجل ة ،ررين ب م ررل سرررت ي ض اوطم ررض ملمررو اتمررف
مسررل الصرردد ارره و ام ررجل ،رطررض ع ررل اتررلم  ،2017اكم ررل يشررتجل ابان ررق ن انررو ن اتجل ررض
يزل يلتل ش و انو ن اوطم رض ،رجل اررد رؤمد إا مملاسرلن يمل را حلنروق حلرجلاين ملمصروص
ع ل و ييتلق ض .ارر  ،يشرتجل ا مرض ابان رق رين سرل جلا مملاسرض اوترلاي  )wahayaاارم جتجلمي رل مبوجرا
مللمة  2-270ين قلنون اتنوابن جل اقم  .86-2010يشتجل ابان ق عرل إزد سرل جلا مملاسرض يشرو ه
عع ررلد الملس ر ض نفو ررض و بت ررا ملم ررلطق ررين قب ررل بت ررا لع ررلن إلثم ررض ،اا ررم جتجلمي ررل مبوج ررا
ملررلمة  2-232ررين قررلنون اتنرروابن .رررري  ،يتررجلب ا مررض عررين اباررر ق ن ررل بشررخن ملررلمة  295ررين قررلنون
اتنرروابن ا ر يتلق را ع ررى إلج ررلس ،مب ررل و ذاررا و ح ررل ن الص ررلب س رريتلح حمل ررلام .يش ررتجل
ابان ق ،إضل ض إا ذاا ،ن تره ان وم يؤمد ابملجل ة إا ع لن إلج لس اسرجل ض ار هتردم ح لهترل
أ ل ل سا ،بل يتجلض ل اتنوابن جملئ ض عل مللماتن .)16 2
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ينبغي للدولة الطرأ أن تقور مبا يلي:

تدعيم آلياهتا املؤ سية املعنية مبكالمة الرق واال اج ،مبا يف ذل مدُّها ابملواجد
)
املالية والبشرية ،وال ي ا الولالة الو نية ملكالمة اال اج ابلبشر؛
ب)

تسريع ع لية إنشاء صندوق التعويض لضمات اال اج ابلبشر والرق والتعذيب؛

ج) إجراء حتقيقات ممنهجة يف مجيع حذاالت الذرق واال ذاج ابلبشذر ،ومقاضذاة اجلنذاة
مبوجب األحكار اجلنائية ذات الصلة ع ريق احلكم على املسؤول عنهذا بعقذوابت تتنا ذب مذع
خطوجة اجلراة؛
التنفيذ امل نهج لألحكار ذات الصلة املنصوص عليها يف قانون العقوابت ،اليت
م)
رر العنف اجلنساين وتشويه األعضاء التنا لية األنثوية ،وإجراء حتقيقات دقيقة يف مجيع احلاالت
ي يقاضى اجلناة ،ويعاقبون ل ا جيب ،وحيصل الضمات على تعويض؛
ه) مواصذذلة جهودهذذا لتذذدجيب اجلهذذات الفاعلذذة يف املنظومذذة اجلنائيذذة علذذى التطبيذذق
الفعامب لقانون مكالمة تشويه األعضاء التنا لية األنثوية ،ومواصلة حالت التوعية؛
تعذذديل تشذذريعاهتا يذ يلغذذى منهذذا ذذرمي اإلجهذذاض الع ذذد عنذذدما يذذؤدب احل ذذل
)
حذذا النهايذذة إ معذذاانة شذذديدة لل ذرأة ،وعنذذدما يكذذون احل ذذل نتيجذذة لالريتصذذا أو ذذفا ا ذذاجر،
وعنذذدما يكذذون احل ذذل ري ذ قابذذل لال ذذت راج ،والتألذذد م ذ عذذدر تعذذريض النسذذاء والفتيذذات اللذذوا
يلجأن إ اإلجهاض واأل باء والطبيبات الذي والالئي يساعدوع لعقوابت جنائية؛
ض ذ ان حصذذومب مجيذذع ضذذمات العنذذف اجلنسذذاين علذذى املذذأوال ،والرعايذذة الطبيذذة،
ز)
والدعم النفسي ،واملعونة القضائية الالفمة.
العنف ضد األ فامب
 -29يجلحا ا مض و اي لح بلوق و ركجلة ييتلتم ب حكو ض ام جل مظو ض م ملل ردة و
عررلم  ،2017ررجل ارررد كررين ررين إل ررجلج عررين عرردم كبررري ررين انصررجل اررر ين حوك ررو بل ررض ايبررلط
جب لعلن س ض ،اكم ل يرزل يشرتجل ابان رق رين سرل جلا حل رلز بترا انصرجل ملل ر ابإلاترلب
ع ررلاتم .ع ررى ات رروم ،ااررم رروم ا ر يبررر ل اد اررض
ارررد ميكررين حتد ررد ضررت م انررلنو
اطررجلف ،يشررتجل ا مررض ابان ررق إزد سررل جلا مل لاسررلن اعررلاة ا ر متررس طيتررلل فررل اررز ج ملبكررجل،
سل جلا بتا مملاسلن سرتقلق طيتلل بملد ع ى س س ض امسا ملو م .)16 13 12 11 2
-30

حت اللجنة الدولة الطرأ على اآل :

إجذراء حتقيقذذات ومالحقذات قضذذائية ممنهجذذة يف حذامب االشذذتبام يف فوات األ فذذامب
)
أو أب شكل م أشكامب وء معاملة األ فامب ،قصد معاقبة اجلناة وتعويض الضمات ،مبا يف ذلذ
اماذ تداب إلعادة التأهيل والرعاية الصمية اليت تش ل الدعم النفسي؛
ب) تنفيذذذ أحكذذار ذذرمي ا ذ قاق األ فذذامب م ذ خذذالمب املالحقذذة القضذذائية امل نهجذذة
جل يع مرتكيب جراة ا قاق األ فامب على أ ا لسلة النسب؛
ج) األخذذذ بقرينذذة الش ذ لصذذا األ فذذامب عنذذدما يتعلذذق األمذذر ع ذذاجهم ،واإلل ذرات
دون قيذذد أو شذذرط ع ذ األ فذذامب املشذذتبه يف اجتبذذا هم اعذذات مسذذلمة وإحذذالتهم إ مؤ سذذات
قادجة على تقدمي الدعم وإعادة التأهيل اللذي حيتاجون إليه ا.
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مكالمة اإلجها وحالة الطواجئ
 -31يداك ا مض اصتوابن اتلبجلة ا د م ا يو ج ل اد اض اطجلف ،ا يترل رين مجلعرلن
سر ض ررين اررري اررد ل يشررين ت ررلن ع ررى اضر ل ،اكم ررل يشررتجل ابان ررق بشررخن ثررجل اررري مللملسررا
حللاررض اطررو اس اجلتمررض ا ر مترردم ابنلظررلم و مررلطق م يتررل ي البررريد اتتررو  .سررل اتل ان ررق عررل إزد
يتجل ررف إلاتررلب ارررد ماج مبوجررا ررجل اقررم  12-2011ملررؤاخ  27كررلنون افل مررل جل  ،2011ارررد
ترردل ك ررل انررلنون  27-61ملررؤاخ  15متوز وا رره  1961مللت ررق بنررلنون اتنرروابن ارررد ررين ررخن
طب تله اغل عض ن ييتع إا علنل ن إم ،ن يتسيت ض .يشتجل ابان ق ،إضرل ض إا ذارا ،فصروص
مع ر ررلد ن مللت ن ر ررض ابإل ر ررجلط و س ر ررلخد م ان ر رروة علن ر ررل ن حل ر ررلزن التس ر رريت ض ا ر ر مت ر ررس
اص يت اص يت لن ملد ت ملد تلن عين حنوق إلنسلن ععلد ملتلاضرض مبوجرا يشرجل تلن
كل ض إلاتلب .رري  ،يلسلدل ا مض عين قداة اد اض اطجلف ع ى ض لن لفلل حكلم ييتلق ض
و أيتوف انو ن ملس ض جمب ض اتل ض ع ى ا ض ل مبو نل ل ملو م .)16 12 11 2
-32

ينبغي للدولة الطرأ أن تقور مبا يلي:

الع ل على أن تكون التداب املتخذة ملكالمة اإلجهذا متوالقذة مذع االتفاقيذة،
)
وضروجية متاماد يف ضوء األوضال ومتطلبات مبدأ التنا ب؛
ب) إجراء حتقيقات ن يهة ودقيقة يف لذل ادعذاء يتصذل ابإللذراط يف ا ذتخدار القذوة،
ووضع مبادئ توجيهية واضمة بشأن اإللراط يف ا تخدار القوة والسال تتض مبادئ الشرعية
والض ذذروجة والتنا ذذب واحليط ذذة ،ومواءم ذذة األحك ذذار التش ذذريعية والتنظي ي ذذة ال ذذيت حتك ذذم اإللذ ذراط يف
ا ذتخدار القذذوة مذذع املعذذاي الدوليذذة ،ال ذذي ا املبذادئ األ ا ذذية بشذذأن ا ذذتخدار القذذوة واأل ذذلمة
الناجية م جانب املوظف املكلف إبنفاذ القوان ؛
ج)
إذا ل ر األمر؛

التمقيق يف مجيع حاالت االعتقامب التعسفي ومقاضاة اجلناة ،وتقدمي تعويضات،

م)
السكان ونشرها؛

تذ ذذدعيم اجلهذ ذذود الراميذ ذذة إ إصذ ذذداج املعلومذ ذذات املتصذ ذذلة الذ ذذة الطذ ذذواجئ ب ذ ذ

ه)

تدعيم حاية املشردي داخلياد نتيجة حلالة الطواجئ ،ومنع إ اءة معاملتهم؛

ض ان التمقيق الفوجب والن يذه يف مجيذع االدعذاءات املتعلقذة بتعذذيب املته ذ
)
املته ات ابملشاجلة يف أع امب إجهابية وبسوء معاملتهم ،ومقاضاة اجلناة ،ومعاقبتهم ل ا جيب؛
الع ذذل علذذى أن حت ذ ر مجيذذع القذذوات املسذذلمة العاملذذة علذذى أجاضذذيها مبوالقتهذذا،
ز)
الصكوك املتعلقة قوق اإلنسان وابلقانون الدويل اإلنساين.
عقوبة اإلعدار
 -33يجلحا ا مض بتدم يطب ق عنوبض إلعد م مر علم  ،1976جل ارد عتل ين ام رجل م ارض
غ ض اتنوبض إلعد م كم او قرو ،يجلحرا ببردد ع رض إاغلئ رل ،كرم انرلنون ،بت رض نعر لم إا
ا يوكول رل لاد افل مل ق ابات د اد خللص ابحلنوق ملدن رض اس لسر ض ،رلمف إا إاغرلد
عنوبررض إلعررد م ،اكم ررل أتسررف ن تررره اتنوبررض يررزل كجلسررض و انررلنون سررل جلا إأررد ا حكررلم
إلعد م مللمة .)16
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حت اللجنة الدولة الطرأ على ما يلي:

إبدامب مجيع عقوابت اإلعذدار الذيت صذدجت بعقذوابت السذج  ،ومواصذلة ع ليذة
)
اإللغاء الرمسية لعقوبة اإلعدار يف القانون؛
ب) الع ذذل علذذى أال يشذذكل نظذذار عقوبذذة اإلعذذدار ال ذراه عقوب ذةد أو معامل ذةد قا ذذية
أو الإنسانية أو مهينة ،وذل مذ خذالمب تذدعيم الضذ اانت القانونيذة علذى الفذوج ،ال ذي ا ضذ ان
حصذذومب ا كذذور علذذيهم ابإلعذذدار ومذ يذذدالعون عذذنهم علذذى مجيذذع املسذذتندات املتعلقذذة بقضذذاتهم،
وإمداد ا كور عليهم ابإلعدار يع املعلومات املرتبطة وضاعهم وحقوقهم.
التدجيب على أحكار االتفاقية
 -35حتر ط ا مررض ع ررل اب رروم ار يبررر ل اد اررض اطررجلف الررو ري الرردا ا اتررلم و جمررلل حنرروق
إلنسررلن ،س ر ل اصررلر ررجلم اشررجلطض قررو ن اررد لع ررين انعررلة ،اررري هنررل أتسررف اترردم جرروم
يدا ا بدم ع ى ع ون ييتلق ض ع ى بجل يوكول إسرطمبول .أتسرف ا مرض عرل اتردم جروم آا رض
الن م تلا ض بجل ج الدا ا مللمة .)10
-36

ينبغي للدولة الطرأ أن تقور مبا يلي:

تول تدجيب حمدد بصوجة ممنهجة ومنتظ ة بشأن احلظر املطلق للتعذيب لفائدة
)
مجيع اجلهات الفاعلة اليت قد تشاجك يف مراقبة م لبمل حريتهم أو يف ا ذتجوازم أو معذاملتهم،
مع احلرص علذى أن يتضذ التذدجيب وحذدات للتعلذيم املسذت ر اخلاصذة حكذار االتفاقيذة ،إضذالة
إ أ اليب التمقيق ري القسرية وبروتولومب إ طنبومب؛
ب) إدجات احلظر املطلق للتعذيب و وء املعاملة يف القواعد والتعلي ات املوجهة إ
املوظف املعني بسلب احلرية؛
ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم لعالية برامج التثقيف والتذدجيب املتعلقذة ابالتفاقيذة
وبربوتولومب إ طنبومب؛
ت ذذول دوجات ممنهج ذذة للت ذذدجيب املؤ س ذذي بش ذذأن ا ذذتخدار الق ذذوة ،م ذذع إي ذذالء
م)
االعتباج الواجب لل بادئ األ ا ذية بشذأن ا ذتخدار القذوة واأل ذلمة الناجيذة مذ جانذب املذوظف
املكلف إبنفاذ القوان .
جرب الضرج
 -37أتسررف ا مررض اترردم جرروم بررجل ج برردمة إلعررلمة أتت ررل ضر لاي التررر ا ررين ررخهنل ن يعررو
مل ررلمة  14ررين ييتلق ررض وض ررو الميت ررر .يش ررتجل ابان ررق إزد أتر ررجل اد ا ررض اط ررجلف و إنش ررلد أ ررمد ق
التو ا ض لاي جتلا ابابشجل اجلق التر ا .يتجلب عين سيت ل اتدم مح د يتو ا ا ع لاي و
عنلب ملظلتجلن اتم يتض ا ججلن و  17 16كلنون افل مل جل  2015ا سيتجلن عين رسلئجل
و ا ح ،إضل ض إا ضجلا جس ض و مل ل كلن ،س ل و لكين اتبلمة .رري  ،يشتجل ا مض
ابان ق ن اد اض اطجلف ييت د أبن ملطلابض ابالترو ا مبنلعرى انرلنون ملرد ا رل ايتشرل و حلرل ن
ا يت ين ل إلججلد ن زئ ض ن ملشلبه ه اري رنا مللمة .)14
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ينبغي للدولة الطرأ أن تقور مبا يلي:

ولقاد لتعليق اللجنة العار جقم 3ة2012ل بشذأن تنفيذذ املذادة  ،)3 14امذاذ التذداب
)
التشذذريعية الالفمذذة لت ك ذ ضذذمات التعذذذيب أو ذذوء املعاملذذة أو عذذائالهتم أو املدالع املذذدالعات
عذذنهم مذ بذذدء دعذذوال مدنيذذة لل طالبذذة ابلتعذذويض ،بغذذض النظذذر عذ احت ذذامب وجذذود دعذذوال جنائيذذة
جاجية أو مكت لة؛
ب) إنشذذاء صذذندوق تعذذويض ضذذمات اال ذذاج ابلبشذذر والذذرق والتعذذذيب دون خ ذ ،
على أن يكون م وداد ابملواجد البشرية واملادية الالفمة لي يؤدب مهامه أداء حسناد؛
ج) إج ذراء تقيذذيم اتر الحتياجذذات الضذذمات والع ذذل علذذى التعجيذذل إباتحذذة خذذدمات
متخصصة إلعادة التأهيل.
إجراء املتابعة
 -39تطلب اللجنة إ الدولة الطرأ أن تقدر ،لومب  6لانون األومب ديس رب  ،2020معلومذات
ع متابعتها توصيات اللجنة بشذأن الضذ اانت املتعلقذة إبجذراء الشذهادة الطبيذة حسذب الفقذرة  5مذ
املادة  71م قانون اإلجراءات اجلنائية؛ وإ الق را ا تجذ ي جهذ ا ال ذة؛ ومنذع الوليذات أثنذاء
االحتجاف؛ وإنشاء آلية و نية للوقاية ةانظر 10ةول و16ةتل و22ةهل و24ة لل .ويف هذا السذياق،
ذل م ذ التوصذذيات
تذذدعو اللجنذذة الدولذذة الطذذرأ إ إعالمهذذا مبذذا لذذديها م ذ خطذذّ لتنفيذذذ بعذذض أو لذ م
املتبقية الواجدة يف املالحظات اخلتامية ،خالمب الف ة املش ولة ابلتقرير املقبل.
مسائل أخرال
 -40تشجع اللجنة الدولة الطرأ على النظر يف إصداج اإلعالن املنصوص عليه يف املادة
م االتفاقية ،وم مث االع اأ ابختصاص اللجنة يف تلقي البالريات الواجدة م األلراد اخلاضع
لواليتها القضائية والنظر ليها.

22

 -41وتدعو اللجنة الدولة الطرأ إ االنض ار إ معاهدات األمم املتمدة األ ا ية حلقوق
اإلنسان اليت ي تنضم إليها بعد.
 -42ويطلذذب إ الدولذذة الطذذرأ أن تنشذذر علذذى نطذذاق وا ذذع التقريذذر املقذذدر إ اللجنذذة وهذذذم
املالحظذذات اخلتاميذذة ،ابللغذذات املنا ذذبة ،وذلذ عذ ريذذق املواقذذع الرمسيذذة علذذى اإلن نذذمل وو ذذائّ
اإلعالر واملنظ ات ري احلكومية.
 -43وتطلب اللجنة إ الدولة الطرأ أن تقدر تقريرها الدوجب املقبل ،الذب يكون تقريرهذا
الث ذذاين ،ل ذذومب  6ل ذذانون األومب ديسذ ذ رب  .2023وهل ذذذا الغ ذذرض ،ت ذذدعو اللجن ذذة الدول ذذة الط ذذرأ إ
املوالقة ،لومب  6لانون األومب ديس رب  ،2020علذى اإلجذراء املبسذّ لتقذدمي التقذاجير ،الذذب حتيذل
اللجنة مبوجبه إ الدولة الطرأ قائ ة مسائل قبل تقدمي تقريرهذا .و تشذكل جدود الدولذة الطذرأ
على قائ ة املسائل هذم تقريرها الدوجب الثاين مبوجب املادة  19م االتفاقية.

__________
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ح ر ثبلر ا مررض ن ا ررو معرروع دن ررض ينرردم اعر ض مبوجب ررل طلابررض بلتررو ا
ملئ ض ،ن ملسلداض ملئ ض سلن ض عين حق اع ض و التو ا ايتنجلة .)26

مبغر ن عررو ا رردعوع
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