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الترربذر ايل ل لشيلذي  )CAT/C/SYC/1جلشذتياا 1664
 -1نظرت جلنة مناهضة التعذيب
 31 30متنيز/بنيلي ذ ،)CAT/C/SR.1666 CAT/C/SR.1664 2018
 1666املعرذذني يف
جلش ذ ذ ذذتياا CAT/C/SR.1677 1678 1677
اعتم ذ ذ ذذات املتاظ ذ ذ ذذات ا تامي ذ ذ ذذة التالي ذ ذ ذذة
 9 8آب/أغشطس .2018
 )CAT/C/SR.1678املعرني يف

ألف -مقدمة
 -2أتس ذذل اللألن ذذة يلل يفر ذذاو التررب ذذر ايل ل للا ل ذذة الط ذذر ذذا أت ذذر  25عام ذذا ،يلن ذ ذ
مل بر هذذا خ ذذتس ايلسذذوني ايل س مذذا بعذذا الرا.عذذة الشذذت  .م ذ ل ذ  ،ذا يفرا ذ وا ذنياب
الوناء اليي مت عا طربق التاا س ولفيابني م ا الا لة الطر ولذر اللذفنيبة املرامذة .لذ ل
اخيففا يذذة  5أايب/مذابني  ،1992كذذال
اللذنياغ الذذاث أابعذا اللألنذذة .ذا انضذذمىل سيلذي
علياا التزام .تراو يفرربرها ايل ل مبنيج الفررة  1ما املذا ة  19مذا اخيففا يذة للذنيس  3ازبذرال/
بنينيذ  .1993كذ عذذام .عذذا لذ  ،كانذذىل سيلذذي يفذذابل اامذذة الذذا س ايلطذرا املتذ رة
عذذا يفرذذاو يفراببرهذذا ،يذذما الترربذذر الشذذننيي الذذيي يفرام ذ اللألنذذة الذذا س ايلط ذرا اجلمعيذذة
العامذذة .مبنيجذ بسذذالة م ب ذذة  28يفلذربا الينذذاف/نني م ّ ،2014كذذرت اللألنذذة الا لذذة الطذذر
ل ج ذذني ه ذذيا التررب ذذر.
ولتررب ذذر ايل ل املتذ ذ ر مراني ذذة ذذر اللألن ذذة جذ ذراء اس ذذتعرا
و ذذنيس ا جذ ذراء املوش ذ ذ لتر ذذاو
 9نيش ذذال/أ.رب  ،2015ع ذذىل اللألن ذذة الا ل ذذة الط ذذر
التر ذذاببر م ذذا أج ذ مش ذذاعاعا عل ذ ع ذذاا يفرربره ذذا املت ذ ر ،ك ذذربت ا ع ذراب ع ذذا بأبا ذذا املتعل ذذق
ل ج ذذني التررب ذذر نتيأل ذذة للت ذ املط ذذنيس يفرا ذ  14 .آب/
مراني ذذة ج ذراء اس ذذتعرا
أغشطس  ،2017أ.لغىل اللألنذة الا لذة الطذر .ررابهذا اسذتعرا ااالذة سيلذي ل جذني
يفرربر ،را للفررة  3ما املا ة  67ما نظاماا الاا لي ،م ا .راء عل مرانية بسذاس الا لذة
الطر لترربرها ايل ل أ ونيهلا ا جراء املوش لترذاو الترذاببر .مل يفذر الا لذة الطذر علذ هذي
املراستت خ عل الرسذالة التيك بذة امل ب ذة  8ذوا //ابر  .2018وذ أسذونيع مذا املنيعذا
املررب لوذاء الذا بة الرا.عذة الشذت  ،أ.لغذىل الا لذة الطذر اللألنذة ذا س سذ يفرربذرا ايلسذوني

__________

*
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التال ،استفشرت عا مرانية جراء اانياب الوناء عا طربق التاا س ولفيذابني .ب يفرربذر الا لذة
 24متنيز/بنيلي ذ  ،2018ولت ذذال مل يفتش ذذا يفر ت ذ اللغ ذذات الرحي ذذة ل م ذذم املتح ذذاة
الطذذر
مل بتشا عر يفراببر .ابلة ما أصذحاب امللذلحة ار ذربا ،مبذا ذيام امل سشذة النيطنيذة ارذني
ا نشذذال منظم ذذات املتم ذ امل ذذاف ،اص ذذة املنظمذذات غ ذ اارنيمي ذذة املعني ذذة لر ذذني ا نش ذذال.
أجذذري ااذنياب الونذذاء مذ ذذا الا لذذة الطذذر عذذا طربذذق التذذاا س ولفيذذابني بذذنيمي  31 30متذذنيز/
بنيلي .2018

ابء -اجل انب اإلجيابية
-3

يفرا اللألنة ونضمام الا لة الطر

أ)
مابس 1978؛
ب)

اللرنيك الا لية التالية يفلابراا علياا:

اخيففا ي ذذة الا لي ذذة للرض ذذاء عل ذ
ايففا ية ارني الطف ،

ي ذ أ ذذراس التميي ذذز العنل ذذري،

 7آ اب/

 7أبلنيس/سوتم 1990؛

ل) العاذذا الذذا ل ا ذذاق وارذذني املانيذذة الشياسذذية ال يفنيكذذنيس اخ تيذذابي ايل س
امللحق  5 ، .أايب/مابني 1992؛
)
مابني 1992؛
ه)

العاذذا الذذا ل ا ذذاق وارذذني اخ تلذذا بة اخجتماعيذذة الينرا يذذة،
ايففا ية الرضاء عل

ي أ راس التمييز يا املرأة،

) اخيففا ية الا ليذة امابذة ارذني
كاننيل ايل س /بشم 1994؛

 5أايب/

 5أايب/مابني 1992؛

يذ العمذاس املاذاجربا أ ذرا أسذرهم،

15

ز) ال يفنيك ذذنيس اخ تي ذذابي الين ذذاف امللح ذذق ولعا ذذا ال ذذا ل ا ذذاق وار ذذني املاني ذذة
لغاء عرني.ة ا عاام 15 ،كاننيل ايل س /بشم 1994؛
الشياسية ،اهلا
ح)

ايففا ية ارني ايل خاق ي ا عا ة،

 2يفلربا ايل س/أكتني.ر 2009؛

 )/ال يفنيكذ ذذنيس اخ تي ذ ذذابي خيففا يذ ذذة ار ذ ذذني الطف ذ ذ .ل ذ ذ ل ا ذ ذ اك ايلطف ذ ذذاس
املنازعات املشلحة 10 ،آب/أغشطس 2010؛
ي) ال يفنيكذذنيس اخ تيذذابي خيففا يذذة الرضذذاء عل ذ
 1آ اب/مابس 2011؛

يذ أ ذذراس التمييذذز يذذا املذرأة،

ك) ال يفنيك ذذنيس اخ تيذ ذذابي امللح ذذق ويففا يذ ذذة ار ذذني الطف ذ ذ .ل ذ ذ ل .ي ذ ذ ايلطفذ ذذاس
استغتس ايلطفاس الوغاء املنيا ا واية 11 ،كاننيل ايل س /بشم 2012؛
س) اخيففا ية الا لية امابة ي ايل خاق ما اخ تفاء الرشري،
اليناف/بنابر 2017؛
م) ايففا ي ذ ذذة ع ذ ذذام  1951ا اص ذ ذذة .نيي ذ ذ التجئ ذ ذ
التجئ  23 ،نيشال/أ.رب 1980؛

2

 18كاننيل

ال يفنيك ذ ذذنيس ا ذ ذذاق .نيي ذ ذ
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 8يفل ذربا الينذذاف/

ل)
نني م 1984؛

ايففا يذذات جنيذذل ايلب .ذ ال يفنيكذذنيخل ايل س الينذذاف هلذذا،

س)
أ.رب 2003؛

ايففا يذذة ايلمذذم املتحذذاة ملرا حذذة اجلر ذذة املنظمذذة ع ذ النيطنيذذة،

 22نيشذذال/

) .ر يفنيك ذذنيس مرا ح ذذة عرب ذ املا ذذاجربا ع ذذا طرب ذذق ال ذ الوح ذذر اجل ذذني ،املرم ذ
خيففا ية ايلمم املتحاة ملرا حة اجلر ة املنظمة ع النيطنية 22 ،ازبرال/بنيني 2004؛
) .ر يفنيكذذنيس من ذ م ذ معا وذذة اخوذذاب ويل ذذخاق ،لاصذذة النشذذاء ايلطفذذاس،
املرم خيففا ية ايلمم املتحاة ملرا حة اجلر ة املنظمة ع النيطنية 22 ،ازبرال/بنيني .2004
يفرا ذ اللألنذذة أبضذذا مبوذذا بات الا لذذة الطذذر الراميذذة
-4
ات الللة وخيففا ية ،مبا بلم اعتما ما بلي:
أ)

يفنرذذي يفل ذربعاعا

الاستنيب ،عام  ،1993اليي بتضما ما ة عا ااق الررامة اظر التعيب ؛

ب)

الراننيل املتعلق ولعنل ايلسري محابة الضحااي)،

ل)

عام 2014؛

)

اننيل اظر اخواب ويل خاق،

التعابتت عل اننيل ساءة استعماس العرا ،

يفراذ ذ اللألن ذذة أبض ذذا مبو ذذا بات الا ل ذذة الط ذذر الرامي ذذة
-5
يفاا .ها ا اببة ما أج نفا اخيففا ية ،مبا بلم ما بلي:
أ)
ب)
ل)
)

املذذاخت

عام 2000؛
عام .2014
يفع ذذاب سياس ذذاعا .را ا ذذا

طة العم النيطنية .ل ل العنل اجلنشاف للف ة 2012-2010؛
اخس ايفيألية النيطنية .ل ل العنل العاالي للف ة 2012-2008؛
نلاء جلنة سيلي ملعاهاات ارني ا نشال،

عام 2012؛

ا طة اخس ايفيألية للشلطة الرضااية )2014-2010؛

ه) يذذام ال ذرايس نلذذاء اللألنذذة الر يعذذة املشذذتنيح املعنيذذة صذذتح الشذذألنيل عذذا ة
الت هي ياا ،ازبرال/بنيني 2017؛
)
عام 2016؛

يفنيجي عنية اامة رلية ا جذراءات ا اصذة التا.عذة مللذس ارذني ا نشذال،

ز) اجلاني الاث يفويهلا الا لة الطر ما أج يفر ذة عذا مذا اللذرنيك الا ليذة ارذني
ي اللغات الرحية ،مبا ياا الرربنيس ،عاا منيا ات صلة مناسوة ل طفاس.
ا نشال

جيم -دواعي القةق الرئيسية والت صيات
جرمية التعذيب وتعريفها يف التشريعات ال طنية
. -6ينمذذا يفتاذذا اللألنذذة أل املذذا ة  16مذذا الاسذذتنيب يفذذنمح عل ذ محابذذة رااذذق الررامذذةر
عل ذ ذ أل ر لر ذ ذ ذ ذذخمح ااذ ذذق أل بعام ذ ذ .ررامذ ذذة يفليذ ذذق و نشذ ذذال أخ بتعذ ذذر للتعذ ذذيب
أ للمعاملذذة أ العرني.ذذة الراسذذية أ الت نشذذانية أ املانيذذةر ،ذ ل الرلذذق بشذذا بها زاء عذذام جذذني
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أارام حتظر عل ج التحابا التعيب أ املعاملة أ العرني.ذة الراسذية أ الت نشذانية أ املانيذة
نيانيناذا مبذا بتما ذ مذ املذا ة 1
الرنيان اجلناايذة لشيلذي  ،عذام جذني يفعربذل للتعذيب
م ذذا اخيففا ي ذذة ،ج ذذني ا ذذا زمذ ذ أ لذ ذ بولذ ذ  90بنيم ذذا .ع ذذا ذذني املخالف ذذة ط ذذت ا رم ذذة
الاستنيببة عل انتااكات ميينا سيلي ارني ا نشال اارايت ايلساسذية الذيي بلذر جذزءا
ا ذذا التر ذذا م ولنش ذذوة للمراجع ذذة الرض ذذااية
م ذذا الاس ذذتنيب ،اص ذذة امل ذذا ة  ،16مب ذذا ذذا بلذ ذ
ٍ
خنتااك للحظر الاستنيبي عل التعيب املنيا .)4 2 1
-7

ويتعني أن تنقح الدولة الطرف تشريعاهتا م أجل حتقيق ما يةي:

تع ذذديل ق ذذان ن العقذ ذ ابت مذ ذ أج ذذل ا ذذتحتداد جرمي ذذة التع ذذذيب حتدي ذذدا،
أ)
والتعجيل ابلتعديالت املعةقة لقان ن السج ن وقان ن ق ات الشرطة؛
ب) ا ذذتحتداد تعريذذف لةتعذذذيب يشذذلل ايذذا العناصذذر امل ينذذة يف املذذاد  1مذ
االتفاقية .وتةفت الةجنة انت ام الدولذة الطذرف إ تعةيقهذا العذا ققذم  )2007(2عذ تنفيذذ
املذذاد  ،2الذذذت تفيذذد أبيذذل نن التناقضذذات اخلط ذ بذذني التعريذذف ال ذ اقد يف االتفاقيذذة و ل ذ
امل ذذدق يف الق ذذان ن ادة ذذي تذ ذ دت إ أوذ ذرات أبعةي ذذة أو تلة ذذة تت ذذيح إم اني ذذة اإلأب ذذالت مذ ذ
العقا (الفقر )9؛
ل) ض ذذلان معاق ذذة مذ ذ يرت ذذب جرمي ذذة التع ذذذيب ومذ ذ ذذاول اقت ذذا ه ذذذم
اجلرمية بعق ابت منا ة أتخذ يف االعت اق ط يعتها اخلط  ،عةى النحت امل ني يف املاد )2(4
م االتفاقية؛
) ضلان أن ي ذ ن حظذر التعذذيب مطةقذا وريذ قابذل لةتقييذد وأال ي ذ ن مذ
املل ذ ا ذذتوالل أيذذة سذذروف ا ذذت نائية ،لذذا أبيهذذا حالذذة الطذ اق أو التهديذذد ابحلذذر  ،لتريذذر
ا تخدا التعذيب؛
ه) ضلان أال ي ن م املل  ،متاشيا ما املاد  )3(2م االتفاقية ،التذقع
بطاعذذة أوامذذر عةيذذا لتريذذر التعذذذيب ،وضذذلان حذذق ايذذا امل ذ سفني امل ةفذذني نفذذا القذذان ن
واألأب ذراد العس ذ ريني  -يف امللاق ذذة العلةيذذة  -يف أن يرأبض ذ ا بتذذفتهم مر و ذذني تنفيذذذ أمذذر
صادق ع ق ائهم م شأنل أن ي دت إ انتهاك لالتفاقية؛
) ضذذلان عذذد تقذذاد جرميذذة التعذذذيب وعذذد مق ليذذة مذذنح العف ذ والتذذفح
أبيلا يتعةق جبرائم التعذيب.
التط يق امل اشر لالتفاقية م ق ل اداكم ادةية
. -8ينمذذا يفتاذذا اللألنذذة أل املذذا ة  48مذذا الاسذذتنيب يفذذنمح علذ يففشذ الفلذ الينالذ مذذا
الاستنيب ،اليي بضم ميينا سيلي ارني ا نشال اارايت ايلساسذية املذنيا مذا 39 15
ذذاس ارذذني ا نش ذذال
مذذا الاسذذتنيب). ،طربرذذة خ يفتعذذاب م ذ أي التزامذذات ليذذة لشيلذذي
اارايت ،ل الرلق بشا بها ما أل أارام اخيففا ية ليشىل ا.لة لإلنفا موا رة ما و حماكم
سيلذذي  ،أن ذ ا ذ باجاذذا التل ذربعات النيطنيذذة اذذش يفرذذنيل ا.لذذة لإلنفذذا .لذذر موا ذذر،
ولتال خ را يفطويراا موا رة ما و ا اكم ا لية املنيا .)12 4 2
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ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:

تع ذ ذديل تش ذ ذريعاهتا م ذ ذ أجذ ذذل إدقا أح ذ ذذا االتفاقيذ ذذة يف القذ ذذان ن ال ذ ذ ط
أ)
وضذذلان إم انيذذة تط يقهذذا بشذ ل كامذذل وم اشذذر يف ادذذاكم ال طنيذذة وإم انيذذة اال تشذذهاد ذذا
أما هذم اداكم؛
ب) ض ذذلان تةق ذذي مذ ذ سفي الدول ذذة ،لذ ذ أب ذذيهم القض ذذا وأعض ذذاء النياب ذذة العام ذذة
وادام ن ،تدقي ا يوطي أح ا االتفاقية م أجل التأكيد عةى احلق ق اليت تنص عةيها تة
األح ا وضلان مراعاهتا وإم انية تط يقها امل اشر أما اداكم ال طنية؛
ل) تقدمي معة مات ع قضااي دد مت اال تشهاد أبيها ابالتفاقية أما اداكم
وتط يقها بش ل م اشر م ق ل هذم اداكم؛
) تعل ذذيم االتفاقي ذذة عة ذذى نط ذذاق وا ذذا يف الدول ذذة الط ذذرف ،ابلةو ذذات الر ي ذذة
ال الد لسيشيل ،لا أبيها ال ري ل.
إلواء عق بة اإلعدا
. -10ينما يفل املا ة  )2 15ما الاستنيب أن رخ بنمح اننيل ما عل أل يففر عرني.ة
ا عاام ما وذ أبذة حمرمذةر أل ذاننيل يفشذليم املطلذني .نذ أبضذا يفشذليم ايل ذخاق .لذاال
يفنفذذي ياذذا عرني.ذذة ا عذذاام ذذا يفطوذذق عل ذ اجلر ذذة الذذاث ابيفرواذذا اللذذخمح خ ا ا رذذىل الا لذذة
املشذذترولة علذ يفعليذذق العمذ .عرني.ذذة ا عذذاام يفلذ الرضذذية .عيناذذا ،ذ ل اللألنذذة بشذذا بها الرلذذق
ما أل يفلربعات طنية أ رح خ يفزاس يفتضما ابات رعرني.ة ا عاامر املا اتل .)16 2
 -11ويتعني عةى الدولة الطرف اختا خط ات إلزالة التناقض بذني الد ذت ق والتشذريعات
ال طنيذذة األخذذريت الذذيت تش ذ إ إلعق بذذة اإلعذذدا إل م ذ أجذذل ترشذذيد ايذذا الق ذ انني ال طنيذذة
وضلان االمت ال لةحتظر الد ت قت عةى عق بة اإلعدا .
املس ولية اجلنائية
 -12بشذا ب اللألنذذة الرلذذق مذا أل الشذذا الذذانيا للمشذ لية اجلناايذذة عذذا جذراام معينذذة
الطر يفول سو سننيات املا ة .)2

الا لذذة

 -13ويتعني عةى الدولة الطرف إصالح نظذا قضذاء األحذداد وتعذديل قذان ن العقذ ابت
ل ي ت ن الس الدنيا لةلس ولية اجلنائية ممت ةة لةلعاي الدولية.
عد مق لية اإلأبادات املد

ا نتيجة لةتعذيب

. -14ينمذذا حتذذي اللألنذذة علمذذا .شذذيا ة نياعذذا ضذذاة ا رمذذة العليذذا نرل ذ ا لعذذام 1912
ذذاننيل ا اوذذات ا نرليذذزي. ،عذذام مرونيليذذة اخع ا ذذات املذذال ذذا ش ذرا مذذا وذ املتام ذ ك لذذة
أمام ا اكم ،ل الرلق بشا بها ما أل التلربعات النيطنية خ ورم ا كرا عل اخع ا حتابذاا
املا اتل .)15 2
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 -15ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
تعذذديل التشذريعات ال طنيذذة ،لذذا أبيهذذا قذذان ن اإلجذراءات اجلنائيذذة ،مذ أجذذل
أ)
ضلان عد اال تشهاد  -يف القان ن وامللاق ة  -نية إأباد انجتة عذ التعذذيب أو املعامةذة
القا ية أو الالإنسانية أو املهينة كدليل؛
ب) ضذذلان أن ت ذرأبض ادذذاكم ،يف امللاق ذذة ،ايذذا القضذذااي الذذيت يذذتم احلت ذ ل
أبيها عةى األدلة نتيجة لةتعذيب أو املعامةة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة؛
ل) مقاضا ومعاق ة املس ولني الذي قد يسلحت ن ابحلت ل عةى األدلة نتيجة
لةتعذيب أو املعامةة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة؛
) ت أب التذدقيب الذالز لةلذ سفني امل ةفذني نفذا القذان ن ومذ سفي السذةطة
القضائية بشأن عد مق لية االعرتاأبات املنتزعة قسرا يف اد لة؛
ه) ضذذلان أن يقذ ىلذد إ العدالذذة املس ذ ول ن الذذذت ينتزع ذ ن االعرتاأبذذات قس ذرا،
لذ ذ أب ذذيهم األش ذذخا اخلاض ذذع ن لةلس ذذاءلة ل ج ذذب م ذذدأ مسذ ذ ولية الق ذذاد  ،وأن ذذاكل ا
ويعاق ا وأبقا لذل .
الضلاانت القان نية األ ا ية
. -16ينمذذا حتذذي اللألنذذة علمذذا وارذذني الذذاث بتمت ذ ذذا ايل ذذخاق مبنيج ذ املذذا ة  18مذذا
الاسذذتنيب ،ذ ل الرلذذق بشذذا بها مذذا أل ايل ذذخاق ا تأل ذزبا ذذا خ بتمتعذذنيل مي ذ الضذذما ت
الراننينيذة ايلساسذذية مذذا .اابذذة سذلوام اذربتام ،مينذ ااذذق طتعاذم ذذنيبا علذ أسذذواب يفذذني يفام
أ ااتأل ذذازهم ،ل ذذيس أ ذذرب ذذىل ر ذذا عمليذ ذا .ع ذذا لذ ذ ؛ م ذذا أل الرل ذذر رذ ذ  ،ل ذذيس
الوالغ  ،بشم هلم وخيفلاس را أسرهم أ أ خاق آ ربا مذا ا تيذابهم .لذ ل ااتألذازهم؛
زاء غيذذاب حذذمح طذذي ياسذذي مذذا .اابذذة سذذل ااربذذة؛ مذذا أل اعذذاة عذذر ا تألذزبا عل ذ
حمرمة تس أب .علذربا سذاعة خ حتذ م اامذا أل اللذرطة ذا حتتألذز أ خاصذا مذا ل عذم
أب.عذذة علذذر بنيمذذا؛ مذذا أل ي ذ مراا ذ اخاتألذذاز خ بذذتم ولضذذر بة يفذذا بناا
ملذذاة يفل ذ
الشألتت املا ة .)2
 -17ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
ض ذذلان أن ت ذذل اي ذذا األش ذذخا ادتجذ ذزي  ،لذ ذ أب ذذيهم األح ذذداد ،يف
أ)
القذذان ن وامللاق ذذة ،عةذذى ايذذا الضذذلاانت القان نيذذة األ ا ذذية م ذ الةحتظذذة األو لسذذة هم
حريتهم ،لا يف لذ احلذق يف إطالعهذم أبذ قا عةذى الذتهم امل جهذة إلذيهم؛ وأن يتل نذ ا ذريعا
م اال تعانة لحتا أأناء ايا اإلجذراءات أو مذ احلتذ ل عةذى مسذاعد قان نيذة إانيذة إ ا
كان ا م الفقراء؛ وأن تذة ا عةذى خذدمات الرتاذة الشذف ية ا؛انيذة؛ وأن يذتل ال ذالو ن
واألحذذداد عةذذى الس ذ اء م ذ إخطذذاق أحذذد األقذذاق أو شذذخص بخذذر م ذ اختيذذاقهم بشذذأن
احتجازهم أو ت قيفهم؛ وأن يتل ن ا مذ احلتذ ل عةذى أبحتذص طذس قيا ذي مذ ق ذل ط يذب
ذدون
مسذذتقل أب ذ ق ذذة هم ح ذريتهم ،لذذا يشذذلل ط ي ذذا م ذ اختيذذاقهم إ ا طة ذ ا ل ذ ؛ وأن يذ ىل
ذذة هم ح ذريتهم يف السذذجالت يف ايذذا املراحذذل؛ وأن يعرض ذ ا عةذذى لذذة يف ريض ذ ن أقبذذا
وعشري اعة م ت قيفهم أو احتجازهم ،متاشيا ما املاد  )5(18م الد ت ق؛
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ب) إنشذذاء ذذجل مركذذزت لالحتجذذاز يتضذذل بيذذاانت ع ذ ايذذا األشذذخا يف
ايذذا مراحذذل ذذة هم ح ذريتهم ،وإبذذالن الةجنذذة بن ذ ع املعة مذذات املسذذجةة وابلتذذداب ادذذدد
املتخذ لضلان حفظ السجالت بدقة؛
ل) قص ذذد امت ذذال اي ذذا املذ ذ سفني امل ةف ذذني نف ذذا الق ذذان ن لةض ذذلاانت القان ني ذذة
األ ا ذية ،واملعاق ذة عةذى أت تقذاع عذ االمت ذال مذ جانذب املسذ ولني ،وتذ أب معة مذات عذ
عذذدد الش ذ اويت ال ذ اقد بشذذأن التقذذاع ع ذ اح ذرتا الضذذلاانت القان نيذذة األ ا ذذية وع ذ نتذذائ
تة الش اويت.
االحتجاز املط ل ق ل اداكلة
. -18ينما يفشلم اللألنة .نيجني .نا اق ومليننيس أمام الرضاء التلرب ا لي ،ذا يفعذرب
عا الرلق الوال زاء معلنيمات يففيا ل اخاتألاز الشا.ق للمحاكمة الا لة الطر ا بل
اذت سذننيات .شذو اذاخت التذ ر املطنيلذة متذام الرضذااي ،بغذم أل الاسذتنيب بذنمح علذ
ا رال عا املشألنين بها ا اكمة .عا ستة أ ار مذا اخاتألذاز ل مل يفرذا ضذاايهم ذا نظذر
ياا املنيا .)16 11 2
 -19وت ص ذذي الةجن ذذة نن تتخ ذذذ الدولذ ذذة الط ذذرف اي ذذا التذ ذذداب الالزم ذذة لض ذذلان تقةيذ ذذل
االحتجذذاز السذذابق لةلحتاكلذذة قذذدق اإلم ذذان ،واعت ذذاقم إج ذراء ا ذذت نائيا ،والقيذذا بذذل عةذذى ذ
يتلاشذذى مذذا أح ذذا االتفاقيذذة .وتطةذذب الةجنذذة تزويذذد الدولذذة الطذذرف لعة مذذات عذ أيذذة قضذذااي
تتعةذذق بقان نيذذة االحتجذذاز تعذذرك عةذذى اد لذذة العةيذذا ونتائجهذذا .وحتذذط الةجنذذة الدولذذة الطذذرف
أيضذذا عة ذذى تعزي ذذز ب ذذدائل االحتج ذذاز الس ذذابق لةلحتاكل ذذة ،وأبق ذذا لق اع ذذد األم ذذم املتحت ذذد ال ذذدنيا
النل جية لةتداب ري االحتجازية.
ا تقاللية القضاء وتراكم القضااي
. -20ينما حتي اللألنة علمذا وجلاذني الذاث يفوذيهلا الا لذة الطذر صذتح الشذلطة الرضذااية،
ذ ل الرلذذق بشذذا بها زاء الترذذاببر الذذاث يففيذذا .نيجذذني شذذا عذذام كفذذاءة هذذي الشذذلطة؛ الذ اكم
الرضااي املانية اجلنااية عل الشنياء؛ النشوة املريففعة للرضذاة ايلجانذ العذامل .عرذني
الرو
سو سننيات املنيا .)14 13 12 2
غ ا.لة للتألابا يف ا ح ماعا ما  .سنت
 -21ويتعني أن ت اصل الدولذة الطذرف جه دهذا الراميذة إ إصذالح السذةطة القضذائية؛ وأن
تزود أأبراد هذم السةطة ابلتدقيب املنا ب؛ وأن تتخذ تداب صاقمة لةقضاء عةذى الفسذاد مذ
خذذالل إج ذراء حتقيقذذات ذريعة ومسذذتقةة ونزيهذذة يف م ذزاعم التذذدخل يف السذذةطة القضذذائية؛ وأن
حتاكم وتعاقب اجلنا ؛ وأن تضل ا تقاللية السةطة القضائية م أتأذ السذةطة التنفيذيذة؛ وأن
حتذذد مذ تذراكم القضذذااي بطذذرق منهذذا زايد القذذدقات القضذذائية وتزويذذد السذذةطة القضذذائية ابملذ اقد
التقنية واملالية الالزمة لضلان نزاهتها؛ وتعزيز كفاء اإلجراءات القضائية.
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سروف االحتجاز
. -22ينمذذا حتذذي اللألنذذة علم ذذا ولتفش ذ اللذذفنيي الذذيي ام ذ الني ذذا و تتذذاح مر ذذق جاب ذذا
لتاتألذذاز بهذذا ا اكمذذة للمحتألذزبا الذذيكنيب نيشذذال/أ.رب  2017جذراء حتشذذينات أ ذذرح،
ل الرلق بشا بها زاء ما بلي:
أ)

نشوة ااوس املريففعة عمنيما

الا لة الطر ؛

ب) انيا اللغ الذينت الذاث عذىل
الني يات أاناء اخاتألاز ،العنل  .الشألناء؛

عذام 2009

ذاف .نيزبذ ،
سذألا منينت ب

ل) غيذذاب الفل ذ اذذاخت معينذذة  .ذ الشذذألناء املذذاان عذذا أ لئ ذ ا تأل ذزبا
بهذذا ا اكمذذة ،اذذوس الشذذألناء الشذذألينات أايذذا نفذذس مرذذال سذذل ااربذذة ،عذذام لذ
اخاتألاز؛
ايلااا ااما عا الوالغ
) الذذنرمح ااذذا املذذنيطف الطوي ذ
اس بعابة ايل خاق املشلني.ة اربتام؛

مذذا يففيذذا  .ذ الترذذاببر مذذا عذذام الت ذزامام

ه) اخنتلذذاب النياس ذ .لذذر مذذرّ لف ذ س نرذذمح املناعذذة الول ذربة/متتزمة نر ذذمح
املناعة املرتش ا باز) التااب الروذا صذفني الشذألناء غيذاب املعلنيمذات عذا ا طذنيات
املتخية ملن صا.ة الشألناء .عا ااوس املنيا .)16 11 2
 -23ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
اختا ايا التداب الالزمة لتحتسني الظروف املاديذة يف ايذا أمذاك
أ)
احلرية ،متاشيا ما الق اعد النل جية الدنيا ملعامةة السجناء؛

ذةب

ب) اختا املزيد م اخلطذ ات لةحتذد مذ االكتظذاإل ،ابإلضذاأبة إ تةذ النااذة
عذ التعذذديالت املدخةذذة عةذذى قذان ن إ ذذاء ا ذذتعلال العقذذاق  ،لذا يشذذلل بذذدائل اإليذذداع يف
السج ن لا يتلاشى ما ق اعد األمم املتحتد الدنيا النل جية لةتداب ري االحتجازية؛
ل) م اصذذةة الت ذذا وبنذذاء مراأبذذق أخذذريت لةسذذجناء والسذذجينات عةذذى الس ذ اء
وحتسني سروف معيشتهم عل ما؛
) وضذذا أنظلذذة لفتذذل األحذذداد ع ذ السذذجناء ال ذذالوني ،وأبتذذل السذذجناء
املدانني ع ادتجزي قه اداكلة ،وأبتل ادتجزي ع ادتجزات؛
ه) اختذذا التذذداب الالزمذذة لةحتذذد م ذ العنذذف بذذني السذذجناء ،بطذذرق منهذذا ت ذ أب
تدقيب إضايف مل سفي السج ن ،وضلان إجراء حتقيقذات ذريعة ومسذتقةة يف حذاالت ال أبذا
أأناء االحتجاز ،بترف النظر ع أ ا ا؛
) م اصةة تنفيذذ إلبذرانم أبيذن
لتيس اإلدما االجتلاعي لةلحتتجزي ؛

إل وأيذة بذرام أخذريت إلعذاد التأهيذل ت ضذا

ز) القيذذا عةذذى ذ يل األول يذذة بتعيذذني أط ذذاء إضذذاأبيني لذ أبذذيهم األختذذائي ن،
وممرض ذذني مةت ذذزمني نداء وسيف ذذتهم ،وض ذذلان أن ي ذ ذ ن املن ذذاوب ن م ذذنهم مت ذذاحني عة ذذى م ذذداق
السذذاعة ،وضذذلان ذذرعة اإلحذذاالت ومتركذذز ذذياقات اإل ذذعاف لةرعايذذة التذذحتية املتختتذذة
خاق مراأبق االحتجاز؛
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ح) ا ذذتحتداد الفحت ذذص الط ذذس لةس ذذجناء ق ذذل دخذ ذ جلم أم ذذاك االحتج ذذاز وجللي ذذا
الس ذذجناء؛ واخت ذذا خطذ ذ ات لتذ ذ أب الع ذذال املنا ذذب لةلت ذذابني بفذ ذ و نق ذذص املناع ذذة ال شذ ذرية
(اإليدز) والتها ال د واألشخا وت اإلعاقات النفسذية  -االجتلاعيذة؛ واختذا تذداب صذاقمة
ملنا اإلصابة داخل السج يف صف ف السجناء الذي كان ا أصذحتاء عنذد دخ لذل؛ ومراعذا ودقا ذة
امل ا ب و/أو اآلاثق السة ية ادتلةة ال تحتداد برام اإلحالل وا ت دال احلق .
قصد أماك االحتجاز وإجراءات الش اويت
. -24ينمذذا يفتاذذا اللألنذذة أل مرذذال امللذذس اخستلذذابي للشذذألنيل اللألنذذة النيطنيذذة ارذذني
ا نشذذال أمذ املظذذامل .عذ منظمذذات املتمذ املذذاف زايبة أمذذاكا اخاتألذذاز ،اخلتذزام الطذذنيعي
للا لة الطر ولنظر التلابق علذ ال يفنيكذنيس اخ تيذابي لتيففا يذة ،ذ ل الرلذق بشذا بها مذا
أل الا لة الطر مل يفنلذ نظامذا طنيذا لرصذا يففتذيك كذ أمذاكا اخاتألذاز علذ قذني مشذتر ،
مبذذا بلذذم م سشذذات الط ذ النفشذذي ب الرعابذذة اخجتماعيذذة ،مذذا عذذام جذذني آليذذة مشذذترلة
لتلري اللرا ح التحريق ياا املنيا .)16 13 12 11 2
 -25ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
إنشذاء نظذا وطذ لةقيذا عةذذى ذ مسذذتقل وأبعذال ومنذذتظم برصذد وتفتذذي
أ)
ايا أماك االحتجاز ،لذا أبيهذا م سذات الطذب النفسذي ودوق الرعايذة االجتلاعيذة ،بذدون
ذذابق إنذذذاق؛ يتس ذ لةلل ةذذني يف ذذياقل مقابةذذة ادتج ذزي عةذذى انف ذراد وتةقذذي ش ذ اواهم؛
ويتسم ابال تقاللية امل سية؛ وتتدق عنل تقاقير تتاح لةجله ق ع نتائ أعلال التفتي ؛
ومي ملل ةيل أن ي وا ما السةطات م اضيا تتعةق ابلظروف أو التتذرأبات الذيت تتذل إ
حد التعذيب أو ء املعامةة يف أماك االحتجاز؛
ب) ضذلان اايذة مقذدمي الشذ اويت مذ أت ذ ء معامةذة أو خت يذف أو أعلذال
انتقامية نتيجة لش اواهم؛
ل) ضلان التحتقيق عةذى ذ ذريا ونزيذل يف ايذا شذ اويت التعذذيب أو ذ ء
املعامةذذة ،ووقذذف اجلنذذا املشذذت ل ذذم عذ العلذذل أبذ قا أأنذذاء التحتقيذذق ،و ذذاكلتهم عةذذى النحتذ
ال اجب ،ومعاق تهم ن ة يتنا ب ما خط ق أأبعاجلم يف حالة إدانتهم؛
) ضذذلان إج ذراء السذذةطات لةتحتقيقذذات ل ذذادق منهذذا ،مذذب وجذذدت أ ذ ا
معق لة تدع إ االعتقاد ابقت ا أبعل م أأبعال التعذيب أو ء املعامةة.
الةجنة ال طنية حلق ق اإلنسان
. -26ينمذذا حتذذي اللألنذذة علمذذا ولعمليذذة التلذربعية اجلاببذذة لشذذا ملذذر ذذاننيل اللألنذذة النيطنيذذة
ارني ا نشال ،ل الرلق بشا بها ما أل اللألنة النيطنية ارني ا نشال ،الاث أنلئىل مبنيجذ
ذذاننيل محابذذة ارذذني ا نشذذال لشذذنة  ،2009خ متتينذ للموذذا ت املتعلرذذة مبركذذز امل سشذذات النيطنيذذة
لتعزبز محابة ارني ا نشال موا ت وببس) املا ة .)2
 -27ويتعذذني أن تعذذزز الدولذذة الطذذرف الةجنذذة ال طنيذذة حلق ذ ق اإلنسذذان ع ذ طريذذق ضذذلان
ما ي في م امل اقد املالية وامل اقد م املذ سفني لتل ينهذا مذ االضذطالع ب اليتهذا عةذى ذ
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أبعذذال ومسذذتقل ،يف ذذياق االمت ذذال مل ذذاد ابقي ذ  ،ومل ذذدأت تعدديذذة امل ذ سفني واختي ذذاقهم
بعلةيذة واضذذحتة وشذفاأبة وتشذذاقكية ،وين وذي أن تشذذجا الةجنذة ال طنيذذة حلقذ ق اإلنسذذان عةذذى
التل ذذا االعتل ذذاد مذ ذ الةجن ذذة الفرعي ذذة املعني ذذة ابالعتل ذذاد التابع ذذة لةجن ذذة التنس ذذيق الدولي ذذة
لةل سذذات ال طنيذذة لتعزيذذز حق ذ ق اإلنسذذان واايتهذذا .ويتعذذني عةذذى الدولذذة الطذذرف أيضذذا
التعجيل ابعتلاد مشروع قان ن جلنة يشيل حلق ق اإلنسان.
عد اإلعاد القسرية والةج ء
. -28ينما يفتاا اللألنة أل الا لة الطر ا انضمىل خيففا ية عام  1951ا اصذة .نييذ
التجئ ذ .ر يفنيكنيهل ذذا لع ذذام  ،1967ذ ل الرل ذذق بش ذذا بها زاء ع ذذام ج ذذني ط ذذاب يفل ذربعي ط ذ
للألذذنيء لذذاح الا لذذة الط ذر  ،عذذام جذذني نظذذام طذ اعذ للألذذنيء ،مبذذا لذ لتحابذذا صذذفة
التج ذ ذ  ،عذ ذذام جذ ذذني أارذ ذذام الرذ ذذاننيل ا لذ ذذي حتظذ ذذر ا عذ ذذا ة الرش ذ ذربة ل ذ ذذخاق الذ ذذيبا
بمبا حيتاجنيل اامابة الا لية املا اتل .)3 2
 -29ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
االمت ذذال اللتزاماهتذذا بعذذد اإلعذذاد القس ذرية ل جذذب املذذاد  3م ذ االتفاقيذذة
أ)
عذ طريذذق ضذذلان الفحتذذص والتحتديذذد السذذةيلني لرشذذخا الذذذي قلذذا تذذاج ن إ احللايذذة
الدولية ومت ينهم م القيا جراءات الةج ء ق ل املضي يف طردهم أو ترحيةهم ،و ل م
أجل منا إعادهتم إ بةدان قد ي اجه ن أبيها خطر التعرك لةتعذيب؛
تشريا مع ابلةج ء وإنشاء نظذا وطذ أباعذل لةجذ ء يذ أبر إجذراءات
ب)
تتسم ابإلنتاف وال فاء لتحتديد صفة الالجئ ،لا يتلاشى ما املعاي الدولية؛
ل) حتديذذد أو إنشذذاء هيكذذة ح ميذذة ت ذ ن مسذ ولة عذ تةقذذي وجتهيذذز الطة ذذات
املقدمة م مةتلسي الةج ء واألشخا اآلخري الذي قلا تاج ن إ احللاية الدولية؛
) طةب الدعم مذ مف ضذية األمذم املتحتذد السذامية لشذ ون الالجكذني لتقذدمي
التدقيب أبيلا يتعةق بقان ن الالجكني وإجراءات حتديد صفة الالجئ.
إ اء معامةة ري امل اطنني واألشخا

عدميي اجلنسية

. -30ينمذذا حتذذي اللألنذذة علمذذا .تفش ذ ذذا الا لذذة الطذذر ل سيلذذي لذذيس لذذاباا سذذرال
أصلينيل بشرناا مشتنيطننيل ماذاجر ل مذا أعذرا ألذنيال ارا ذات ،تلفذة ،ذ ل الرلذق بشذا بها
.ل ل التراببر الاث يففيا مبا بلي:
جني عا كو ما سرال جزب يفلاغنيس اليبا ارمنيا ما طذنام اذنيال نيشذ
أ)
اذا املعاملذة الت نشذانية ،خ بزالذنيل عذا ي اجلنشذية
عاما ،متحمل معا ة معننيبذة أ ت يذة يفلذ
يل م مل بتمرننيا ما اكتشاب جنشية سيلي بغم امتام الا لة الطر لف ة طنيبلة؛
ب) ااتمذذاس يفعذذر العمذذاس ايلجانذ أايذذا لشذذنيء املعاملذذة التمييذذز معيلذذتام
طر سيئة م يعل مرا ق اللر اللذحي يفلرذيام أجذنيبا أ ذ مذا غذ هم أ عذام الذنيهلم
اا العم الرشري املعاملة الت نشانية املنيا 12 11 3
عل ب ايفوام ،هني ما ا بل
.)16 14 13
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 -31ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
اختذذا تذذداب أبعالذذة ،تش ذريعية أو إداقيذذة أو قضذذائية أو ري هذذا ،لذذا يف ل ذ
أ)
االنضلا إ الت ك الدولية ات التةة ،م أجل منذا إ ذاء معامةذة األشذخا عذدميي
اجلنس ذذية ،وخاص ذذة ذ ذ ان ج ذذزق تش ذذاري  ،عذ ذ طري ذذق م ذذنح اجلنس ذذية لرش ذذخا ال ذذذي
يستحتق هنا ،أل ا منها اإلقامة املط لة يف يشيل ،وإدماجهم؛
ب) ضذذلان عذذد تعذذرك ريذ ذ امل ذ اطنني لإليذذذاء و ذ ذ ء املعامةذذة ،لذذا يف لذ ذ
بشأن الظروف املعيشية واملسائل املتعةقة ابلعلل ،واختا تداب صذاقمة ملنذا العلذل القسذرت
و ء املعامةة؛
ل) اإلقدا عةى النظذر يف التتذديق عةذى اتفاقيذة عذا  1954املتعةقذة ب ضذا
األشذذخا عذذدميي اجلنسذذية واتفاقيذذة عذذا  1961املتعةقذذة ضفذذض حذذاالت انعذذدا اجلنسذذية،
وه ما كرت الدولة الطرف جليكات أخريت اتبعة لرمم املتحتد أهنا تق بل.
ال الية القضائية العاملية ومعاهدات تسةيم املطة بني
 -32يفعرب اللألنة عذا لراذا زاء غيذاب يفلذرب حمذا الا لذة الطذر مذا ذ ن أل رناذا
مذذا بسذذاء النيخبذذة الرضذذااية العامليذذة علذ جر ذذة التعذذيب ؛ زاء غيذذاب معلنيمذذات عمذذا ا كانذذىل
املعاهاات اليننااية املتعا ة ايلطرا الاث انضمىل لياا الا لة الطذر وعذ مذا التعذيب جر ذة
يفشذذتنيج يفشذذليم مريفرواذذا؛ عمذذا ا كانذذىل يفلذ املعاهذذاات يفنطوذذق االذذة اجلذراام املذذيكنيبة
املا ة  4ما اخيففا ية املنيا .)9 8 5
 -33ويتع ذذني أن تتخ ذذذ الدول ذذة الط ذذرف اي ذذا الت ذذداب الالزم ذذة لض ذذلان مماق ذذة ال الي ذذة
القضذائية العامليذة عةذى األشذخا املسذ ولني عذ أأبعذال التعذذيب؛ وضذلان اعت ذاق التعذذذيب
جرميذذة تسذذت جب تسذذةيم مرت هذذا يف املعاهذذدات ال نائيذذة واملتعذذدد األطذراف املتعةقذذة بتسذذةيم
املطة ذ بني؛ وضذذلان إم انيذذة اال تشذذهاد ابالتفاقيذذة كأ ذذا قذذان ي لتسذذةيم املطة ذ بني أبيلذذا
يتعةق ابجلرائم املذك ق يف املاد  4م االتفاقية عند تةقذي طة ذات التسذةيم مذ دول م تذر
معها معاهد لتسةيم املطة بني؛ وتزويد الةجنة ابملعة مذات عذ احلذاالت الذيت يستشذهد أبيهذا
ابالتفاقية يف القراقات القضائية املتعةقة بتسةيم املطة بني وال الية القضائية العاملية.
العق بة ال دنية لرطفال
 -34يفعذذرب اللألنذذة عذذا لراذذا مذذا أل العرني.ذذة الوانيذذة ل طفذذاس ليشذذىل حمظذذنيبة .لذذر صذرب
يذ .يئذات الرعابذة النااببذة ،امل سشذات العرا.يذة،
خ لوس ي سيا الرعابذة الوابلذة،
املنزس ،اي بشم اننيل الطف لشنة  1982ولعراب املعرنيس املا اتل .)16 2
 -35وت صذي الةجنذة نن تعذدل الدولذة الطذرف تشذريعاهتا لتحتظذر صذراحة العق بذة ال دنيذة
لرطفال يف ايا ال يكات ،وخاصة يف امل سات العامة ،م خالل أبعل أو امتنذاع مذ ق ذل
م سفي الدولة وري هم مم يضذطةع ن لسذ ولية الدولذة ل جذب االتفاقيذة ،وأن تةوذي صذراحة
احلق يف إنزال العقا املعق ل ل جب قان ن الطفل لسنة .1982
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التدقيب
 -36يفعرب اللألنة عا الرلق ما عذام بال يفذابب حمذا عذا أارذام اخيففا يذة اصذة عذا
التذذابب الذذيي حيلذ عليذ املنيطفذذنيل العمنيميذذنيل مينذ يذذوا /اللذذرطة
ااظذذر املطلذذق للتعذذيب
امل ذ ذذنيطف املرلفذ ذ ذ نف ذ ذذا الر ذ ذذاننيل ،الض ذ ذذوا /العش ذ ذذررب  ،م ذ ذذنيطفي الش ذ ذذألنيل ،امل ذ ذذنيطف
الرضذذااي  .بشذذا بها الرلذذق أبضذذا مذذا أل لي ذ الترلذذي التنيايذذق الفعذذال للتعذذيب غ ذ مذذا
ير ب املعاملة أ العرني.ة الراسية أ الت نشانية أ املاينة غ مابل التابب ا لزامي املرام
اذوس ايل ذخاق ا ايذع يلي ذر
للمنيطف الطوي غ هم ما ايل ذخاق امللذابك
ما أ راس التني يل أ اخاتألاز أ الشألا ،أ التحريق معام أ عتجام املا ة .)10
 -37ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
ضلان تةقذي ضذ اا الشذرطة واملذ سفني امل ةفذني نفذا القذان ن ،والضذ اا
أ)
العس ريني ،وم سفي السج ن ،وامل سفني القضائيني تدقي ا ع أح ا االتفاقية وخاصة ع
احلظذذر املطةذذق لةتعذذذيب؛ وكذذذل ع ذ كيفيذذة م اجهذذة التهديذذدات الذذيت يش ذ ةها اإلقهذذا
والقرصنة وع ااية حق ق األشخا املشت ل ابقت ا م أعلال إقها وقرصنة؛
ب) اإلأباد نن خروقات االتفاقية ل يتم التسذامح معهذا و ذيتم التحتقيذق أبيهذا
ومقاضا مرت يها؛
ل) ضذذلان أن يتةقذذى امل سف ذ ن الط ي ذ ن وري ذ هم م ذ األشذذخا املشذذاقكني يف
ح األشخا اخلاضعني ألت ش ل م أش ال الت قيف أو االحتجاز أو السج  ،أو يف
التحتقيذذق معهذذم أو عالجهذذم ،تذذدقي ا إلزاميذذا ع ذ دليذذل التقتذذي والت أيذذق الفعذذالني لةتعذذذيب
وري م م ضرو املعامةة أو العق بة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة؛
)

وضا وتنفيذ منهجية لتقييم أبعالية وأأر أت تدقيب م هذا الن ع؛

ه) ت أب التدقيب لةل سفني العل ميني وت التةة ع أ اليب التحتقيذق ريذ
القسرية اليت متنا ا تخدا التعذيب.
االجتاق ابل شر
ضذذم حماكمذذة يفتعلذذق س ضذذااي اخوذذاب ولولذذر
 -38يفتاذذا اللألنذذة أل الا لذذة الطذذر
ياا يلغرا اخستغتس العم ) ،م ل  ،ل الرلق بشا ب اللألنة زاء التراببر الذاث يففيذا
برا ما يحااي اخواب مبا بلر
.نر اوت الا لة الطر عل منت طاارات اصة بمبا ّ
معاملذذة خ نش ذذانية ،زاء م ذذا أ ذذا ت  .ذ يفر ذذاببر مذذا ع ذذام اب ذذا مذذنيطفي اهلأل ذذرة ج ذراءات .ل ذ ل
ذذنيهلا الولذذا .يفعذذرب اللألنذذة عذذا ايلسذذل كذذيل زاء عذذام ب الا لذذة الطذذر عل ذ مذذا ا
كانىل حتريرذات ذا أجربذىل .لذ ل مذزاعم شذا حمتمذ صذفني املشذ ل زاء هذي ااذنيا
املزعنيمذذة ،يفعذذرب عذذا لراذذا زاء الترذذاببر الذذاث يففيذذا .عذذام حتابذذا أي يذذحية مذذا يذذحااي اخوذذاب
يلغذرا اخسذذتغتس اجلنشذذي ذذي اللذذفة الا لذذة الطذذر  ،ذذا بين ذ املزبذذا مذذا الل ذنياغ .ل ذ ل
مذا ا كانذىل الا لذذة الطذر ذذا يذعىل .ر يفنيكذنيخت متامذذة لتحابذا الضذذحااي ا تملذ لتوذذاب
ولولر املنيا .)16 14 13 12 2
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 -39ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
التحتقيذذق يف التقذذاقير الذذيت تفيذذد بذذدخ ل شذذاابت إ ال ةذذد عةذذى مذ طذذائرات
أ)
خاصة ألريراك اال توالل اجلنسي لا يش ل معامةة الإنسذانية ،ومقاضذا اجلنذا والقيذا  -يف
حالذذة اإلدانذذة  -لعاق ذذة املتج ذري واملسذ ذ ولني أو امل ذ سفني احل ذ ميني يف حالذذة مش ذذاقكتهم يف
االجتاق أو تقدميهم املساعد يف االجتاق ألريراك اال توالل اجلنسي أو اال توالل يف العلل؛
ب)
هذا التدد؛

ضلان اختا تداب لتحتديد ضحتااي االجتاق ادتلةني ووضذا بروت كذ الت يف

ل) ضذذلان تذذدقيب م ذ سفي اجللذذاقك وري ذ هم م ذ امل ذ سفني وت التذذةة عةذذى
حتديد هذم احلاالت واختا إجراءات بشأهنا.
العنف ضد املرأ والعنف اجلنساي
. -40ينما حتي اللألنة علما ل الا لة الطر ا اعتمات الراننيل املتعلق ولعنل ايلسري
محابة الضحااي) ا يفعم عل يذ ذاننيل للعنذل العذاالي ،ذ ل الرلذق بشذا بها زاء انتلذاب
املعلنيمات عا
العنل يا املرأة ،مبا بلم ا تألزات ،امللاك الاث يفنياجااا الشلطات
العنل يذا املذرأة أ العنذل اجلنشذاف الذيي ذا بنلذ مذا ذتس عذ أ امتنذا مذا وذ مذنيطفي
الا لة غ هم ا بشتتو مش لية الا لة را لتيففا ية املنيا .)16 14 13 12 2
 -41ويتعني أن تق الدولة الطرف لا يةي:
أ)

التعجيل ابعتلاد قان ن العنف العائةي؛

ب) اذذا إحتذذاءات شذذامةة ع ذ ايذذا أش ذ ال العنذذف ضذذد امل ذرأ  ،لذذا يشذذلل
ادتجذزات ،مذ خذذالل أبعذل أو امتنذاع مذ ق ذل مذ سفي الدولذة وريذ هم ممذذا يسذتت ا مسذ ولية
الدولة وأبقا لالتفاقية؛
ل) تعزيذ ذذز جه دهذ ذذا الراميذ ذذة إ ضذ ذذلان ا ذ ذذتجابة الشذ ذذرطة عةذ ذذى ذ ذ ذ ذذةيم
لةش اويت املتعةقة جبليذا أشذ ال العنذف ضذد املذرأ وإنشذاء بليذة أبعالذة ومسذتقةة لةشذ اويت
املقدمة م ضحتااي العنف؛
) ضذذلان تسذذجيل ايذذا م ذزاعم العنذذف والتحتقيذذق أبيهذذا بش ذ ل ذريا ونزيذذل
وأبعال ،ومقاضا اجلنا وإنزال عق ابت متنا ة م يف حالة إدانتهم؛
ه) تذ ذ أب ت ذذدقيب إلزام ذذي جللي ذذا املذ ذ سفني امل ةف ذذني نف ذذا الق ذذان ن والقض ذذا
وري هم مم يتعامة ن ما ضحتااي ايا أش ال العنف ضد املرأ ؛
)

ضلان حت ل ايا ضحتااي العنف ضد املرأ عةى اجلر.

إجراء املتابعة
 -42يفطل ذ ذ ذ اللألنذ ذ ذذة الا لذ ذ ذذة الطذ ذ ذذر أل يفرذ ذ ذذام ،للذ ذ ذذنيس  10آب/أغشذ ذ ذذطس ،2019
معلنيمذات عذا متا.عذذة يفنيصذيات اللألنذذة .لذ ل الضذذما ت الراننينيذة ايلساسذذية؛ اخاتألذاز املطذذنيس
الشا.ق للمحاكمة؛ طر اخاتألاز؛ اللألنذة النيطنيذة ارذني ا نشذال انظذر الفرذرات  17أ)
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ب) ل)؛ 19؛  23أ) ب) ز)؛  .)27ه ذ ذذيا الش ذ ذذيا  ،ذ ذ ل الا ل ذ ذذة الط ذ ذذر
ماعنية .تغ اللألنة عا ططاا للريام ،تس الف ة امللذمنيلة ولترربذر املروذ . ،تنفيذي .عذ
أ ك التنيصيات املتورية املتاظات ا تامية.
مسائل أخريت
 -43تذذدع الةجنذذة الدولذذة الطذذرف إ التتذذديق عةذذى الروت ك ذ ل االختيذذاقت لالتفاقيذذة
وأيذة معاهذد أخذذريت ليسذت طرأبذذا أبيهذا بعذذد مذ معاهذذدات األمذم املتحتذذد األ ا ذية يف إذذال
حق ق اإلنسان.
 -44والدول ذذة الط ذذرف م ذذدع إ تق ذذدمي وأيقته ذذا األ ا ذذية امل ح ذذد  ،وأبق ذذا لةلتطة ذذات
ال ذ اقد يف امل ذذاد الت جيهيذذة املنسذذقة لتقذذدمي التقذذاقير ل جذذب املعاهذذدات الدوليذذة حلق ذ ق
اإلنسان (.)HRI/GEN.2/Rev.6
 -45وت ذذدع الةجن ذذة الدول ذذة الط ذذرف إ اال ذذتفاد مذ ذ ال ذذدعم التقذ ذ وبن ذذاء الق ذذدقات
والتذذدقيب الذذذت تقدمذذل مف ضذذية األمذذم املتحتذذد السذذامية حلقذ ق اإلنسذذان ،وعنذذد االقتضذذاء،
مف ضية األمم املتحتد السامية لش ون الالجكني.
 -46ويطةذذب إ الدولذذة الطذذرف أن تعلذذم عةذذى نطذذاق وا ذذا التقريذذر املقذذد إ الةجنذذة
وهذذذم املالحظذذات اخلتاميذذة جبليذذا الةوذذات الر يذذة ،لذذا أبيهذذا ال ري ذ ل ،م ذ خذذالل امل اقذذا
الش ية الر ية وو ائط اإلعال واملنظلات ري احل مية.
 -47والدولذذة الطذذرف مذذدع إ تقذذدمي تقريرهذذا املق ذذل ،الذذذت ذذي ن تقريرهذذا الذذدوقت
ال اي ،حبةذ ل  10ب /أريسذط  .2022وجلذذا الوذرك ،تذدع الةجنذة الدولذة الطذرف إ
أن تق ذذل ،حبةذ ل  10ب /أريسذذط  ،2019اإلجذراء امل سذذط لتقذذدمي التقذذاقير الذذذت حتيذذل
الةجن ذذة ل ج ذذل إ الدول ذذة الط ذذرف قائل ذذة مس ذذائل ق ذذل تق ذذدمي التقري ذذر .و ذذيل ل قد الدول ذذة
الطرف عةى قائلة املسائل املذك ق تقريرها الدوقت ال اي ل جب املاد  19م االتفاقية.
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