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اتفاقية مناهضة التعذذيب وريذ م مذ
ضذرو املعاملذذة أو العقوبذذة القا ذذية
أو الالإنسانية أو املهينة
جلنة مناهضة التعذيب

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

لبلغاراي*

 -١نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري السادس لبلغاار ( )CAT/C/BGR/6يف
جلسا اات ا  ١590و( ١593انظا اار ال ا ا قت  CAT/C/SR.1590و ،)١593املعق ا ا د يف 20
 ،20١7واعت اادت يف جلس اات ا  ،١607املعق ا ا د يف  30ش ا اريث
و 2١ش ا اريث الن ااا ن
 ،20١7هذه املالحظات اخلتام ة.
النا ن

ألف -مقدمة
رحب اللجنة ابحل ار الاذي جارم ماف و اد الدولاة الابارد وابلاردود الشاع ية واملعل ماات
-2
املكت بة املقدَّمة ردا على الش اغل اليت أاثرهتا اللجنة.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

رحب اللجنة بتصديق الدولة الابرد على الصك ك الدول ة التال ة أو ابنض ام ا إل ا:
(أ)

ا عاق ة حق ق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف  22آذار مارس 20١2؛

(ب)

اال عاق ة بشأن وضف األشخاص عدميي اجلنس ة ،يف  22آذار مارس 20١2؛

(ج)

اال عاق ة املتعلقة خبعض حاالت انعدام اجلنس ة ،يف  22آذار مارس .20١2

 -٤و رحااب اللجن ااة ابملب ااادرات الاايت اا ااذهتا الدول ااة الاباارد ملراجع ااة ش اريعاهتا يف ا اااالت
املتصلة ابال عاق ة ،مبا يف ذلك اعت اد ما يلي:
التعديالت اليت أدخلت علاى املا اد  7٤-72وإدراج املااد (7٤أ) اجلدياد يف
(أ)
الق ااان ن املتعل ااق با ا ةار الداخل ااة ،ال اايت شا ا  ،يف ل ااة أما ا ر ،إ مع ااار "الض اارور املابلق ااة" يف
اسااتخدام م ا فعي إنعاااذ القااان ن لةسااللة الناريااة أو الق ا البدن ااة أو األج ااا املساااعد  ،يف ١
مت ة ي ل ه 20١2؛
__________

*

اعت دهتا اللجنة يف دورهتا النان ة والست ( 6شريث النا ن
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(ب) التعديل الذي أُدخال علاى قاان ن األجاناب الاذي حظار احتجااة األ عاال غا
املصل ب بذوي م ،يف عام 20١3؛
(ج) عديل قان ن املساعد القان ن اة ،الاذي يقضاي بتلسا ارص العحملاات ا روماة
اجت اع ااً ،مااث األ اراد واجل اعااات ،يف ال ا ل إ العدالااة و عايااا الرقابااة علااى قااد املساااعد
القان ن ااة عااث ريااق ا ااام  ،واعت اااد االس اتا ج ة ال ن ااة املتعلقااة اب جاار واللج ا واإلدماااج
املعت د للعت 2020-20١5؛
(د) التعااديالت الاايت أُدخلاات علااى قااان ن نع ااذ العق ا ابت واالحتجاااة امل قاات ،يف
كان ن النا يناير .20١7
 -5و رحااب اللجنااة أيضااً ابملبااادرات الاايت ااااذهتا الدولااة الاباارد مااث أجاال عااديل س اساااهتا
وبراجم ا و داب ها اإلدارية مث أجل عع ل أحكام اال عاق ة ،مبا يف ذلك ما يلي:
اادور املرس ا م رقاام  ١52عااث جملااو ال ا ةرا الااذي ياانة علااى إضااا ة ااال
(أ)
وفائف يف املكتب الا لل سااعد القان ن اة ،يف  ١7مت ة ي ل اه  ،20١2وحتاديث آل اة قاد
املساااعد القان ن ااة عااث ريااق ا ااام املناااوب وة د م اان ااة املكتااب الا لل ساااعد القان ن ااة
حب ايل  2مل ن ي رو منذ عام 20١3؛
(ب) إقرار وةير العدل الستا ج ة منف ومكا لة العسااد يف املديرياة الرئ سا ة لتنع اذ
األحكام ،يف عام 20١2؛
(ج) اعت اااد اس اتا ج ة ري ااة بلغ ااار ال ن ااة إلدم اااج الروم ااا (،)2020-20١2
اليت ش  ،يف لة أم ر ،إ مكا لة خاباب الكراه ة يف وسائط اإلعالم املابب عة واإللكتون ة؛
(د)
عام 20١5؛

اعت اااد وةار الداخل ااة لةم اار املتعل ااق ابس ااتخدام القا ا وال س ااائل اخلا ااة ،يف

(ها) اعت اااد االس اتا ج ة ال ن ااة ملن ااف ومكا ل ااة العس اااد للع اات  ،2020-20١5يف
ن سان أبريل  ،20١5وإنشا جملو و مع بس اسات مكا لة العساد ،يف أ ر ماي 20١5؛
(و) اعت اااد جملااو ال ا ةرا لل ا عما ال ا ملنااف العنااف العااائلي و ايااة ضاالا ه،
ابلص غة اليت قدمت ا وةار الداخل ة ،يف  29ن سان أبريل 20١5؛
(ة) اعت ا ا ا اااد االس ا ا ا ا اتا ج ة ال ن ا ا ا ااة املتعلق ا ا ا ااة اب ج ا ا ا اار واللج ا ا ا ا ا واإلدم ا ا ا اااج
للعت  ،2020-20١5يف  ١0حايران ي ن ه 20١5؛
(ح)

اعت اد استا ج ة و ن ة ملكا لة االجتار ابلبشر للعت .202١-20١7

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل املتابعة املُعلّقة منذ اجلولة السابقة
لب ا ا ا اات اللجن ا ا ا ااة إ بلغ ا ا ا ااار  ،يف العق ا ا ا اار  35م ا ا ا ااث مالحظاهت ا ا ا ااا اخلتام ا ا ا ااة الس ا ا ا ااابقة
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( ،)CAT/C/BGR/CO/4-5م ا اهتا مبايد مث املعل مات ع ا حدد ه يف العقر  9مث ج انب نا
القل ااق ب ج ااه خ اااص ،ااا يتعل ااق بت ت ااف األش ااخاص ا ااروم م ااث احلري ااة ابلض ا اعت القان ن ااة
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األساس ا ة ،الااذي أُش ا إل ااه يف العقاار  ،١0وجل ا م ا فعي إنعاااذ القااان ن إ االسااتخدام املعاار
للق ا واألس االلة الناري ااة ،املش ااار إل ااه يف العق اار  ،28ومظ اااهر الت ااا والتعص ااب ،مب ااا يف ذل ااك
است داد أقل اات ق م اة ودين اة وجنسا ة مع ناة خبابااب الكراه اة وأع اال العناف .و عارب اللجناة
عث قديرها لرد املتابعة املقدم مث الدولة الابرد بشأن هذه املساائل واملعل ماات اجل هرياة املقدماة
يف  2١كا ا ا ا ااان ن األول ديس ا ا ا ا ا  .)CAT/C/BGR/CO/4-5/Add.1( 20١2ويف ض ا ا ا ا ا ه ا ا ا ا ااذه
املعل مات ،رم اللجنة أن الت ات ال ارد يف العقرات  9و ١0و 28املذك ر أعاله قد نعذت
جائ اً (انظر العقرات  ١2-9و 29و 30مث هذه ال قة).
تعريف التعذيب وإدراج التعذيب بوصفه جرمية منفصلة يف القانون اجلنائي
الحظ اللجنة أن الدولة الابارد قبلات ،أ ناا االساتعراد الادوري الشاامل الاذي جارم
-7
يف أ ر م اااي  ،20١5الت ا ةل ال اايت اادع إ اعت اااد عري ااف للتع ااذيب يش ا ل ااف العنا اار
الا ارد يف اال عاق اة لكن اا ال ااال شاعر ابلقلاق لعادم ضا القاان ن اجلناائي حا ا ن ،عريعااً
شامالً للتعذيب يش ل ف العنا ر ال ارد يف املاد  ١مث اال عاق ة .ويساورها القلق أيضاً ألن
القااان ن ال اارم التعااذيب ب ااعه جرميااة منعصاالة ،وألن األ عااال الاايت ُعااد مااث ضااروب عااذيب
ال ياال مر كب ها حاك ن مب جب م اد خمتلعة مث القان ن اجلنائي .ويساور اللجناة القلاق كاذلك
ألن جرائم احلرب واجلرائم املر كبة ضد اإلنسان ة هي اليت ال اضف للتقادم حا ا ن دون غ هاا
(املاداتن  ١و.)٤
 -8تك ذ ذذرر اللصنذ ذ ذذة توص ذ ذذيتها السذ ذ ذذابقة إل الدول ذ ذذة ال ذ ذ ذذر ،CAT/C/BGR/CO/4-5
الفقذ ذذر  )8أبن تعتمذ ذذد تعريف ذ ذاب للتعذ ذذذيب يتنذ ذذاوو ريذ ذذا العناصذ ذذر الذ ذذوارد يف املذ ذذاد  1م ذ ذ
االتفاقيذذةو وينبغذذي يذذا أيض ذاب أن تتخذذذ تذذداب ةعالذذة إلدراج التعذذذيب بوصذذفه جرميذذة منفصذذلة
وحمدد يف تشذريعااا وأن تضذم تنا ذب العقذوابت املفروضذة علذم مذرتك أعمذاو التعذذيب
ما خ ور هذم اجلرمية ،علم النحو املبني يف املاد  )٢ ٤م االتفاقيةو وتوجه اللصنة انتبام
الدولذذة ال ذذر إل تعليقهذذا العذذا رقذذم  )٢007 ٢بشذذأن تنفيذذذ الذذدوو اللذرا للمذذاد ،٢
الذذذي يش ذ إل أن التناقضذذات اخل ذ بذذني التعريذذف ا ذذدد يف االتفاقيذذة و لذذر الذذوارد يف
القانون ا لي يؤدي إل ثغرات ةعلية أو حمتملة تتيح إمكانيذة اإلةذالت مذ العقذا و وينبغذي
أن تضم الدولة ال ذر عذد خضذوب مبذدأ حظذر التعذذيب حظذراب م لقذاب إلمكانيذة التقييذد،
وعد خضوب أعماو التعذيب لي قانون م قوانني التقاد و
الضماانت القانونية ال ا ية
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ال اال اللجنة شعر ابلقلق بشأن ما يلي:

اسات رار ابب ااق االحتجاااة اإلداري ملااد  2٤سااعة ،الااذي ال ياادخل يف ناباااق
(أ)
اإلجارا ات اجلنائ ااة ،يف حااق األشااخاص امل ق ا يف مراكااا الشاار ة قباال أن ي جااه إل ا م االهتااام
رمس ااً ابر كاااب جرميااة مع نااة ،واساتج اب الشاار ة ام أ نااا هاذا االحتجاااة مااث دون أن تاااح اام
إمكان ااة اال صااال مبلااام ،وذلااك يف فاارود يك نا ن ااا أكناار عرضااة لسا املعاملااة علااى أياادي
م فعي إنعاذ القان ن؛
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(ب) ورود ق ا ااارير ع ا ااد ان األش ا ااخاص امل قا ا ا ال يبلغا ا ا ن يف معظ ا اام األح ا ااان
ابحلق ق املكع لة م يف إ ار اإلجارا ات اجلنائ اة ،مباا يف ذلاك إمكان اة االساتعانة مبلاام؛ وا ام
يتعرض ا ن للتالعااب والت دي ااد وس ا املعاملااة يف إ ااار ج ا د ال كاال يف س ااب ل ن ا م عااث ن اال
احلق ق املنص ص عل ا يف ب ان احلق ق؛ وان أكنار ماث  70يف املائاة ماث األشاخاص ا تجاايث
ال ت اااح اام إمكان ااة االس ااتعانة مبل ااام من ااذ بداي ااة اإلجا ارا ات اجلنائ ااة؛ وان الت ن اال الق ااان
ال يتسىن لبعض م يف ف اإلجرا ات اجلنائ ة املتخذ يف حق م؛
(ج) ع ا اادم إاتح ا ااة إمكان ا ااة االس ا ااتعانة مبل ا ااام لةش ا ااخاص ا تجا ا اايث ،يف أغل ا ااب
األح ااان ،إال يف اي ااة م ااد االحتجاااة اإلداري ال اايت س ااتغرق  2٤ساااعة ،وحض ا ر أح ااد رج ااال
الشر ة املقابالت اليت جتري مف ا امي؛
(د) ورود قااارير ع ااد ان حمااامي الااد اع العااام املناااوب ال اذيث ُُيتااارون مااث سااجل
املساااعد القان ن ااة الا غا مسااتقل عااث الشاار ة وانااه ال جااد أي ضا انة كعاال حصا ل
األشخاص ا تجايث على مساعد حمامي الد اع العام الذي ُيتارونه؛
(ها) ورود ق ااارير ع ااد ان اإل اااابت ال اايت ُع ااايث عل ااى األش ااخاص امل ا ا دع يف
مرا ق االحتجاة رهث التلق ق يُغعل سج ل ا يف السجالت الابب ة ،وان العل ص الابب ة غالبااً
م ااا ُجت اارم يف حضا ا ر رج ااال الش اار ة ،وان نت ااائا ه ااذه العلا ا ص ال ُس ااجل ابلش ااكل الس اال م
أو ال سجل على اإل الق (امل اد  2و ١٤-١2و.)١6
 -١0ينبغذذي للدولذذة ال ذذر أن تكفذذل تذذوة ريذذا الضذذماانت القانونيذذة ال ا ذذية ضذذد
التعذذذيب يف القذذانون و ذذذلر يف املمار ذذة العمليذذة جلميذذا ال،ذذخاف ا تص ذ ي  ،ذ ةذذيهم
ال،خاف املوقوةون وال،خاف ره االحتصاز اإلداري ،منذذ اللحظذة الول مرمذامم مذ
امرية ،وةقاب للمعاي الدولية .وينبغي للدولذة ال ذر أن ترصذد مذدف تذوة هذذم الضذماانت
للمحرومني م حريتهم وأن تكفل اختا إجراءات أتديبية أو عقوبة منا بة أخرف يف حق أي
موظف ال يوةرها عملياب .وينبغي أن تشمل الضماانت حق ا تص ي ةيما يلي:
إبالريهذذم ةذذوراب، ،ذذفوايب وخ ي ذاب ،حبقذذوقهم بلغذذة يفهمومذذا ،ذذا يف لذذر ع ذ
(أ)
لري ذذق تس ذذليمهم بي ذذان امق ذذو مكت ذذواببو وتوض ذذيح أ ذذبا ت ذذوقيفهم وال ذذتهم املنس ذذوبة ي ذذم
والتوقيا علم ورقة تؤ د أمم ةهموا املعلومات اليت ق ِّّدمت إليهم

(ب) إاتحة اإلمكانية يذم لال ذتعانة ةذوراب ويف إلذار السذرية حذا يكذون مسذتقالب
عذ الشذرلة ،أو للحصذوو علذذم املسذاعد القانونيذة انانيذة عنذذد اماجذة منذذ اللحظذذة الول
مرم ذذامم مذ ذ امري ذذة ،ذ ذذا يف ل ذذر أثن ذذاء االحتصذ ذذاز اإلداري مل ذذد  ٢٤ذذاعة ،ويف ريذ ذذا
مراحل االحتصاز
(ج) للب اخلضوب لفحص لذ علذم يذد لبيذب مسذتقل وإجذراء هذذا الفحذص
يف إلذذار السذرية ةضذالب عذ حقهذذم يف اخلضذذوب لفحذذص لذ أو يف ريضذذون  ٢٤ذذاعة مذ
وصويم إل مكان االحتصاز ويف تسذصيل أي إصذاابت تعذاي علذيهم عنذد وصذويم وتسذصيل
نتائج هذا الفحص علم النحو الواجب يف السصل ال
(د) االتص ذذاو عل ذذم الف ذذور أبح ذذد أةذ ذراد ال ذذر أو أي  ،ذذخص خ ذذر تارون ذذه
إلبالريه أبمر احتصازهم بعد توقيفهم مبا،ر
4
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(ها)
م توقيفهم؛

املثذذوو ةذذوراب أمذذا حمكمذذة تصذذة ومسذذتقلة ون يهذذة يف ريضذذون  ٤8ذذاعة

(و) ال عذ ذ يف  ،ذذرعية احتص ذذازهم مذ ذ خ ذذالو إجذ ذراء املث ذذوو أم ذذا القض ذذاء ويف
تسذذصيل واقعذذة االحتصذذاز يف ذذصل افذذال يف مكذذان االحتصذذاز ويف ذذصل مر ذ ي لأل،ذذخاف
ا ذذرومني م ذ ح ذريتهم يتذذاع االلذذالب عليهمذذا ذذاميهم وأة ذراد أ ذذرهم ،وةق ذاب نموعذذة املبذذاد
املتعلقة حبماية ريا ال،خاف الذي يتعرضون لي ،كل م أ،كاو االحتصاز أو السص .
اال تخدا املفرط للقو واإلةالت م العقا ع أعماو التعذيب و وء املعاملة
 -١١يساور اللجنة القلق بشأن ورود قارير ع د ما يلي:
ة د جل ا م ا فعي إنعاااذ القااان ن إ االسااتخدام املعاار للق ا  ،وال س ا ا يف
(أ)
سااج ن ا ا وب رغاااس ،مبااا يف ذلااك ع ااد اسااتخدام ا ،ضااد األشااخاص حلظااة ا ق ع م ويف
وح اادات االحتج اااة التابع ااة للش اار ة أ ن ااا االحتج اااة اإلداري و اات التلق ااق األويل الالحق ااة،
ويش ل ذلك النسا واألحدا ؛
(ب) عارد شاخة واحااد ماث با كاال ال اة أشاخاص حمتجاايث يف مراكاا الشاار ة
لالعت اادا الب ااد يف ه ااذه املراك ااا ،وميك ااث أن يبل اات االعت اادا درج ااة م ااث الش ااد ص اال إ ح ااد
التع ااذيب ،وق ااد يشا ا ل الض اارب ورب ااط األي اادي ابأل ااعاد إ أشا ا ا اثبت ااة واس ااتخدام ا ا اراوات
وأس االلة الص ااعق الك رابئ ااي ،و ع اارد األش ااخاص املنت ا ا إ اع ااة الروم ااا ،حبس ااب املا اااعم،
لالعتدا البد بنسبة بلت ضعف ما يتعرد له أبنا اإل ن ات البلغارية؛
(ج) ورود م اااعم عااث عاادم احتعااال الشاار ة بسااجل السااتخدام الق ا أو ال سااائل
اخلا ة ضد األشخاص ا تجايث وعث إغعال سج ل اإل اابت؛
(د) نادر احلااالت الايت عاارد اا أ اراد الشار ة الااذيث اساتخدم ا القا علاى ا
خم ااالف للق ااان ن ض ااد األش ااخاص امل ق ا ا وا تج ا اايث لل الحق ااة القض ااائ ة والعق ب ااة ،و ا اارد
عقا ابت خمععااة ،مااث قب اال الغرامااات واألحكااام الصااادر مااف وقااف التنع ااذ ،علااى مااث ياادان ماان م
بتعاذيب األشااخاص ا تجاايث أو ساا معاااملت م ،أل اام غالبااً ماا يالحقا ن بساابب اإل اااابت
اجلسدية الابع عة قط (امل اد  2و ١٤-١2و.)١6
 -١2ينبغي للدولة ال ر القيا ا يلي:
إصدار بيان علين علم أعلم املستوايت جتدد ةيذه التأ يذد بشذكل ال لذب
(أ)
ةيه عد التسامح بشأن اإلةالت م العقا ع أعماو التعذيب و وء املعاملة واإلعالن
ع إجراء حتقيقات والشروب ةوراب يف مقاضا مرتك أعماو التعذيب و وء املعاملة ،يف
لر ال،خاف املسؤولون ع إصدار الوامر يف ريا اماالت واإلعالن أبن أي ،خص
يرتكب أعماو تعذيب أو يتوالأ بشكل م ال،كاو علذم ارتكااذا أو يواةذق عليهذا ذيعت
مسؤوالب بصفة ،خصية أما القانون ويُقاضم جنائياب وتتخذ يف حقه العقوابت املنا بة
(ب) تنفي ذذذ وإنف ذذا الم ذذر املتعل ذذق اب ذذتخدا الق ذذو والو ذذائل اخلاص ذذة ال ذذذي
اعتمدت ذذه وزار الداخلي ذذة يف ع ذذا  ،٢01٥ومواة ذذا اللصن ذذة علوم ذذات حمدث ذذة عذ ذ ص ذذيارية
املباد التوجيهية املنهصية املتعلقة اب تخدا القو البدنية والو ائل اخلاصة
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(ج) ت ذذوة الت ذذدريب لةذ ذراد الش ذذرلة وم ذذوظفي الس ذذصون ةيم ذذا يتعل ذذق ابملب ذذاد
ال ا ذذية بش ذذأن ا ذذتخدا الق ذذو وال ذذلحة الناري ذذة مذ ذ جان ذذب امل ذذوظفني املكلف ذذني نف ذذا
القانون و صموعة املباد املتعلقة حبمايذة ريذا ال،ذخاف الذذي يتعرضذون لي ،ذكل مذ
أ،كاو االحتصاز أو السص
(د) ضذذمان إج ذراء حتقيذذق ةذذوري وةعذذاو ون يذذه يف ريذذا التقذذارير الذذيت تذذرد ع ذ
أعماو التعذيب و وء املعاملة املنسوبة ملوظفني عموميني ،ةيهم أةراد الشرلة ،علذم أن
تتذذول التحقيذذق لي ذةو ولنيذذة مسذذتقلة ال يكذذون ةيهذذا للمحققذذني أي صذذلة مؤ سذذية أو هرميذذة
ابجلنا امل عومني
(ها) ضذذمان وقذذف ريذذا ال،ذذخاف الذذذي ضذذعون للتحقيذذق بسذذبب ارتكذذا
أعمذذاو التعذذذيب أو ذذوء املعاملذذة عذ العمذذل ةذذوراب وليلذذة ةذذن التحقيذذق ،مذذا ضذذمان مراعذذا
مبدأ اةناض ال اء
(و) ضمان جتهي ريا قاعات اال تصوا را االحتصاز يف ريا أحناء البلذد
بنظا الدائر التلف يونية املغلقة واملعدات الذيت تكفذل تسذصيل جلسذات اال ذتصوا ابلصذوت
والصور وإاتحة إمكانية االلالب علم ال،رلة املصور للمتهمذني وحمذاميهم ،مذ دون ةذرض
أي تكاليف علم املدعم عليه والسماع مكانية ا تخدامها دليل يف ا كمة
(ة)
يتسىن تسصيلها

ض ذ ذذمان االحتف ذ ذذاال بس ذ ذذصالت م ذ ذذاالت التع ذ ذذذيب و ذ ذذوء املعامل ذ ذذة ال ذ ذذيت

(ح) مواةذذا اللصنذذة ،يف التقريذذر الذذدوري املقبذذل للدولذذة ال ذذر  ،ببيذذاانت حمدثذذة
عذ عذذدد الشذذكاوف الذذوارد بشذذأن ادعذذاءات التعذذرض للتعذذذيب و ذذوء املعاملذذة علذذم أيذذدي
مذذوظفي إنفذذا القذذانون وري ذ هم م ذ املذذوظفني العمذذوميني ،مذذا تقذذد معلومذذات حمذذدد ع ذ
اخل وات املتخذ للتحقيق يف حاالت التعذيب و وء املعاملة امل عومة ،وع أي مالحقذات
قضذذائية بو،ذذرت وعمذذا أ ذذفرت عنذذه م ذ أحكذذا اإلدانذذة وعقذذوابت ،ذذا يف لذذر العقذذوابت
التأديبية ،و ذلر ع أي ،كل م أ،كاو اإلنصا اليت ا تفاد منها الضحااي.
ظرو االحتصاز
 -١3حت ا ط اللجنااة عل ااً ابخلاب ا ات الاايت ااااذهتا الدولااة الاباارد عاادد إغااالق معظاام مرا ااق
االحتجاة التابعاة للشار ة ال اقعاة حتات األرد ،و نع اذ أع اال جتدياد يف بعاض مرا اق االحتجااة
امل جا د ونقاال األشاخاص ماث مرا اق إ أخاارم ،لكااث اللجناة ال ااال شاعر ابلقلااق ألن فاارود
االحتجاااة يف السااج ن ويف مرا ااق االحتجاااة التابعااة للشاار ة تلسااث كن ا اً خااالل العاات ق ااد
االستعراد .ويساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:
حتساث الظارود املادياة يف معظام أمااكث االحتجااة ،وال سا ا يف ساج ن
(أ)
عدم ُّ
ا وب رغاس و ارع ،اليت و عت ا ا غ احلة لإلي ا  .و ش ل الظرود املادية اليت حتتااج
إ حتس ما يلاي :املباا وا اكال األساسا ة املتداع اة؛ واالكتظاال؛ واسعااد مسات ت املاالك
ال ا ف عي يف الس ااج ن؛ وانع اادام النظا ااة الص اال ة وع اادم كعاي ااة املرا ااق الص اال ة ومرا ااق الص اارد
الصاالي؛ و عااذر إمكان ااة ال ا ل إ امل اراح ض ل ا الً يف بعااض أماااكث االحتجاااة؛ وعاادم كعايااة
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اارص احلص ا ا ل عل ااى امل ااا الس اااخث وال ا ا ل إ احل ام ااات؛ ونق ااة التد حمل ااة وامل اااه واألاث
واأل رش ا ااة والت ي ا ااة يف الان ا ا اااعت وض ا ااعف اإلض ا ااا الابب ع ا ااة واال ا ااابناع ة؛ وانقاب ا اااع الت ا ااار
الك رابئي؛ وضعف ك ة ون ع ة الابعام وامل اه الصاحلة للشرب؛ وعدم كعاية ح اا املع شاة املتااح
لكل سج واألنشابة املع د والت اريث الر ض ة؛ ونقة الرعاية الصل ة؛
(ب) اال تقار إ م فعي احلراسة املدرب وورود قارير عث سل ك م فعي الساج ن
العدوا جتاه السجنا  ،مباا يف ذلاك االساتخدام املعار للقا وال ساائل اخلا اة وضارب الساجنا
يف الانااعت ،وه ما يعد مث ضروب س املعاملة؛ وعدم وج د آل ة عالة لتقد الشكاوم؛
(ج) ورود قارير ع د ان نظام السج ن يعا ماث العسااد اا يضاابر الساجنا إ
د ااف املااال مل ا فعي السااجث مقاباال احلص ا ل علااى اخلاادمات املنص ا ص عل ااا يف القااان ن ،وعاادم
إلغا نظام ن ابت الع ل ملد  2٤املاببق على م فعي السج ن؛
(د) نقاة اخلادمات الابب اة ،مباا يف ذلاك العلا ص الابب اة اخلارج اة ،وعادم ا سااق
الب اااعت الا ارد يف امللعااات الابب ااة وقولَّت ااا ،وحمدوديااة اارص احلصا ل علااى املساااعد املتخصصااة،
وعدم سج ل اإل اابت إال ملاماً واستخدام الق وال سائل اخلا ة؛
(ها) وق ع ح اد عنف ب السجنا بشكل متكارر ،وال سا ا يف ساج ن ا ا
وب رغاس و ارع ،وار عاع عدد ح اد ال ا أ نا االحتجاة (امل اد  2و ١٤-١0و.)١6
 -١٤تشذ ذ اللصن ذذة إل توص ذذيتها الس ذذابقة انظ ذذر  ،CAT/C/BGR/CO/4-5الفق ذذر ،)٢1
وتوصي الدولةَ ال ر ا يلي:
تكثي ذذف اجله ذذود وزايد امل ذذوارد املالي ذذة ملواءم ذذة ظ ذذرو الع ذذي يف مراة ذذق
(أ)
االحتصاز مذا املعذاي الدوليذة مثذل قواعذد المذم املتحذد النمو جيذة الذدنيا ملعاملذة السذصناء
قواعد نيلسون مانديال) وقواعد المم املتحد ملعاملة السصينات والتداب ري االحتصازية
للمصرمات قواعد ابنكوك)
(ب) التعصيذذل بتنفيذذذ اال ذناتيصية الراميذذة إل إصذذالع أمذذا االحتصذذاز وزايد
املذذوارد املاليذذة الالزمذذة لذذذلر وتع ي ذ بذذرانمج اال ذذتثمار لبنذذاء وجتديذذد وحتذذدي مراةذذق نظذذا
السصون ومراقبة السلوك وتنفيذ املشاريا الرامية إل بناء صون جديد
(ج) إج ذ ذراء ا ذ ذذتعراض جذ ذذذري للذ ذذنهج الذ ذذذي تتبعذ ذذه يف امرمذ ذذان م ذ ذ امريذ ذذة
والتخفيف م حالة اال تظاال يف السصون واحذنا اللذر ال منيذة ا ذدد إلصذالع املراةذق
املوجذذود وجتديذذدها ونقذذل مكامذذا والتعصيذذل ببنذذاء أمذذا احتصذذاز جديذذد وتس ذريا التذذداب
الرامية إل توة امي املعيشي الكايف لكل صني وةقاب للمعاي الدولية
(د) زايد صصات املي انية املرصود للمناةا ال ا ية املقدمذة للمحتصذ ي ،
مث ذذل امص ذذوو عل ذذم خ ذذدمات النظاة ذذة الص ذذحية الكاةي ذذة ،ذذا يف ل ذذر مراة ذذق اال ذذتحما
واملراحيض ونظا الصر الصذحي الفعذاو وامصذوو علذم امليذام والتدةئذة الكاةيذة والتهويذة
واإلضاء ال بيعية واالص ناعية وتوة مذا يكفذي مذ ال عذا ذود منا ذبة وامليذام الصذامة
للشر وتذوة الث والةر،ذة الذذي يفذي ابلغذرض يف ال نذ اانت .وينبغذي للدولذة ال ذر
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أن تكفذ ذذل أيض ذ ذاب إاتحذ ذذة ةار ذ ذذة النش ذ ذ ة املفيذ ذذد والتمذ ذذاري الرايضذ ذذية جلميذ ذذا ال،ذ ذذخاف
ا تص ي  ،ةيهم ا تص ون يف امب االنفرادي
(ها) السماع ييئات الرصد املستقلة ،ا يف لر مكتب أمني املظامل بوصفه ميثل
اآللية الوقائية الولنية وجب ال وتو وو االختياري لالتفاقية ،و ذلر لسائر اآلليات املستقلة
وا ايد  ،ا يف لر اييئات الدولية ومنظمات انتما املدين ،ابلقيا ب ايرات مباريتة إل ريا
أما االحتصاز ،ا يف لر وحدات االحتصاز التابعذة للشذرلة ،مذ أجذل مقابلذة ال،ذخاف
ا تص ي علذم انفذراد وتلقذي ،ذكاوف السذصناء بشذأن ظذرو احتصذازهم ومعذاملتهم ،وضذمان
عد تعرض السصناء لعماو انتقامية ،ومتابعة هذم الشكاوف علم حنو ةعاو
(و) تع ي اجلهود م أجل ا ذتحدا تذداب ريذ احتصازيذة يف نظذا العقذوابت
اجلنائية تُ بَّذق بذديل عذ االحتصذاز ،لبقذاب لقواعذد المذم املتحذد النمو جيذة الذدنيا للتذداب
ري االحتصازية قواعد لو يو)
(ة) زايد عذذدد مذذوظفي السذذصون املذذؤهلني وتذذوة التذذدريب املسذذتمر ،ذذا يف
لر التدريب بشأن أحكا االتفاقية وإدار السصون ،ا يف لر منذا حذواد العنذف بذني
السذصناء واختذذا اخل ذذوات الالزمذذة إللغذذاء نظذذا نذذوابت العمذذل ملذذد  ٢٤ذذاعة امل بذذق علذذم
موظفي السصون وإجراء حتقيقات ةورية ومستقلة ما موظفي الدولة املسؤولني ع مشذكلة
الفساد يف نظا السصون
(ح) إج ذراء حتقيذذق ةذذوري و،ذذامل ون يذذه يف ريذذا ح ذواد الوةذذا أثنذذاء االحتصذذاز
وإاتحذذة االلذذالب علذذم نتذذائج تلذذر التحقيقذذات لعامذذة اجلمهذذور ومقاضذذا املسذذؤولني ع ذ انتهذذاك
أحكا االتفاقية الذي أ فر ع وقوب هذم الوةيات وإن او العقوابت املنا بة اذم يف حذاو ثبتذت
إدانتهم وضمان تو جهات مستقلة إجراء ةحوف ال ب الشرعي يف ريا حاالت الوةا أثناء
االحتصذذاز وتقذذد تقذذارير التش ذريح إل أةذراد أ ذذر املتذذوةني والسذذماع يذذم بتكليذذف جهذذة مسذذتقلة
إلجذراء عمليذذات تشذريح إ ا للبذوا لذذر وضذذمان مواةقذذة حمذذا م الدولذذة ال ذذر علذذم ا ذذتخدا
نتائج ةحوف ال ب الشرعي وعمليات التشريح املستقلة أدلة يف القضااي اجلنائية واملدنية
( ) حتسذذني نوعيذذة اخلذذدمات الصذذحية املقدمذذة للسذذصناء وإخضذذاب ال،ذذخاف
لفحذذص ل ذ ةذذور دخذذويم إل مراةذذق االحتصذذاز وبعذذد عمليذذات نقلهذذم ،م ذ أجذذل ش ذذف
المراض املعدية ومنا انتشارها يف رلة أمذور أخذرف وتوظيذف امل يذد مذ اللبذاء املذؤهلني
وحفال امللفات ال بية ما ينبغذي ،ذا يف لذر السذصالت املسذتخدمة لتسذصيل اإلصذاابت
ووضذذا قواعذذد حتذذدد يفيذذة معاجلذذة ال لبذذات املقدمذذة مذ السذذصناء للحصذذوو علذذم املسذذاعد
ال بي ذذة وتيسذ ذ إحال ذذة ام ذذاالت املرض ذذية إل القس ذذا املتخصص ذذة اخلارجي ذذة ،ذذا يف ل ذذر
خدمات الرعاية النفسية ولب ال نان وإماء اللصوء إل تقييد السذصناء الذذي اذالون إل
مؤ سات الرعاية ال بية اخلارجية ابلصفاد أو تكبيل حر تهم ب ر أخرفو
معامل ذذة ال ،ذذخاف امل ذذودعني يف املؤ س ذذات االجتماعي ذذة ،ذ ذ يف ل ذذر ال،ذ ذذخاف وي
اإلعاقة العقلية
 -١5يساور اللجنة القلق بشأن ورود قارير ع د ما يلي:
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است رار إسقا األهل ة القان ن ة عث األشخاص ذوي اإلعاقة العقل اة واإلعاقاة
(أ)
النعسا ة  -االجت اع ااة يف الب حملااات امل سسا ة الابب ااة احلك م ااة والبلديااة وعاادم متااتع م ابلضا اعت
القان ن اة اإلجرائ ااة وامل ضا ع ة الكا ااة وابلضا اعت اإلجرائ ااة الالةمااة حل ايااة أنعسا م مااث الق ا د
غ املتناسبة والت تف ابحلق يف السالمة العقل ة والبدن ة؛
(ب) وج ا د نساابة عال ااة مااث احلاااالت الاايت ياببااق ااا إج ارا ُ إيااداع األشااخاص يف
امل سسات كرهااً ابب قااً غا مناساب أو ال لااوم لاه؛ وغ ااب السابل الايت تا ا لةشاخاص الاذيث
أسقابت أهل ت م القان ن ة إمكان اةل الابعاث يف االنت اكاات الايت اباال حقا ق م؛ وعادم وجا د آل اة
مسااتقلة لر ااد م سسااات الصاالة العقل ااة أو عت ش ا ا؛ واالساات رار يف إقامااة هااذه امل سسااات يف
املنا ق النائ ة؛
(ج) اساات رار ابب ااق إجارا ات القب ا ل ونظاام ال اااية مبشاااركة مس ا ول يع ل ا ن يف
امل سس ااات ال اايت ُحج ااا ااا األش ااخاص ذوو اإلعاق ااة ،األم اار ال ااذي ق ااد يا ا دي إ ض ااارب يف
املصاحل وحالة احتجاة حبكم ال اقف؛ واااذ قرار اإليداع يف امل سسات بنا علاى لاب أشاخاص
آخريث غ الشخة ذي اإلعاقة؛
(د) االستخدام املعار لةدوياة واملا اد الك ائ اة الكاحباة؛ وإكاراه األشاخاص علاى
أن اع غ رضائ ة و قل اة ذات مععا ل ال رجعاة اه ماث العاالج النعساي واألدوياة منال العقااق
املضاااد للااذهان؛ ووقا ع حاااالت عنااف با املرضااى ،مبااا يف ذلااك ساال ك اادم الااذات؛ واعت اااد
امل فع للسل ك العقايب حبسب العاهة اليت يعا من ا الشخة؛
(ها) وج ا د فاارود ماديااة يف بعااض امل سسااات صاال إ حااد املعاملااة الالإنسااان ة
وامل نة ،و ش ل وج د أماكث جم ا ابألقعاص ،ونقة األاث  ،و د مست م النظا ة الصل ة،
و ع بة ال ل إ املرا ق الصل ة؛
(و) ع اادم جتدي ااد اال عاق ااات امل م ااة با ا الا ا ةارات املسا ا ولة ع ااث الرعاي ااة الص اال ة
والع ل والس اسة االجت اع ة والتعل م والعل م وم سسات ا ت ف املاد  ،اا يضاعف قادرهتا علاى
ر د هذه امل سسات؛
عرد األ عال امل دع يف مراكا إي ا األ عال ذوي اإلعاقة العقل ة واإلعاقاة
(ة)
النعس ة  -االجت اع ة لإلمهال والتلرش والعنف.
 -١6ينبغي للدولة ال ر القيا ا يلي:
ض ذذمان ورود أحك ذذا يف التشذ ذريعات الولني ذذة ت ذذنص عل ذذم ت ذذوة ض ذذماانت
(أ)
امماي ذذة القانوني ذذة الفعال ذذة جلمي ذذا ال،ذ ذذخاف وي اإلعاق ذذة الذهني ذذة واإلعاق ذذة النفسذ ذذية -
االجتماعي ذذة ةيم ذذا ذذص إي ذذداب ال ،ذذخاف رهذ ذاب يف املستش ذذفيات املدني ذذة ،ويش ذذمل ل ذذر
املراجعة القضائية الفعالة ،و ذلر ةيما ص إ راههم علم تلقي العالج النفسي وال ذ يف
مؤ سات ال ب النفسي ،ا يف لر املواد الكيميائية الكاحبة والقيود املادية
(ب) ا ذذتعراض الوضذذا القذذانوين للمرضذذم وضذذمان للذذب مواةقذذة املرضذذم بشذذأن
اإليداب يف املستشفم واخلضوب للعالج ال النفسي علم حد واء ،وضمان السذماع يذم
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اب تخدا حق ال ع يف القرار يف حذاو تقذرر إيذداعهم يف املستشذفيات وإخضذاعهم للعذالج
دون رضاهم
(ج) ضذذمان عتذذا املذريض ابمذذق يف أن يسذذتما إليذذه ،خصذذياب القاضذذي الذذذي أمذذر
يداعه يف املستشفم وضمان ا تئناس ا كمة دائماب برأي لبيب نفساين ريذ اتبذا ملؤ سذة
المراض النفسية اليت يُودب ةيها املريض

(د) ضذذمان قيذذا هيئذذة خارجيذذة منتدبذذة تكذذون مسذذتقلة ع ذ السذذل ات الصذذحية
ب ايرات منتظمة ملؤ سات ال ب النفسي ،وإنشاء لية مستقلة لتقد الشكاوف

(ها) النظذذر يف اعتمذذاد بذذدائل أقذذل تقييذذداب م ذ امص ذ القسذذري لأل،ذذخاف وي
اإلعاقة العقلية واإلعاقة النفسية  -االجتماعية
(و) إجراء حتقيق ةعاو وةوري ون يه يف ريا الشذكاوف املتعلقذة ذاء معاملذة
ال ،ذذخاف وي اإلعاق ذذة العقلي ذذة واإلعاق ذذة النفس ذذية  -االجتماعي ذذة يف مؤ س ذذات ال ذذب
النفسي ،وتقد اجلنا إل العدالة وإنصا الضحااي
(ة) اختا التداب الالزمة ملنا ريا أ،ذكاو ذوء املعاملذة يف مؤ سذات ال ذب
النفسذذي واملؤ سذذات الخذذرف وضذذمان مراعذذا االحتياجذذات ال بيذذة بص ذرامة يف ا ذذتخدا
الدوية وعد اإلةراط يف ا تخدامها ،ب ر منها إنشاء ليات للتفتذي الذداخلي ومراعذا
مباد محاية ال،خاف املصابني رض عقلي وحتسني العناية ابلصحة العقليةو
عد التحقيق يف وةا  ٢38لفالب م

وي اإلعاقة العقلية

 -١7شااعر اللجنااة بقلااق ابلاات بشااأن رد الدولااة الاباارد املتعلااق بعاادم التلق ااق يف و ااا 238
عالً مث ذوي اإلعاقة العقل ة خالل العت  ،20١0-2000عا د و اا ال اة أرابع ام ألساباب
ميكااث منع ااا ،وو ااا علا آخاريث يف فاارود ا لااة يف م سسااة م ااد قباال أن نظاار اللجنااة يف
التقرير الساابق للدولاة الابارد بعات قصا  .و شاعر اللجناة ابجلااع إةا ب اان الدولاة الابارد الاذي
يع ااد ان ع ل ااات التعتا ال ا  22الاايت خضااعت اا امل سسااات املعن ااة نباات عاارد األ عااال
ملعاملااة غ ا إنسااان ة علااى أياادي م ا فعي امل سسااات املتخصصااة ،وان كاال مااا كشااعت عنااه ه ا
وج ا د بع ااض النغا ارات يف اللا ا ائا القان ن ااة ال اايت مسل اات ب ااد ث بع ااض األ ع ااال م ااث دون إجا ارا
ع ل ات شريا.
 -١8ت لب اللصنة إل الدولذة ال ذر أن تبذادر ،علذم وجذه اال ذتعصاو ،إل ةذتح حتقيذق
يف حذذاالت وةذذا  ٢38لفذالب يف مؤ سذذات متخصصذذة ويف وةذذا لفلذذني يف مؤ سذذة ميذذدةني
وأن تواةيها بنتائج تلر التحقيقات وت لعها علم أي إجراءات ترتبت عنها حبلوو  ٦ذانون
الوو/ديسم ٢018و
مؤ سة أمني املظامل واآللية الوقائية الولنية
 -١9عاارب اللجنااة عااث قلق ااا العت اااد مكتااب أما املظااا  ،الااذي يقا م مقااام ا ل ااة ال قائ ااة
ال ن ا ااة مب جا ااب ال و ك ا ا ل االخت ا اااري لال عاق ا ااة ،يف املركا ااا "اب " ما ااث اللجنا ااة العرع ا ااة املعن ا ااة
ابالعت اااد التابعااة للتلااالف العاااملي لل سسااات ال ن ااة حلقا ق اإلنسااان أل ااا ال متتناال لل باااد
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املتعلقة مبركا امل سساات ال ن اة لتعاياا و اياة حقا ق اإلنساان (مبااد ابرياو) ،وها ماا ينابباق
أيضااً علااى جلنااة احل ايااة مااث الت ااا الاايت متناال امل سسااة ال ن ااة النان ااة حلقا ق اإلنسااان يف الدولااة
الاباارد .ويساااورها القلااق أيض ااً بشااأن خعااض م اان ااة ا ل ااة ال قائ ااة ال ن ااة وا تقااار هااذه ا ل ااة
عال .ويساور اللجناة القلاق كاذلك لعادم قادر
لل فع الكا الضابالع ا ب اليت ا على
اف األمااكث الايت ي جاد اا أشاخاص حمروما ن ماث
هذه ا ل ة على الق ام با رات متكارر إ
حا اريت م ،من اال مرا ااق االحتج اااة ره ااث التلق ااق ،ومراك ااا اإلقام ااة امل قت ااة املخصص ااة لةجان ااب،
وإ ا ا ااالح ات األحا ا اادا وامل سسا ا ااات اخلا ا ا ااة ابألشا ا ااخاص ذوي اإلعاقا ا ااة العقل ا ا ااة واإلعاقا ا ااة
النعس ة  -االجت اع ة ،ولعدم األخذ دائ اً بت ات اللجناة ،مباا يف ذلاك لاك املتعلقاة بظارود
االحتجاة اليت صل إ حد س املعاملة (امل اد  2و ١3-١١و.)١6
 -20ينبغي للدولة ال ر القيا ا يلي:

تع ي دور مكتب أمذني املظذامل ومذ ِّّدم ذا يكفذي مذ املذوارد البشذرية واملاديذة
(أ)
واملاليذذة ،عا،ذذياب مذذا مبذذاد ابري ذ و واختذذا تذذداب تعك ذ عام ذاب التوصذذيات املقدمذذة بشذذأن
االعتماد مذ اللصنذة الفرعيذة املعنيذة ابالعتمذاد وضذمان تنفيذذ توصذيات أمذني املظذامل ،ذا يف
لذذر ةيمذذا يتعلذذق بق ذرارات إنصذذا الضذذحااي ،ومقاضذذا اجلنذذا وحتسذذني املعاملذذة والظذذرو
املادية يف أما امرمان م امرية
(ب) اختذذا تذذداب لتحسذذني ةعاليذذة مهذذا الرصذذد الذذيت تض ذ لا اذذا اآلليذذة الوقائيذذة
الولنية وعكينها م أن تقو أيضاب ب ايرات منتظمة ومباريتة إل ريا الما اليت ار ةيهذا
ال،خاف مذ حذريتهم ،ذا يف لذر مراةذق االحتصذاز رهذ التحقيذق ومرا ذ اإلقامذة املؤقتذة
املخصصة لألجانب ،وإصالحيات الحدا واملؤ سات اخلاصة ابل،ذخاف وي اإلعاقذة
العقليذذة واإلعاقذذة النفسذذية  -االجتماعيذذة؛ وإاتحذذة إمكانيذذة رصذذد أمذذا امرمذذان م ذ امريذذة
ابنتظا للمنظمات ريذ امكوميذة مذ أجذل ا ذتكماو عمليذة الرصذد الذيت تضذ لا اذا اآلليذة
الوقائيذ ذذة الولني ذ ذذة ،ذ ذذا يف ل ذ ذذر زاير مستشذ ذذفيات ال ذ ذذب النفس ذ ذذي ومؤ س ذ ذذات الرعاي ذ ذذة
االجتماعية للبالغني واللفاو وي اإلعاقة العقلية واإلعاقة النفسية  -االجتماعية.
عد اإلعاد القسرية
 -2١يساااور اللجنااة القلااق ألن الدولااة الاباارد ال تق ااد ،علااى األرجااا ،مبباادأ عاادم اإلعاااد
القس ارية وابلتااماهتااا مب جااب اال عاق ااة ااا يتعلااق ابألشااخاص الااذيث يلت س ا ن احل ايااة الدول ااة
واللجا  .وهااي شااعر ابلقلااق لةسااباب التال ااة :ورود معل مااات م قااة مااث أما املظااا شا إ
وق ا ع عاادد مااث احلاااالت الاايت شاااع خ هااا يف عااام  20١6و تعلااق ابر كاااب انت اكااات خاب ا
للقان ن البلغاري والقان ن الادويل اإلنساا أ ناا التح ال القساري لرعاا بلادان اثلناة؛ و ارد أكنار
م ااث  2 500ش ااخة م اان م؛ واإلق اادام ،يف آب أغس ااابو  ،20١6عل ااى س اال م ما ا ا ث رك ااي
ا وحمك ة االساتحملناد
يُدعى عبد هللا ب ي ك رغم دور حك قضائ عث حمك ة مدينة
البلغاريااة يقض ا ان بعاادم ساال ه ،ومااث دون إبااالع أم ا املظااا الااذي اعت ا نع ااذ أماار التساال م
انت اكاً لل اد  28و 29مث دست ر بلغار واملاد (٤٤أ) مث القان ن املتعلاق ابألجاناب .وقاد
رأم أما ا املظ ااا أن السا ا د ب يا ا ك مي اانا العر ااة للابع ااث يف أم اار الاب اارد أو إلع ااداد د اع ااه يف
ا ك ة (امل اد  2و 3و.)١6
GE.17-22583

11

CAT/C/BGR/CO/6

 -22ينبغي للدولة ال ر القيا ا يلي:
ض ذذمان امتثاي ذذا الت ذذا اللت اماا ذذا وج ذذب امل ذذاد  3مذ ذ االتفاقي ذذة ،وإي ذذالء
أ)
ذذل ااا املختصذذة االهتمذذا املنا ذذب لألة ذراد اخلاضذذعني لواليتهذذا وضذذمان معذذاملتهم معاملذذة
عادلة يف ريا مراحل اإلجراءات ،ا يف لر إاتحة الفرصذة لن تتذول ليذة مسذتقلة إجذراء
مراجعة ةعالة ون يهة لقرارات ال رد أو اإلعاد أو النحيل ،يكون يا أثر إيقايف
(ب) الوةاء ابلت امااا بعد اإلعاد القسرية ،و فالة حق الشذخص يف ال عذ يف
ق ذرار ال ذذرد م ذ داخذذل البلذذد عنذذدما تكذذون هنذذاك أ ذذبا وجيهذذة تذذدعو إل االعتقذذاد أبنذذه
ذذيتعرض خل ذذر التع ذذذيب ،و فال ذذة احذ ذنا ري ذذا الض ذذماانت والت ذذداب املؤقت ذذة ةيم ذذا يتعل ذذق
جراءات اللصوء والنحيل
(ج)
حمدثة ع حالته

متابعذذة حالذذة السذذيد بويذذوك مذذا ذذل ات تر يذذا ومواةذذا اللصنذذة علومذذات

(د) مواة ذذا اللصن ذذة علوم ذذات حمدث ذذة عذ ذ حال ذذة يو ذذف اي ذذد ومو ذذم ام ذذل
إمساعيل منذ وصويما إل لبنانو
حالة املهاجري ومتلمسي اللصوء
 -23ن اللجنة على الدولة الابرد لتصديق ا على اال عاق ة بشأن وضف األشخاص عادميي
اجلنسا ة واال عاق ااة املتعلقااة خبعااض حاااالت انعاادام اجلنسا ة ،ول ضااع ا إجارا ات لتلديااد حاااالت
انعدام اجلنسا ة ،غا أن اللجناة شاعر ابلقلاق بشاأن التعاديالت الايت أُدخلات علاى قاان ن اللجا
والالجحملا ا  ،وه ااي ع ااديالت ا ا ر أساس ا ااً قان ن ا ااً الحتج اااة ملت س ااي اللج ا ا ألغا اراد تعل ااق
اب جاار  ،وبشااأن ردا الظاارود املاديااة يف مراكااا االسااتقبال ،وعاادم وج ا د آل ااة مالئ ااة لتلديااد
األشااخاص الااذيث يع ش ا ن يف فاال أوضاااع هشااة ،وإلغااا اإلعانااة املال ااة الاايت ُصاارد اام ،وعاادم
كعاية الض اعت اإلجرائ ة املتعلقة بتق م املابالبات ومبنا احل اية الدول اة .ويسااورها القلاق أيضااً
ل ا رود ق ااارير ع ااث إسااا ش اار ة احل اادود معامل ااة ااالل اللج ا  ،ويش ا ل ذلااك من ااف م ااا ال يق اال
عث  59شخصاً مث ملت ساي اللجا وامل ااجريث ماث دخا ل األراضاي البلغارياة علاى احلادود ماف
20١5؛ و ق ااارير ع ااث
رك ااا ابس ااتع ال العن ااف يف العاات ب ا آذار م ااارس و ش اريث الن ااا ن
عرد ها ال للعناف اجلسادي علاى أيادي ما فعي إنعااذ القاان ن؛ وو اا أحاد الرعاا األ غاان يف
فاارود من ا للشااب ات يف ش اريث األول أكت ا بر 20١5؛ ابإلضااا ة إ جتريااد ملت سااي اللج ا
مث متاع م وأم ا م و نع ذ اعات القصاص األهل اة أع ااالً خمالعاة للقاان ن يف حاق امل ااجريث.
ويساااور اللجنااة القلااق أيضااً بشااأن اللجا بشااكل من جااي إ احتجاااة امل اااجريث غا النظااام
ال ا ديث إ بلغار لعتات صل إ  ١8ش راً (امل اد  2و ١3-١١و.)١6
 -2٤ينبغي للدولة ال ر القيا ا يلي:

ضذ ذذمان عذ ذذد تعذ ذذرض ال،ذ ذذخاف ا تذ ذذاجني إل محايذ ذذة دوليذ ذذة لالحتصذ ذذاز
(أ)
التعسفي ،وإاتحة إمكانية إجراء مراجعة قضائية لقرارات االحتصاز ،والنظر يف اعتماد بدائل
لالحتصاز وحظر احتصاز اللفاو
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(ب) جتنب تسصيل اللفاو ري املصحوبني بذويهم الذي يلقذم القذبض علذيهم
مظة دخويم إل البالد بشكل ريذ قذانوين ابعتبذارهم حمصذحوبنيح ببذالغني ال صذلة يذم اذم،
وإنشاء هيئة واحد لتنسيق السيا ات املتعلقة حبماية ال فل
(ج) منا تعرض لال اللصوء لسوء املعاملة علم أيذدي مذوظفي إنفذا القذانون،
ةيهم ،ذرلة امذدود ،و لذر بتذوة التذدريب املالئذم بشذأن يفيذة التعامذل مذا املهذاجري
وري هم م ال،خاف الضعفاء والتحقيق ةوراب يف ريا حاالت اال تخدا املفرط للقو
(د) ت بيذ ذذق إج ذ ذراءات مالئمذ ذذة لتحديذ ذذد ايويذ ذذة ،ب ذ ذذر منهذ ذذا تذ ذذوة املنرذ ذذني
الفذذوريني وإجذراء تقييمذذات ةرديذذة وضذذمان تذذواةر الضذذماانت اإلجرائيذذة املنا ذذبة ةيمذذا يتعلذذق
ابمماية وإجراءات حتديد صفة الالجئ
(ها) ضمان حتديد هوية ال،خاف الذي يعيشذون يف ظذل أوضذاب هشذة ب ريقذة
ريعة ومنا بة ،ذ يف لذر النذاجون مذ التعذذيب و ذوء املعاملذة ،وتذوة الفذرف الكاةيذة
للحصوو علم الرعاية الصحية وخدمات الرعاية النفسية
(و) االمتناب ع تنفيذ عمليات الص ّد واإلعاد  ،واعتماد أنظمة دخذوو ميسذر
تراعي اعتبارات امماية عند املعابر امدودية
(ة) منذذا تعذذرض املهذذاجري للوصذذم واالعتذذداءات ،ذذا يف لذذر ذ و مذذوظفي
إنفذذا القذذانون و/أو اجلهذذات الفاعلذذة م ذ ري ذ الذذدوو مثذذل راعذذات القصذذاف الهليذذة علذذم
املهاجري ومنا الةراد م تنفيذ عمليات القبض علم املهاجري
(ح) العذ ذذود إل صذ ذذر اإلعانذ ذذة املاليذ ذذة الشذ ذذهرية مللتمسذ ذذي اللصذ ذذوء ،وحتسذ ذذني
الظرو املادية يف مرا اال تقباو لضمان مستوف معيشي الئق
( ) امذ ذذد م ذ ذ مسذ ذذتوف اال تظذ ذذاال يف مراةذ ذذق احتصذ ذذاز املهذ ذذاجري  ،و اصذ ذذة
وال يما يف بومسانتسي وليوبيميت و
العنف العائلي والعنف اجلنساين ضد املرأ
 -25ال اال اللجنة شعر ابلقلق بشأن است رار انتشار حاالت العناف العاائلي ،مباا يف ذلاك
االغتصاب الاوجي ،الذي يعد مث أشاكال العناف اجلنساا ألن األغلب اة السااحقة ماث ضالا ه
يف الدولااة الاباارد هاام مااث النسااا  ،وبشااأن عاادم إدراج العنااف العااائلي ب ااعه جرميااة حماادد يف
القااان ن اجلنااائي حا ا ن .و شااعر اللجنااة ابلقلااق أيضااً بشااأن حتديااد شا ر واحااد كأجاال لابلااب
إ اادار أواماار احل ايااة ،وه ا أجاال ال ميكااث غ ا ه يف حالااة ار عاااع مساات م العنااف؛ وعاادم وج ا د
ه حملااة لاانقض اإلج ارا ات القضااائ ة مب جااب القااان ن املتعلااق ابحل ايااة مااث العنااف العااائلي؛ ونقااة
املالجئ اليت ديرها الدولة إلي ا النسا مث ضلا العنف العائلي وأ عاا ث؛ وورود قاارير ع اد
ان م فعي إنعاذ القان ن والن اباة العاماة يعتقارون إ التادريب والت ع اة الكاا يف جماال معاجلاة
حاالت العنف املنايل و اية الضلا (امل اد  2و ١٤-١2و.)١6
 -26تشذ ذ اللصن ذذة إل توص ذذيتها الس ذذابقة انظ ذذر  ،CAT/C/BGR/CO/4-5الفق ذذر ،)٢٥
وتوصي الدولةَ ال ر ا يلي:
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تع ذذديل تشذ ذريعااا لتض ذذمني الق ذذانون اجلن ذذائي العن ذذف املنذ ذ  ،ذذا يف ل ذذر
(أ)
االريتصا ال وجي ،ابعتبارم جرمية حمدد تستتبا املالحقة القضائية بصور تلقائية
(ب) تشصيا الضحااي علذم إبذالا السذل ات حبذاالت العنذف وضذمان تسذصيل
الشذذرلة جلميذذا االدعذذاءات املتعلقذذة مار ذذة العنذذف ضذذد املذرأ  ،ذذا يف لذذر العنذذف العذذائلي
واجلنسذذي ،وإج ذراء حتقيذذق ةذذوري ون يذذه وةعذذاو ةيهذذا ومقاضذذا اجلنذذا ومعذذاقبتهم وتصذذحيح
العيذذو الذذيت تعذذني أ ذذاليب التحقيذذق وتذذدارك إ ذذاء ا ذذتخدا الدلذذة يف قضذذااي العنذذف
املن  ،وال يما يف حاالت االريتصا
(ج) ضمان ا ذتفاد ريذا ضذحااي العنذف اجلنسذاين والعنذف العذائلي مذ تذداب
امماية ،ا يف لر الوامر ال جرية ،وإمكانية حصوي علم اخلدمات ال بية والقانونية ،ا
يف ل ذذر املش ذذور واإلنص ذذا وإع ذذاد التأهي ذذل ،ةضذ ذالب عذ ذ إمكاني ذذة ا ذذتقباي يف مالج ذذئ
حكومية منة حتظم ابلتمويل الكايف يف ريا أحناء البالد
(د)

إنشاء لية ةعالة ومستقلة لتقد الشكاوف يلصأ إليها ضحااي العنف املن

(ها) ت ذذوة دورات تدريبي ذذة إل امي ذذة لةذ ذراد الش ذذرلة وريذ ذ هم مذ ذ م ذذوظفي إنف ذذا
القذذانون واملذذدعني العذذامني والقضذذا والخصذذائيني االجتمذذاعيني بشذذأن ضذذعف حذذاو ضذذحااي
العنف اجلنساين ،ا يف لر العنف العائلي؛
(و) تقذذد بيذذاانت إحصذذائية ،مصذذنفة حسذذب عمذذر الضذذحااي وإثنيذذتهم وصذذلتهم
ابجلاين ،ع العنف العائلي واجلنسي وري لر م أ،ذكاو العنذف الذذي تتعذرض لذه املذرأ ،
ذذا يف لذذر االريتصذذا ال وجذذي ،وع ذ عذذدد الشذذكاوف املقدمذذة والتحقيقذذات واملالحقذذات
القضائية اليت جرت وأحكا اإلدانة الصادر ضد اجلنا .
االجتار ابل،خاف
 -27حتا ط اللجناة عل ااً ابلتاداب الاايت اااذهتا الدولاة الاباارد ملكا لاة االجتااار ابلبشار ،مبااا يف
ذلااك اعت اااد اس اتا ج ة و ن ااة ملكا لااة االجتااار ابلبشاار للعاات  ،202١-20١7لكن ااا شااعر
ابلقلااق ألن بلغااار ال ااال عااد بلااد منشااأ لظاااهر االجتااار ابلبشاار ألغ اراد االسااتغالل اجلنسااي
واالستغالل يف الع ل وناع أعضا اجلسام وسا ائله .و شاعر اللجناة ابلقلاق أيضااً بشاأن العجا ات
الاايت عصاال ب ا التش اريعات واالس اتا ج ات و نع ااذها واإلخعاااق يف معاجلااة األسااباب اجلذريااة
لظاااهر االجتااار ،وال س ا ا ااا يتعلااق بنسااا الرومااا .و شااعر اللجنااة ابلقلااق أيض ااً بشااأن ضااعف
الدعم املقدم إ األشخاص املتجر عم ،مبا يف ذلاك قلاة عادد املالجائ املخصصاة إليا ا ضالا
االجتار ،وعدم وج د آل ة لتلديد ضلا االجتار ،وقص ر الرعاية الصل ة ،وعدم ر اخلدمات
املتخصصة لة عال الضلا (امل اد  2و 3و ١٤و.)١6
 -28ينبغي للدولة ال ر القيا ا يلي:
إنف ذذا تشذ ذريعات مكاةح ذذة االجت ذذار إنف ذذا اب ص ذذارماب ملكاةح ذذة ظ ذذاهر االجت ذذار
(أ)
ابلبشر م خالو إجراء حتقيقذات ةوريذة و،ذاملة ون يهذة يف ريذا ادعذاءات االجتذار ومقاضذا
املتهمني ،ومعاقبتهم بعقوابت تتنا ب ما خ ور أةعايم إ ا ما ثبتت إدانتهم
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(ب) اختذذا تذذداب ةعالذذة ملنذذا االجتذذار ابلبشذذر والقضذذاء عليذذه ،بو ذذائل منهذذا تذذوة
التدريب املتخصص للموظفني العموميني ،وخاصة ملوظفي إنفذا القذانون واملذوظفني املكلفذني
بشذذؤون ايصذذر ومذذوظفي النيابذذة العامذذة ،بشذذأن يفيذذة حتديذذد الضذذحااي والتحقيذذق مذذا اجلنذذا
ومقاضاام ومعاقبتهم وإنشاء لية لتحديد هوية ضحااي االجتار ابلبشر
(ج) ضذ ذذمان التنفيذ ذذذ الفعذ ذذاو لال ذ ذناتيصية الولنيذ ذذة ملكاةحذ ذذة االجتذ ذذار ابلبشذ ذذر
للفن  ،٢0٢1–٢017وم ِّّد اللصنة الولنية ملكاةحة االجتار ابلبشر ابملوارد املالية الكاةية
لالض ذ الب بواليتهذذا علذذم حنذذو ةعذذاو وتو ذذيا ن ذذا التعذذاون مذذا املنظمذذات ري ذ امكوميذذة،
وتنظيم محالت وقائية ولنية تسلط الضوء علم ال ابا اإلجرامي لعماو االجتار
صذر ،وتقذد الذدعم يذم
(د) توة م يد م امماية لضحااي االجتار ،وخاصة ال ُق َّ
وإنصاةهم ،ويشمل لر املسذاعد القانونيذة انانيذة واملسذاعد ال بيذة والنفسذية املتخصصذة
وإعذاد التأهيذل وزايد عذدد املالجذذئ ومرا ذ الزمذات .وتع يذ املسذاعد املقدمذة للضذذحااي
عند إبالا الشرلة حباالت االجتار ،ب ر منها ا تحدا خط لالتصاو املبا،ر علذم مذدار
الساعة يستخدمه الضحااي لإلبالا ع حاالت االجتار
(ها) مواصذ ذذلة التعذ ذذاون الذ ذذدو م ذ ذا بلذ ذذدان املنشذ ذذأ والعبذ ذذور واملقصذ ذذد لالجتذ ذذار
ةيما يتعلق نا أ،كاو االجتار العابر للحدود الولنية ومعاقبة اجلنا ومنا عود ال،خاف
املتصذذر اذذم إل بلذذدامم الصذذلية عنذذدما تكذذون هنذذاك أ ذذبا وجيهذذة تذذدعو لالعتقذذاد أبمذذم
يتعرضون خل ر التعذيب
(و) مواةذذا اللصنذذة ببيذذاانت ،ذذاملة مصذذنّفة ع ذ عذذدد التحقيقذذات واملالحقذذات
القضذذائية والحكذذا الصذذادر يف حذذق مذرتك جذرائم االجتذذار ابلبشذذر ،وعذ تذذوة االنتصذذا
الفعاو للضحااي.
تعرض الفئات الضعيفة للتميي والعنف وجرائم الكراهية
 -29ش ا ااعر اللجن ا ااة ابلقل ا ااق بش ا ااأن ورود ق ا ااارير ش ا ا ا إ س ا ااج ل ة د ملل ف ا ااة من ا ااذ
عااام  20١٤يف ح ا اد العنااف الاايت ساات دد أقل ااات مع نااة مناال الرومااا واملساال  ،وأماااكث
عبااادهتم ،وامل اااجريث والالجحمل ا وملت سااي اللج ا واأل اراك وال ا د واألشااخاص املنلاادريث مااث
أ اال أ ريق ااي وأ اراد األقل ااات اجلنس ا ة ،ض االً ع ااث امل اادا ع ع اان م الناش اااب يف جم ااال حق ا ق
اإلنسااان .ويساااور اللجنااة القلااق بشااأن اسعاااد معاادالت أحكااام اإلدانااة الاايت اادرت يف حااق
م فعي إنعاذ القان ن ث ل حق ا قضائ اً الر كاعم هذا الن ع مث اجلرائم ،بسبب إحلاق إ ااابت
اام مااف وقااف التنع ااذ
ع عااة ابألشااخاص يف معظاام احلاااالت ،اادرت يف حق اام الحق ااً أحكا م
أو رضت عل م غرامات (امل اد  2و ١٤-١2و.)١6
 -30ينبغي للدولة ال ر القيا ا يلي:
تعري ذذف اجلذ ذرائم املرتكب ذذة ب ذذداةا الكراهي ذذة يف التشذ ذريعات الولني ذذة ووض ذذا
(أ)
بروتو والت ملنا هذم اجلرائم وضمان اعتبار ارتكا اجلرمية بداةا التميي مذ الذدواةا الذيت
تشكل ظرةاب مشدداب للعقوبة عند مالحقة اجلاين جنائياب
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(ب) التحقيذ ذذق بصذ ذذور منهصيذ ذذة يف أعمذ ذذاو العنذ ذذف والتميي ذ ذ  ،ومقاضذ ذذا اجلنذ ذذا
وإدانتهم ومعاقبتهم يف حاو ثبوت اجلر ومواةا اللصنذة علومذات عذ نتذائج أيذة إجذراءات
يذذا عالقذذة ابالعتذذداءات الذذيت نفذذذها ح ذ أات ذذا السيا ذذي ضذذد راعذذة املسذذلمني يف أاير/
مايو  ٢011قر مسصد ابنيا اب،ي يف صوةيا
(ج) تكثيف اجلهود الرامية إل القضاء علم الصور النم ية السائد عذ الرومذا
وري هم م القليات الضعيفة الخرف ووضا حد للتمييذ ضذدهم عذ لريذق تع يذ محذالت
التوعية يف أو اط عامة اجلمهور
(د) اختا خ وات ملمو ة لضمان عد اال تفراد أبةذراد راعذة الرومذا وري هذا
م القليات والفئات الضعيفة وضمان إجراء حتقيق ةوري ون يه يف ا تخدا موظفي إنفا
القانون للقو علم حنو مفرط ضذد أبنذاء هذذم اجلماعذات ومقاضذا اجلنذا ومعذاقبتهم وتذوة
بل االنتصا املنصوف عليها يف االتفاقية للضحااي وإنصذاةهم ،ذا يف لذر بغذرض اجلذ
وتعويض الضرار املتكبد .
التدريب
 -3١حت ا ط اللجن ااة عل ااً بت ا التاادريب امل ا للشاار ة ،لكن ااا شااعر ابلقل ااق بشااأن ع اادم
حص ل م فعي إنعاذ القان ن وحرس احلادود وما فعي الساج ن ورجاال الشار ة علاى قادر كااد
مث التدريب اخلاص احكام اال عاق ة ،مبا يف ذلك احلظر املابلق للتعذيب ،وكذلك بشأن العنف
ضد املرأ واالجتار ابلبشر .ويسااور اللجناة القلاق أيضااً لعادم ا التادريب بشاأن دل ال التقصاي
والت ق الععال للتعذيب وغ ه مث ضاروب املعاملاة أو العق باة القاسا ة أو الالإنساان ة أو امل ناة
(برو ك ل اسابنب ل) جل ف امل ن الابب الذيث يتعامل ن مف األشخاص ا روم مث حريت م.
واللجنة قلقة كذلك بشأن عدم ا ر معل ماات عاث أ ار التادريب الاذي ُيضاف لاه اف املا فع
املعن  ،مبث م م فع إنعاذ القان ن ،وم فع السج ن ،وحرس احلدود (املاد .)١0
 -32تشذ اللصنذذة إل توصذذيتها السذابقة  ،CAT/C/BGR/CO/4-5الفقذذر  ،)٢0وتوصذذي
الدولةَ ال ر ا يلي:
إل ذ ا مذذوظفي إنفذذا القذذانون ومذذوظفي السذذصون والقضذذا واملذذدعني العذذامني
(أ)
وا ذذامني ابخلضذذوب للتذذدريب بشذذأن أحكذذا االتفاقيذذة وامظذذر امل لذذق للتعذذذيب ،و ذذذلر بشذذأن
العن ذذف ض ذذد املذ ذرأ واالجت ذذار ابلبش ذذر وت ذذوة الت ذذدريب مل ذذوظفي إنف ذذا الق ذذانون عل ذذم املب ذذاد
ال ا ية بشأن ا تخدا القو وال لحة النارية م جانب املوظفني املكلفني نفا القوانني
(ب) ضمان إدراج بروتو وو ا نبوو ابعتبارم ج ءاب أ ا ياب م التذدريب الذذي
ضذذا لذذه ريذذا املهنيذذني ال بيذذني وري ذ هم مذ املذذوظفني العمذذوميني الذذذي اتكذذون يف عملهذذم
ابل،خاف ا رومني م حريتهم
(ج) إعداد وتنفيذ منهصيات حمدد لتقييم ةعالية برامج التدريب والتثقيف الذيت
ضذذا يذذا موظفذذو إنفذذا القذذانون و ذذائر املذذوظفني العمذذوميني بشذذأن أحكذذا االتفاقيذذة ،وتقيذذيم
أثرها يف خفض عدد حاالت التعذيب
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(د) تذذوة التذذدريب ملذذوظفي إنفذذا القذذانون والنيابذذة العامذذة واملذذوظفني القضذذائيني
علم أ اليب التحقيق اليت ال تقو علم اإل رام.
إنصا ضحااي التعذيب
 -33حت ا ط اللجنااة عل ااً ابلتعااديالت الاايت يُعكااف علااى إدخا ااا علااى القااان ن املتعلااق بتقااد
املس اااعد والتعا ا يض امل ااايل لض االا اجلرمي ااة ،لكن ااا ش ااعر ابلقل ااق ألن الدول ااة الاب اارد مت اانا
أو عرد أي ن ع مث أنا اع اجلا  ،مباا يف ذلاك إعااد التأه ال ،لعائاد ضالا التعاذيب أو سا
املعاملة خالل العت املش لة ابلتقرير (املاد .)١٤
 -3٤ينبغذي للدولذة ال ذر أن تضذم إنصذا ضذحااي التعذذيب و ذوء املعاملذة ،ويشذمل
لر إعاد التأهيل ،وعتعهم حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادو ومنا ب ،وهو ما ينبغي أن
يتصسد يف التعديالت اليت يصري إدخايا علم القانون املتعلق بتقد املساعد والتعذويض
املا لضحااي اجلرمية .وتوجه اللصنة انتبام الدولة ال ر إل تعليقهذا العذا رقذم )٢01٢ 3
بشذذأن تنفيذذذ املذذاد  1٤م ذ االتفاقيذذة ،الذذذي تفسذذر ةيذذه اللصنذذة مضذذمون ون ذذا الت امذذات
الدوو اللرا أبن تضم اإلنصا الكامل لضحااي التعذيب وتوصذي بتعذديل التشذريعات
ا لية وةقاب لذلرو
االعناةات املنت عة ابإل رام
 -35عل اات اللجنااة مااث الدولااة الاباارد أن التش اريعات البلغاريااة جتاارم إج ارا ات اإلك اراه غ ا
القان ن ااة الاايت يلجااأ إل ااا النت اااع االعتا اات مااث األشااخاص ،وأن هااذه التش اريعات اانة علااى
ض ا اعت ضااد اسااتخدام اإل ااادات الاايت يُااد عااا حتاات التعااذيب كأدلااة يف الاادعاوم القان ن ااة،
لكن ا ال اال شعر ابلقلق بشأن عدم وج د شريف ح ا ن حظر راحة قبا ل األدلاة املنتاعاة
ابسااتخدام التعااذيب وس ا املعاملااة .ويساااورها القلااق أيض ااً ألن ا اااكم ال اادرس الظاارود الاايت
حو
صل ا على لاك اإل اادات ،مباا يف ذلاك اإل اادات واالعتا اات الايت تضا ث جترميااً للاذات،
ُ
و
وألن ماادع عااام قاادم ا لل لاااكم إ ااادات ُحصاال عل ااا بابريقااة اااالف اإلج ارا ات القان ن ااة
املقرر وفلت حمع فة يف ملعات القضا يف ف مراحل اإلجرا ات اجلنائ ة .وهي شاعر ابلقلاق
اال ا اام أكرها ا
أيضااً بشااأن ورود قااارير عااث وجا د عاادد كبا مااث احلاااالت الاايت شا د ااا أ عا م
على االعتاد ا عال هم برا من ا ( 2و ١5و.)١6
 -36تشذ ذ اللصن ذذة إل توص ذذيتها الس ذذابقة انظ ذذر  ،CAT/C/BGR/CO/4-5الفق ذذر ،)18
وتوصي الدولة ال ر بس تشريا اظر علم وجه التحديد ا تخدا اإلةادات اليت ُاصل
عليهذذا اب ذذتخدا أي  ،ذذكل مذ ذ أ ،ذذكاو اإل ذ ذرام أو التع ذذذيب أدل ذذة يف ري ذذا اإلجذ ذراءات
القضائية ،وةقاب لحكا املاد  1٥م االتفاقيةو وابإلضاةة إل لر ،ينبغي للدولذة ال ذر
القيا ا يلي:
ض ذذمان إاتح ذذة اإلمكاني ذذة إلع ذذاد حما م ذذة ري ذذا ال ،ذذخاف ال ذذذي أُدين ذذوا
(أ)
ا ذذتناداب إل أدلذذة ح ِّ
صذذل عليهذذا اب ذذتخدا اإل ذرام أو التعذذذيب أو ذذوء املعاملذذة ،ذ ةذذيهم
ُ
الحدا  ،وتوة اإلنصا املنا ب يم
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(ب) ضذذمان عذذد إاتحذذة اإلمكانيذذة ،يف املمار ذذة العمليذذة ،لالحتصذذاج ابإلةذذادات
اليت يدل اا نتيصة التعرض للتعذيب دليل يف أية إجراءات ،ويسذتثىن مذ لذر االحتصذاج
اا ضد الشخص املتهم ابرتكا أعماو التعذيب
(ج) العمل م خالو جهازها القضائي ،ا يف لر حمكمة النقض العليا ،علم
اختذذا ت ذذداب تض ذذم مراجع ذذة أحك ذذا اإلدانذذة ال ذذيت ص ذذدرت ابال ذذتناد إل االعناة ذذات دون
ري ها ،لن ث اب منها ر ا يكون قد ا تند إل أدلة ُحصذل عليهذا اب ذتخدا التعذذيب و ذوء
املعاملة ،وينبغي أن جتري الدولة ال ر حتقيقات ةورية ون يهذة يف هذذم امذاالت ،وأن تتخذذ
التذذداب التصذذحيحية املنا ذذبة وتقذذد معلومذذات عمذذا إ ا ذذان أي موظذذف قذذد لوحذذق قضذذائياب
وعوقب بسبب انت اب االعناةات حتت اإل رام؛
(د) مواةذذا اللصنذذة علومذذات ع ذ أيذذة قضذذااي مل تُقبذذل ةيهذذا االعناةذذات لكومذذا
انت عذذت حتذذت التعذذذيب ،و ِّ ذر مذذا إ ا ذذان أي موظذذف قذذد لوحذذق قضذذائياب وعوقذذب بسذذبب
انت اب تلر االعناةات.
إجراءات املتابعة
 -37ت ل ذ ذ ذ ذذب اللصن ذ ذ ذ ذذة إل الدول ذ ذ ذ ذذة ال ذ ذ ذ ذذر أن تق ذ ذ ذ ذذد  ،حبل ذ ذ ذ ذذوو  ٦ذ ذ ذ ذذانون الوو/
ديسذم  ،٢018معلومذذات عذ متابعتهذا توصذذيات اللصنذذة بشذأن اال ذذتخدا املفذذرط للقذذو
واآلليذ ذذة الوقائيذ ذذة الولنيذ ذذة وحالذ ذذة ملتمسذ ذذي اللصذ ذذوء واملهذ ذذاجري انظذ ذذر الفق ذ ذرات ) 1٢
و د) -و) ،و ٢0و -) ٢٤ه))و ويف هذذذا السذذيا  ،تذذدعو اللصنذذة الدولذذة ال ذذر إل
إعالمها ا لديها م خ ط لتنفيذذ بعذض التوصذيات املتبقيذة الذوارد يف املالحظذات اخلتاميذة
أو ريعها ،خالو الفن املشمولة ابلتقرير املقبلو
مسائل أخرف
 -38تدعو اللصنة الدولة ال ذر إل التصذديق علذم معاهذدات المذم املتحذد ال ا ذية
مقو اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعدو
 -39ويُ لذذب إل الدولذذة ال ذذر أن تنشذذر علذذم ن ذذا وا ذذا التقريذذر املقذذد إل اللصنذذة
وهذم املالحظات اخلتامية ،ابللغات املنا بة ،و لر ع لريق املواقا الرمسية علم اإلنننذت
وو ائط اإلعال واملنظمات ري امكوميةو
 -٤0والدولذ ذذة ال ذ ذذر م ذ ذذدعو إل تقذ ذذد تقريرهذ ذ ذا ال ذ ذذدوري السذ ذذابا حبل ذ ذذوو  ٦ذ ذذانون
الوو/ديسذذم ٢0٢1و ويذذذا الغذذرض ،وابلنظذذر إل أن الدولذذة ال ذذر واةقذذت علذذم تقذذد
تقاريرهذذا إل اللصنذذة عم ذالب ابإلج ذراء املبسذذط لتقذذد التقذذارير ،ةذذإن اللصنذذة ذذتحيل إليهذذا ،يف
الوقذذت املنا ذذب ،قائمذذة مسذذائل قبذذل تقذذد تقريرهذذاو و تشذذكل ردود الدولذذة ال ذذر علذذم
قائمة املسائل هذم تقريرها الدوري السابا وجب املاد  19م االتفاقيةو
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