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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 السابع

للربتغال*

 -1نظرت جلنة ننهضةة تعذية يف ل تعذرريفةر تعةالسا تعلةهتغ ع ةه ( )CAT/C/PRT/7ل
ج لةةذا ه  1796ل( 1799تنظةةر  CAT/C/SR.1796ل ،)1799تملير ةتني يف ل  19ل 20ش ةريف
تعثة ةةهمربنت  ،2019لتعذ ة ةةات ض ة ة تملالحظة ةةهت تخلذهنا ة ة ل ج لة ةةذا ه  1814ل،1815
تمليرتني يف ل  2كهنتن تألل ربنييفل .2019

ألف -مقدمة
يرب تع جن ع رايفرضه عربت تعالعة تعطةر تإلجةرت تالخذاةهسا عذرةام تعذرةهسيفر ،ألن
-2
ذع ة يفل ة إبج ةرت ح ةتتس أكثةةر ركا ة ت تةةيف تعالع ة تعطةةر لتع جن ة  .تاةةا أن تع جن ة أتس ة ألن
تعذرريفر قُ ِّام تيا أتخري نيتم سذ أش ر.
 -3ل يرب تع جن ع رايفرضه إلاتح تعفرص هله إلجرت حتتس تنَّه نغ ل ا تعالع تعطةر ،
لع رنيلني تملران ع ى تألسئ لتعشتتغل تعيت أثريت أثنه تعنظر ل تعذرريفر.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
رح تع جن تذصايفق تعالع تعطر ع ى تال فهقا تعالعا حل هيف مجاغ تألشخهص ن
-4
تالخذفه تعرلرا ل .2014
 -5ل رح تع جن أيفةه ابملبهنيستت تعةيت تختة اه تعالعة تعطةر عذنرةا شةريفيهاه ل تملاةهنييف
ذتت تعص ابال فهقا  ،مبه ل ذع :
جتةةرم ش ةتيفا تألعةةةه تعذنهس ة ا تألنثتيف ة لتع ة لت تعرلةةرا ل عةةهم  2015ن ة
(أ)
خال تعرهنتن سقم 83رب2015؛
(ب) سة ة ة ة تعر ة ة ةةهنتن سق ة ة ةةم 130رب 2015ل ع ة ة ةةهم  ،2015تعة ة ة ة ا يفي ة ة ة ِّةا ق ة ة ةةهنتن

تإلجرت تت تجلنهئا ليف ا إىل ي يف محهيف حرتق تعةحهاي لأقهسهبم؛
__________

*

تعذ ااه تع جن ل نيلساه تعثهنن لتعلذيف ( 11شريف تعثهمربنت
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( ) س ة ة ة تعرة ة ةةهنتن سقة ة ةةم 142رب 2015ل عة ة ةةهم  ،2015تع ة ة ة ا يفية ة ةةا تعرة ة ةةهنتن
سقم 99رب 147تملذي ق حب هيف تألطفه لتعشبهب تمليرضيف ع خطر؛
(ني)

س تعرهنتن سقم 93رب 2017ل عهم  ،2017لضت قهنتن جايفا ملكه ح تعذ اا ؛

(ه) سة ة تعر ةةهنتن سق ةةم 94رب 2017ل ع ةةهم  ،2017تعة ة ا يف ةةنظم تإلقهنة ة تجل يفة ة
حتت تملرتقب تإلعكرتلنا ليف ي نظهم تالحذجهز ل عط هنهيف تألسبتع؛
(ل) س تعرهنتن سقم 38رب 2018تشةنن تحلةق ل تعذحايفةا تعة ته ع تيفة تجلنلةهنا
لتعذيبري تجلنلهم لمحهيف تخلصهئص تجلنلا  ،ل عهم .2018
 -6ل ثين تع جن ع ى تملبهنيستت تعةيت تختة اه تعالعة تعطةر نة أجةل يةايفل ساهسةهاه لإجرت تاةه
ت ا ت ري محهيف أك حلرتق تإلنلهن ل طباق تال فهقا  ،لنن ه ع ى لجا تخلصتص نه يف ي:
تعذ هني تالسرتت اجا تعتطناة ع لةهلتة لعةام تعذ ااة عةهم  ،2018تعةيت شة ل
(أ)
خط ع ل ( )2021-2018ملنغ لنكه ح تعين ضا تملرأة لتعين تعيهئ ي؛
(ب) تعذ ة ةةهني تخلطذ ة ةةيف تع ة ةةتطناذيف تعثهعث ة ة لتعرتتي ة ة ملن ة ةةغ لنكه ح ة ة تالجت ة ةةهس ابعبش ة ةةر
(ع فرتة  2017-2014لتعفرتة  ،2021-2018ع ى تعذتتيل).
( ) تعذ ةةهني تس ةرتت اجا إلعةةهنية ضاك ة لإعةةهنية أتضاةةل شةةبك ن سلةةهت تعلةةجتن
ع فرتة 2027-2017؛
(ني) إطةةالق تةةرجنا تعي ةةل تعثهعةةت ملنةةغ شةتيفا تألعةةةه تعذنهسة ا تألنثتيفة لتعرةةةه
ع اا (.)2017-2014
 -7ل يةةرب تع جن ة ع ة ر ةايفرضه تجاةةا تعالع ة تعطةةر نيعةةتة نيتئ ة إىل آعاةةهت تإلج ةرت تت
تخلهصة تعذهتية جمل ة حرةتق تإلنلةهن ،ممةةه أاتح ع خة ت تمللةذر يف زايسة تعب ةةا عةاة نةرتت خةةال
تعفرتة تملش تع ابعذرريفر.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل املتابعة املعلَّقة منذ اجلولة السابقة لتقدمي التقارير
 -8ط ب ةةت تع جن ة ل نالحظها ةةه تخلذهنا ة تعل ةةهتر ( ،CAT/C/PRT/CO/5-6تعفر ةةرة ،)24
ن تعالع تعطر أن رام ني تنهت نذهتي تشنن تخلطتتت تعةيت تختة اه عذنفاة تصةاهت تع جنة
تملذي ر ة ابعة ة هجت تعرهنتنا ة تألسهس ةةا (تعفر ةةرة (8ب) ل( )؛ لإج ةرت حترار ةةهت تسيف ة ل يهع ة
لن يف ة ة (تعفر ةةرة (9أ) ل( ))؛ لتعينة ة تملنة ة يل (تعفر ةةرة )17؛ لإس ةةه ة نيهن ة ة تعرلن ةةه لتألق ا ةةهت
تألخةةر( (تعفرةةرة  .)18لإذ الحة تع جنة نةةغ تعذرةايفر تعةرنييف تملرةةانيف نة تعالعة تعطةةر ل 4
ك ة ة ةةهنتن تألل ربنييفلة ة ة ة  2014ل 27ك ة ة ةةهنتن تعثهمربيفنة ة ة ةهيفر  2017ل إط ة ة ةةهس إجة ة ة ةرت تملذهتية ة ة ة
( CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.2ل ،)Add.3لإذ شةةري إىل تعرسةةهع تمل سخ ة  29آبربأغلةةط 2019
تملتج ن نررس تع جن تمليين مبذهتي تملالحظهت تخلذهنا تملتج إىل تمل ثل تعاتئم ع ه عا(
تألن ةةم تملذح ةةاة ل جناة ة  ،لهن ةةه ةةر( أن تعذتص ةةاهت تع ة ةتتسنية ل تعفر ةةر يف (8ب) ل( ) ل(9أ)
ل( ) ن ة ة ة ة نالحظها ة ة ة ةةه تخلذهنا ة ة ة ة تعل ة ة ة ةةهتر نف ة ة ة ة (تنظ ة ة ة ةةر تعفر ة ة ة ةةر يف  13ل 19أنيج ) لأن
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تعذتصاهت تعتتسنية ل تعفرر يف  17ل 18ن تملالحظهت تخلذهنا تعلهتر قا نُفة ت ج ئاةه (تنظةر
تعفرر يف  17ل 41أنيج ).
تعريف التعذيب وجترميه
الح تع جن أتكاا تعت ا أن تعذ اا قا يفشةكل رر ةه نشةانيت مبتجة تعذشةريفغ تجلنةهئي
-9
ع الع ة تعطةةر  ،عكن ةةه ال ة ت شةةير ابعر ةةق ألن تملةةهنية  243ن ة تعرةةهنتن تجلنةةهئي ،تعةةيت يةةر
تعذي يف  ،ال شري حىت تآلن إىل أا نتع ن تعذ اا تيف أغرتض تعذية يف  ،ع ةى تعنحةت تملبةيف ل
تملهنية  1ن تال فهقا (تملهنياتن  1ل.)4
 -10تكرر اللجنة التوصية الواردة يف مالحظاهتا اخلتاميذة السذابقة (،CAT/C/PRT/CO/5-6
الفقذذرة  ،)7وتوصذذي الدولذذة ال ذذرم من جتعذذل مض ذ ون امل ذذادة  243م ذ القذذانون اجلن ذذائي
مت اشذذيا مذذع أحكذذا املذذادة  1م ذ افتفاقيذذة ع ذ لريذذق الكشذذف ال ذريم ع ذ أي نذذو م ذ
الت يي ذذني ب ذذض أريذ ذرا .التع ذذذيب ويف ه ذذذا ال ذذدد ،توج ذذه اللجن ذذة انتل ذذام الدول ذذة ال ذذرم إ
التعريف الع لي لسوء املعاملذة الذذي اعت دتذه املفتشذية العاملذة للشذلون اإليذة وإ تعليقهذا
العذذا رقذذم  )2007(2بشذذأن تنفيذذذ املذذادة  ،2الذذذي جذذاء فيذذه أن التناقضذذات اخل ذ ة بذذض
تعريذذف افتفاقيذذة وذل ذ الذذوارد يف القذذانون اإلذذي تذذلدي إ ثغ ذرات فعليذذة أو حمت لذذة تتذذيم
إمكانية اإلفالت م العقا
تقاد اجلرمية
 -11شةةير تع جنة ابعر ةةق ألن نةةاة تعذرةةهنيم ل جرمية تعذية يف ضةةي عشةةر سةةنتتت ،لأن نةةاة
تعذرةةهنيم ع ذية يف تعشةايفا ضةةي  15سةةن  .لحةةاضه أع ةةه تعذية يف تعةةيت رقةةى إىل نلةةذت( تجلرمية
تملر كب ضا تإلنلهنا ال لرط ابعذرهنيم.
 -12ينلغي أن تض الدولة ال رم عد خضو جرمية التعذيب ألي نظا تقاد حبيذ
حي ّقق يف أع ال التعذيب وحياكم مرتكلوها ويعاقلون دون أي إمكانية لإلفالت م العقا
الض اانت القانونية األ ا ية
 -13أتس ة تع جن ة عي ةةام را ةةه ني تنةةهت ش ةةهن ع ة نذةةهئا أنش ةةط تعرصةةا تملةةةط غ هب ةةه
عة ة هن تالنذثةةه ع ة ة هجت تعرهنتنا ة تألسهسةةا ل تمل هسس ة تعي ا ة  ،أل أا إشةةهستت ع ةةه إذت
كهنةت قةا رضةت أا جة ت تت ل حةهالت عةام تالنذثةه  .لل ضة ت تعصةاني ،أ اةا تن تنذجة يف
ال يف تعة ةةتن يفتتج ة ةةتن صة ةةيتابت ل تعتصة ةةت إىل الة ةةهم نية ة َّةيف قبة ةةل ج لة ةةهت تالسة ةةذ هع تملذي ر ة ة
ابالحذجهز .لتان ه حتاط تع جن ع ه مبة تن تعذتصا  IG-2/2014تمل سخة  9أايسربنةهيفت 2014
تعص ةةهنيسة ع ة تملفذش ةةا تعيهن ة ع ش ة لن تعاتخ ا ة  ،لك ة ع ابعة ة هجت تع ةةيت ق ةةان ه ل ةةا تعالع ة
تعط ةةر أثن ةةه تحلة ةتتس ،لهن ةةه ك ةةرس تإلعة ةرتب عة ة ق ر ةةه ألن ق ةةهنتن تإلجة ةرت تت تجلنهئاة ة ن ةةه زت
ال يفة صرتح حلهب تعتقت تع ا يفرةاا تعشخص تنذج ألغرتض حتايفا تهلتيفة  -لتعة ا
ميكة أن يفصةةل إىل سةةت سةةهعهت  -ن ة ض ة ةةرتة تع ة 48سةةهع تعةةيت ة أن يفُيةةرض خالهلةةه
تعشخص تنذج أنهم ٍ
قهض .لأخريت ،الح تع جن تر ق أن عانيت ق اال رط ن نرتك تعشةرط
جم ة حهعاه تكهنريتت نيلتئر ف يفتنا ن ر (تملهنية .)2
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اإتجنيي  ،يف
 -14ينلغي أن تض الدولة ال رم ح ول مجيع األشخاص املوقوفض أو َ
امل ار ذذة الع ليذذة ،ومنذذذ اللحظذذة األو لسذذلب ح ذريتهم ،عل ذ مجيذذع الض ذ اانت القانونيذذة
األ ا ية ،مبا يف ذل احلق يف احل ول علذ مسذاعدة مذ حمذا واحلذق يف املثذول أمذا قذا.
دون إب اء وعل وجه اخل وص ،ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
تع ذذديل ق ذذانون اإلجذ ذراءات اجلنائي ذذة لضذ ذ ان اعتل ذذار الوق ذذل ال ذذذي يقض ذذيه
(أ)
الشخص اإتجني يف افحتجاز ألريرا .حتديد اهلوية جنيءا مذ فذ ة ال ذ  48ذاعة الذجي جيذب
ٍ
قا.؛
خالهلا إحالة الشخص اإتجني إ
(ب)
واف تجوا ؛

ض ذ ذ ان اف ذ ذذتعانة مبحذ ذذا مع ذ ذ َّذض ،مبذ ذذا يف ذلذ ذ ذ أثنذ ذذاء م ذ ذذرحلجي التحقي ذ ذذق

( ) مواصلة الدولة ال رم تركيب أجهنية مراقلة ابلفيديو يف مجيع أرجاء مرافذق
افحتج ذذاز ال ذذجي ق ذذد يوج ذذد فيه ذذا حمتج ذذنيون ،اب ذذتثناء احل ذذافت ال ذذجي ق ذذد يُنتهذ ذ فيه ذذا ح ذذق
اإتج ذنيي يف اخل وصذذية أو يف ذرية التواصذذل مذذع اإذذامي أو ال ليذذب وينلغذذي حف ذ هذذذم
التسجيالت يف مرافق آمنة وا تعراضها مذ جانذب هيئذات مراقلذة داخليذة وخارجيذة ومتكذض
اإققض واإتجنيي واإامض م افلال عليها
اآللية الوقائية الولنية
 -15يفلةةهلس تع جن ة تعر ةةق إزت عةةام لج ةتني نا تنا ة الةةانية عي ةةل أنةةيف تملظ ةةه تتصةةفا تآلعا ة
تعتقهئاة تعتطناة مبتجة تع ل تكةةت تالخذاةةهسا عال فهقاة  ،لعةةام لجةتني ريفةةق نذيةةاني تعذخصصةةهت
ن ة تملةةترفيف تملذفةةرغيف نك ة حص ةرت ابمل ةةهم لتألنشةةط تملذي ر ة ابآلعا ة  .لال ة ت تع جن ة شةةير
ابعر ق أيفةه إزت نه أُت غ عنا ن صيتابت لتج ذ ه تآلعا ل تعتصت إىل تألنةهك غةري تعذر اايفة
ع حرنهن ن تحلريف  ،نثل ن سلهت تعط تعنفلي لتمل سلهت تالجذ هعا  ،ال سا ه تمل سلهت
تعيت اتس ع ى تنفرتني ( ،CAT/OP/PRT/1تعفررة ( )24تملهنية .)2
 -16ينلغذذي أن تض ذ الدولذذة ال ذذرم اف ذذتقالل الع ليذذاو لئليذذة الوقائيذذة الولنيذذة وأن
تذذوفر هلذذا مذذا يلنيمهذذا م ذ مذذوارد ماليذذة ومذذووفض ألداء ع لهذذا ،وفقذذا للفق ذرتض ( )1و( )3م ذ
املذذادة  18مذ الربوتوكذذول افختيذذاري (انظذذر  ،CAT/OP/12/5الفقذذر ن  11و )12وع ذذال
ابملذذادة (20ج) م ذ الربوتوكذذول افختيذذاري ،ينلغذذي أن تتذذيم الدولذذة ال ذذرم لئليذذة الوقائيذذة
الولنية إمكانية الوصول إ مجيع أماك افحتجاز ومنشآهتا ومرافقها ،عل النحو اإدد يف
املادة  4م الربوتوكول افختياري
اف تخدا املفرط للقوة ،مبا يف ذل العنف املرتكب بدوافع عن رية
 -17شير تع جن ابعر ق إزت تالنيعه تت تملذي ر ابسةذخاتم تعشةرط تملفةرل ع رةتة لغةري ذعة
ن أشكه يل تعشرط  ،ال سةا ه ضةا تألشةخهص تملنذ ةيف إىل مجهعةهت عرقاة لإثناة نيانة .
لل ض ت تعصاني ،الح تع جن إنيتن مثهنا ضبهل ل شرط تألن تعيةهم ،ل أايسربنةهيفت ،2019
ليفر لاثئق لإسه ة نيهن ة ُن ظة ا ةه يفذي ةق إبجةرت تت ُتختة ت ضةا سةذ شةبهن سةتني ل
تذ
ش ةةبهلرب تيفر  2015ل نرهطي ة كت ةةه نيت ن ةةتست ل أن ةةهنيلست ،عش ةةبتن ؛ لأنييفة ة أيفة ةةه ثالث ة ض ةةبهل
ِّ
لحكةم ع ةى أحةا تملذ ةيف ابعلةج ملةاة  18شة رت،
تذ تالخذطه تملررتن تظةرل نشةانيةُ .
4
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لنةةن تعةةةحهاي يتيفةةةهت ةرتتلح
تان ةةه ُحكةةم ع ةةى تعلةةبي تآلخةريف ابعلةةج نةةغ لقة تعذنفاة ُ .
يفبت اا تيا .ل الحة تع جنة تر ةق
تيف  7 500يفتسل ل 10 000يفتسل ،سغم أن تالسذئنه
أن قهضةةي تعذحراةةق ل تعرةةةا س ةةي ط ة تملةةاعي تعيةةهم لق ة تعةةةبهل ع ة تعي ةةل ل تنذظةةهس
تنهك  ،لأن تنك س ةت مجاغ ام تعذي يف لتعات غ تعينصرا (تملتتني  2ل 12ل 13ل.)16
 -18ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
ضذ ذ ان التحقي ذذق الف ذذوري والش ذذامل والننيي ذذه يف مجي ذذع افدع ذذاءات املتعلق ذذة
(أ)
ابلتج ذذاوزات ذات ال ذذدوافع العن ذ ذرية ال ذذجي ترتكله ذذا الش ذذرلة واب ذذتخدامها املف ذذرط للق ذذوة،
وحماك ذذة اجلنذذاة علذ النحذذو الواجذذب ومعذذاقلتهم ،إذا ثلتذذل إدانذذتهم ،علذ ذذو يتنا ذذب مذذع
خ ورة أع اهلم؛
(ب) تكثي ذذف اجله ذذود الرامي ذذة إ ت ذذوف ت ذذدريب منهج ذذي جل ي ذذع م ذذووفي إنف ذذاذ
الق ذذانون يف ذذال ا ذذتخدا الق ذذوة ،م ذذع مراع ذذاة املل ذذادم األ ا ذذية بش ذذأن ا ذذتخدا الق ذذوة
واأل لحة النارية م جانب املووفض املكلفض إبنفاذ القوانض
إجراء حتقيقات ريعة وشاملة وننييهة
رام ني تنهت كهن ع عةاني تعشةكهل(
 -19يرب تع جن ع ق ر ه ألن تعالع تعطر
تملذي ر ابعذي يف لست تمليهن  ،مبةه ل ذعة تالسةذخاتم تملفةرل ع رةتة أل عة أعةاتني تعذحرارةهت
لتنهك ةةهت تملنف ة ة تشةةنهنه أثنةةه تعفةةرتة تملش ة تع ابعذرريفةةر .لل رةةه ع ي تنةةهت تإلضةةه ا تنةةالنية
تعةةيت قةةان ه تعت ةةا ،سةةج ت تملفذشةةا تعيهن ة ع ش ة لن تعاتخ ا ة  ،ل تعفةةرتة نةةه تةةيف كةةهنتن تعثةةهمرب
يفن ةهيفر  2018ل شة ةريف تألل ربأكذ ةةتتر  1 715 ،2019إج ةرت إنيتساي ،مب ةةه ل ذعة ة  544حهعة ة
إسه ة نيهن  ،لابشرت ل  30حتراره ل 43إجرت أتنييفباه .لنةغ ذعة  ،ذ ةق تع جنة ني تنةهت
شةةهن عة تعيرةةتابت تعذننييفباة لربأل تجلنهئاة تملفرلضة ع ةةى نةةر كو ضة تجلةرتئم ،ل ُبَّةةغ مبةةه إذت
كهن تألشخهص تملاعى تس كههبم عأل يه تمل كتسة قا أُلقفتت ع تعي ل ل لرهئف م تحلكتناة ل
تنذظهس إعالن نذاج تعذحراق ل تعشكت( (تملتتني  2ل 12ل 13ل.)16
 -20ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
ضذ ذ ان قي ذذا هيئ ذذة مس ذذتقلة ابلتحقي ذذق الف ذذوري والننيي ذذه يف مجي ذذع ش ذذكاو
(أ)
التعذيب و ذوء املعاملذة وضذ ان عذد وجذود أي عالقذة مل سذية أو هرميذة بذض حمققذي تلذ
اهليئة واملرتكلض املنيعومض هلذم األفعال؛
(ب) ض ذ ان فذذتم السذذل ات حتقيقذذات كل ذذا تذذوفرت أ ذذلا معقول ذة تذذدعو إ
افعتقاد ابرتكا فعل م أفعال التعذيب أو وء املعاملة؛
( ) احلرص ،يف حافت ادعاء التعذيب أو وء املعاملذة ،علذ توقيذف املشذتله
فيهم ع الع ل فورا لوال مدة التحقيق ،ف ي ا إذا كان ا ت رارهم يف الع ل قد يتسذلب
يف تكرار الفعل املدع ارتكابه أو يف افنتقا مذ الشذخص املذدع أنذه ضذحية أو يف عرقلذة
التحقيق؛
(ني) جت يذذع ونشذذر معلومذذات إح ذذائية مف ذذلة شذذاملة تت ذذل جب يذذع الشذذكاو
والتقارير الواردة عذ التعذذيب أو ذوء املعاملذة ،مبذا يف ذلذ معلومذات ع ذا إذا كانذل هذذم
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الشذذكاو قذذد أفضذذل إ التحقيقذذات ،وإذا كذذان األمذذر كذذذل  ،مذذا هذذي السذذل ة ،ومذذا إذا
كان ذذل التحقيق ذذات أدت إ ف ذذر .ت ذذداب مديلي ذذة ويأو مالحق ذذات قض ذذائية ،وم ذذا إذا ك ذذان
الضحااي قد ح ذلوا علذ اجلذرب ،علذ النحذو الذذي ميكذ الدولذة ال ذرم مذ أن تقذد هذذم
املعلومات إ اللجنة وري ها م املراقلض ذوي ال لة يف املستقلل
وروم افحتجاز
 -21شير تع جن ابعر ق إزت ست ررل تالحذجهز ل أنهك نذيةانية ع حرنةهن نة تحلريفة ،
مبةةه ل ذع ة تعلةةجتن لنرتك ة تعشةةرط  .ل يةةرب تع جن ة ع ة ر ةايفرضه ع ذةةاتتري تعةةيت تخت ة اه تعالع ة
تعطةر ع حةةا نة تكذظةةه تعلةةجتن ،نثةل تعذخطةةاط عبنةه سةةجنيف جايفةايف  ،ةةال عة تجل ةتني
تملب لع ع حا ن تع جت إىل تالحذجهز تعلهتق ع حهك  ،عكن ه الح تر ق تس فةهع نيةاالت
تإلش ة ه ل تيةةي تمل سلةةهت تعيرهتا ة  .لعةةاللة ع ةةى ذع ة  ،ال يف ة ت تعةةنرص ل عةةاني ن ةةترفي
تعل ة ةةجتن ،مبة ة ة ة ةةا م أخص ة ةةهئاي تعرعهيفة ة ة تعص ة ةةحا  ،سغ ة ةةم تجل ة ة ةتني تملب لعة ة ة عة ة ة اينية أع ة ةةاتنيضم،
لألج ةةا تعرص ةةتس ل خ ةةانهت تعرعهيف ة تعص ةةحا تعير ا ة  ،ن ة تملش ةةهكل تخلط ةةرية ل نظ ةةهم تعل ةةجتن
(تملهنياتن  11ل.)16
 -22ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
مواص ذذلة جهوده ذذا لتحس ذذض و ذذروم افحتج ذذاز والس ذذعي إ القض ذذاء علذ ذ
(أ)
افكتظاظ يف املل سات السجنية وري ها م مرافق افحتجاز ،بسلل منها ت ليق تداب ري
احتجازية وتوجه اللجنة يف هذا ال دد انتلام الدولة ال رم إ قواعد األمم املتحدة الدنيا
الن وذجيذ ذذة للتذ ذذداب ري ذ ذ افحتجازيذ ذذة (قواعذ ذذد لوكيذ ذذو) ،وقواعذ ذذد األمذ ذذم املتحذ ذذدة ملعاملذ ذذة
السجينات والتداب ري افحتجازية لل جرمات (قواعد ابنكوك)؛
(ب) تعيذذض عذذدد كذ ٍ
ذام م ذ مذذووفي السذذجون وتذذدريلهم لض ذ ان معاملذذة فئقذذة
لل حتجنيي ؛

( ) ضذ ان خت ذذيص املذذوارد اللشذرية واملاديذذة الالزمذذة للرعايذذة ال ليذذة وال ذذحية
املنا لة للسجناء ،وفقا للقواعد م  24إ  35م قواعد األمم املتحدة الن وذجية الدنيا
ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)
قضاء األحداث
 -23يرب تع جن عة رةايفرضه ع ذةاتتري تعةيت تختة اه تعالعة تعطةر عذحلةيف رةرل تالحذجةهز
ل تعشةةبك تعتطناة ملرتكة تعتصةهيف تعذي ا اة  ،مبةةه ل ذعة الةةري تال صةةه تةةيف تألحةةات تنذجة يف
لأقةةهسهبم ،للضةةغ حةةا عي اةةهت تعذفذةةا ابعذجريفةةا ن ة تملالت ة  ،لتعك ة ع ة أس ة تب قةةص تعشةةير
لع ة نصةةهنيسة تعثاةةهب تعشخصةةا  ،عكن ةةه ال ة ت شةةير ابعر ةةق إزت عةةام لج ةتني لحةةاتت عالجا ة
لنترفيف نذخصصيف ل ض تمل سلةهت .لل ضة ت تعصةاني ،رحة تع جنة تذنكاةا تعت ةا أن نبةهعغ
ل تملا تنا ُخصصت هل ت تع رض .ل شير تع جن ابعر ق أيفةه إزت تعذرهسيفر تعةيت شةري إىل أن تعفصةل
تعصهسم تيف تعرصر لتعبهع يف ل نرت ق تالحذجهز غري نكفت نيتئ ه (تملهنياتن  11ل.)16
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 -24ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
(أ)

ا تك ال إنشاء وحدات عالجية يف مجيع مراكني احتجاز األحداث؛

(ب)

اختاذ اإلجراءات املنا لة لض ان الف ل بض اللالغض والق ر يف مرافق افحتجاز

احللس افنفرادي
 -25حتةاط تع جنة ع ةةه ابملي تنةهت تعةيت ل رضةةه ل ةا تعالعة تعطةر عة رةةام تصةا نيتخ اة
تن ذ م تعالتئر تإلصالحا تال ذجهلز ناة تحلب تالنفرتنيا  15يفتنه لضي تملةاة تعةيت حةانياه
قتتعا نا لةتن نهنةايفال ،عكن ةه شةير تع جنة ابعر ةق ألن تع ةتتئ تعلةهسيف ال ة ت لة ابحلةب
تالنفرتنيا ملاة صل إىل  21يفتنه نذذهعاه كذاتري أتنييفو ،أل ملاة صل إىل  30يفتنه عنةانه يفذي ةق
تألنةةر تيةةاة ج ةرتئم خطةةرية لقيةةت ل نف ة تعتقةةت (تمل ةهنية  105لتعفرةةرة  3ن ة تملةةهنية  113ن ة
تعرةةهنتن سقةةم 115رب .)2009لعةةاللة ع ةةى ذع ة  ،ال يف ة ت تحلةةب تالنف ةرتنيا يفطبةةق ع ةةى تأل ةرتني
تع يف رل أع هسضم ع  18سن (تملهنياتن  11ل.)16
 -26تشذ اللجنذذة إ توصذذيتها السذذابقة ( ،CAT/C/PRT/CO/5-6الفقذذرة  ،)12وتوصذذي
الدولةَ ال رم مبا يلي:
احلرص عل توافق التشريعات وامل ار ات املتعلقة ابحلذلس افنفذرادي مذع
(أ)
املعاي الدولية ،ف ي ا القاعد ن  43و 46م قواعد نيلسون مانديال؛
(ب) مراقلة حظر فر .احلذلس افنفذرادي والتذداب امل اثلذة علذ الق ّذر (انظذر
املادة  67م قواعد األمم املتحذدة بشذأن يايذة األحذداث ارذردي مذ حذريتهم والفقذرة 2
م املادة  45م قواعد نيلسون مانديال)
حافت الوفاة أثناء افحتجاز
 -27ل ر ةةه ع با ةةهجت تعر ا ة تعة ةةئا تملذهح ة ُ ،س ةةج ت ل تمل سل ةةهت تعل ةةجنا  177حهعة ة
ل ةهة ألشةةخهص الةرلنيف نة حةريفذ م ل تعفةرتة نة كةهنتن تعثهمربيفنةهيفر  2017إىل شةريف تألل رب
رةةام ني تنةةهت
أكذةتتر  ،2019تان ةةه  35حهعة تنذحةةهس .لأتسة تع جنة ألن تعالعة تعطةر
إحصةهئا كهن ة عة جم ةةل تعفةةرتة قاةةا تالسةذيرتض ،نصةةنف حلة نكةةهن تحذجةةهز تملذةةت  ،لنةةتع
جنلا ،لع ر  ،لأص ا تإلثين أل جنلاذا ،لع سب تعت هة (تملتتني  2ل 11ل.)16
 -28ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
جت يع معلومات مف ذلة عذ حذافت الوفذاة أثنذاء افحتجذاز وأ ذلا هذذم
(أ)
الوفيات وتقدميها إ اللجنة؛
(ب) ض ان إجراء حتقيق فوري وننييه مذ جانذب كيذان مسذتقل يف مجيذع حذافت
الوفاة ره افحتجاز ،وت ليق العقوابت املنا لة ،عند افقتضاء؛
( ) ا تعرا .فعاليذة اف ذ اتيجيات والذربام الراميذة إ منذع افنتحذار وإيذذاء
النفس وينلغي أيضا تقييم وتقدير ما يوجد م برام وقاية مذ األمذرا .املنيمنذة والتنكسذية
واملعدية يف السجون وكشفها وعالجها
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أ لحة التفريغ الكهرابئي
 -29ثة ةةين تع جن ة ة ع ة ةةى تعالع ة ة تعطة ةةر حلظرضة ةةه تس ة ةةذخاتم أس ة ة ح تعذفريفة ةةغ تعك رابئ ة ةةي ل
تعلةةجتن ،ل رحة ابعةة هجت تملرانة لنفهنيضةةه أن تملةةترفيف تملةةاستيف ةةاسيفبه خهصةةه ضةةم لحةةاضم
تع يف حي تن ض تألس ح لأن كةل حهعة نة حةهالت تسةذخاتن ه نلةج  ،عكن ةه أتسة نةغ
ذع ة عيةةام لج ةتني ني تنةةهت عة تحل ةتتني تملذص ة ابحذ ةةه إسةةه ة تسةةذخاتم ض ة تألج ة ة ن ة
جهنة تملةةترفيف تملك فةةيف إبنفةةهذ تعرةتتنيف ،لعة نذةةهئا أا حترارةةهت ل ة تحلةةهالت (تمل ةتتني 2
ل 12ل 13ل.)16
 -30وتك ذذرر اللجن ذذة التوص ذذية ال ذذواردة يف مالحظاهت ذذا اخلتامي ذذة الس ذذابقة من تق ذذو الدول ذذة
ال رم برصد ا تخدا أ لحة التفريغ الكهرابئي واإلشرام عليذه (،CAT/C/PRT/CO/5-6
الفقرة  ،)15وتوصي أيضا من تكفل الدولة ال رم أن يكون هذا اف تخدا متوافقذا متامذا
مذذع ملذذادم الضذذرورة والتنا ذذب واإلنذذذار املسذذلق (حيث ذذا أمكذ ) واحلي ذذة وينلغذذي أن تكفذذل
الدولة ال رم أيضا التحقيق عل وجه السرعة وب ورة شاملة وننييهة يف مجيع احلافت الجي
يدَّع فيا اف تخدا املفرط للقوة بسلب إ اءة ا تع ال أ لحة التفريغ الكهرابئي
جرب الضرر
 -31الح تع جن أتكاا تعالع تعطر أن شريفيهاه نص ع ى جة ضةحهاي تعذية يف لسةت
تمليهن  ،عكن ه يرب ع أسف ه ألن تعت ا يفرةام ني تنةهت الةانية عة تجلة  ،مبةه ل ذعة ةاتتري
تعذيتيفي تعصهنيسة ع تنهكم أل غريضه ن تهلائهت تحلكتنا لنه قام يةال إىل ضةحهاي تعذية يف أل
رةام
إىل أسرضم ،نن تعنظةر ل تعذرريفةر تعةالسا تعلةهتق .ل الحة تع جنة تر ةق أن تعالعة تعطةر
أا ني تنهت ع تةرتنا تجلة أل عة تعذةاتتري تملذخة ة عةاعم ل الةري ع ةل تملنظ ةهت غةري تحلكتناة
تعيت ليى إىل إعهنية أتضال ضحهاي تعذي يف لست تمليهن (تملهنية .)14
 -32ينلغي أن تكفل الدولة ال ذرم ح ذول مجيذع ضذحااي التعذذيب و ذوء املعاملذة علذ
اجلذذرب ،مبذذا يف ذل ذ احلذذق القابذذل لإلع ذذال يف تعذذوي عذذادل ومنا ذذب ،وعل ذ و ذذائل إعذذادة
مه ذذيلهم علذ ذ أك ذذل وج ذذه ممكذ ذ وتوج ذذه اللجن ذذة انتل ذذام الدول ذذة ال ذذرم إ تعليقه ذذا الع ذذا
رقم  )2012(3بشأن تنفيذ املادة  14الذي توضم فيه اللجنذة مضذ ون ون ذال التنيامذات
الدول األلرام بتوف لل جرب الضرر الكامذل لضذحااي التعذذيب وينلغذي أن جت ذع الدولذة
ال رم املعلومات املتعلقة ابجلرب وتداب التعذوي  ،مبذا يف ذلذ و ذائل إعذادة التأهيذل ،الذجي
ممر هبا اإاكم أو اهليئات احلكومية األخر والجي تُ َّ
قد ابلفعل إ ضحااي التعذيب أو وء
املعاملة ،وموافاة اللجنة هبا
افع افات املنتنيعة ع لريق التعذيب و وء املعاملة
 -33حتاط تع جن ع ه ابعة هجت تملنصتص ع ا ه ل تعفررة  8ن تملهنية  32نة تعاسةذتس
لتملهنية  126ن قةهنتن تإلجةرت تت تجلنهئاة ا ةه يفذي ةق تيةام نربتعاة تألنيعة تعةيت نذة ع عة طريفةق
تعذي يف أل تإلكرت لع طريفق تنذ هك تعلالن تعشخصا أل تعباناة أل تألخالقاة  ،عكن ةه يةرب
رةام هلةه أنث ة ع ةى تعرةةهاي تعةيت س ةةذ ه تنةهكم تلةب رةام
ع أسف ه ألن تعالعة تعطةر
أنيع أل ش هنيتت ننذ ع ابسذخاتم تعذي يف أل ست تمليهن (تملهنية .)15
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 -34ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
اخت ذذاذ خ ذذوات فعال ذذة تكف ذذل ،يف امل ار ذذة الع لي ذذة ،إع ذذالن ع ذذد مقلولي ذذة
(أ)
افع افات املنتنيعة ع لريق التعذيب أو وء املعاملة والتحقيق فيها؛
(ب) تو ذذيع ن ذذال ب ذرام الت ذذدريب املتخ ذذة املوجهذذة إ القض ذذاة وامل ذذدعض
العامض لض ان متكينهم م الكشف بفعالية ع أفعال التعذيب و وء املعاملة والتحقيق يف
مجيع افدعاءات املتعلقة هبذم األفعال؛
( ) وضذع وحذدات تدريليذة علذ اف ذذتجوا ريذ القسذري وأ ذاليب التحقيذذق
لفائدة أفراد الشرلة وري هم م مووفي إنفاذ القانون؛
(ني) مواف ذذاة اللجن ذذة مبعلوم ذذات عذ ذ أي ذذة قض ذذااي مل تُقل ذذل فيه ذذا افع اف ذذات ألهن ذذا
انتُنيعل ع لريق التعذيب أو وء املعاملةِ ،
وذ ْكر ما إذا كان أي مووف قد لوحذق قضذائيا
وعوقب بسلب انتنيا تل افع افات
مل سات ال ب النفسي
 -35ك ةه أقةر تعت ةا ،ضنةهك نشةهكل عتجلةةذا ل لحةاتت تعطة تعشةرعي تعنفلةي ل تعالعة
تعطةةر  .لع ة ع يةةرب تع جن ة ع ة ر ةايفرضه ع ج ةتني تعةةيت ب ة هله تعالع ة تعطةةر عفةةذ لحةةاتت
جايف ةةاة ل يا ةةيف ن ةةترفيف إض ةةه ايف للض ةةغ من ةةتذ " ةةاس ي" ع رعهيف ة  .ل الح ة تع جن ة أيفة ةةه أن
تعالع تعطر لذيرض حهعاه قتتعاضه تملذي ر ابسذخاتم تعراتني ل ن سلهت تعط تعنفلي ل
ضت تعذتصاهت تعتتسنية ل رريفر تع جن تأللسلتا ملنغ تعذي يف لتمليهن ة أل تعيرتتة تعالإنلةهنا أل
تمل ان ل زايساه ع ه ل عهم ( 2016تملهنياتن  11ل.)16
 -36ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
ض ذ ان أن يكذذون اإليذذدا القسذذري يف مل سذذات ال ذذب النفسذذي ضذذروراي
(أ)
متامذذا ومتنا ذذلا وف يُلجذذأ إليذذه إف ك ذذالذ أخذ وحتذذل اإلشذرام الفعلذذي والرصذذد املسذذتقل مذ
قلل األجهنية القضائية؛
(ب)
ال ب النفسي؛

كفالة الض اانت القانونية لألشخاص الذي يودعون قسرا يف مستشذفيات

( )
متويال كافيا؛

ضذ ان كفايذذة اخلذذدمات يف ذذال ال ذذحة العقليذذة يف ارت ذذع اإلذذي ومتويلهذذا

(ني) ضذ ذ ان ع ذذد ا ذذتخدا و ذذائل التقيي ذذد إف كخي ذذار أخذ ذ للحيلول ذذة دون
إمكانيذذة إحلذذال ضذذرر ابمل ذري أو ابآلخ ذري  ،وفق ذ عنذذدما تفشذذل مجيذذع اخليذذارات املعقولذذة
األخر يف احتواء اخل ر عل و مر.
نظا اللجوء وعد اإلعادة القسرية
 -37حتةةاط تع جنة ع ةةه ابعباةةهجت تعةةيت قةةان ه تعت ةةا تشةةنن عةةاني ط بةةهت تع جةةت تعةتتسنية ننة
عةةهم  2016لنيةةاالت قبتهلةةه ،تعةةيت تس فيةةت نة  25.19ل تملهئ ة عةةهم  2016إىل  54.32ل
تملهئ عهم  .2019لحتاط ع ه أيفةه ابملي تنهت تعيت قان ه تعت ا تشةنن عةاني تألشةخهص تعة يف
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أعاالت تيف عهني  2016ل 2018لضةت 1 045 :شخصةه ،مبة ةا م تملبيةالن لتعيهئةالن .غةري
كر نه إذت كهنت قا قُانت أا طيتن ل رام ني تنةهت عة
أهنه الح أن تعالع تعطر
ابعذ تن ه تنرل 4 274
نذهئا ض تعطيتن إن ُلجات .ل شير تع جن ابعر ق ألن تع ه
ن ةةذ جلةةت نة إيفطهعاةةه لتعاةةتجن ل إطةةهس تةةرجنا تالحتةةهني تأللسلأل إلعةةهنية تعذةةتطيف ،ألن تعالعة
ربة ةةل سة ةةت(  1 552ن ة ةةذ جلة ةةت ل تعفة ةةرتة تة ةةيف  2015ل 2017مبتج ة ة ض ة ة ت
تعطة ةةر
تع ة جنا .لأتس ة تع جن ة عيةةام رةةام تعالع ة تعطةةر ني تنةةهت كهن ة ع ة تإلج ةرت تت تملطبَّر ة
ع ذير ع ى ضحهاي تعذي يف سريفيه تيف ن ذ لي تع جت (تملهنية .)3
 -38ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
أي شذذخص أو إعادت ذذه أو
(أ)
ض ذ ان ع ذذد القيذذا يف امل ار ذذة الع ليذذة ب ذذرد ّ
تسلي ه إ دولة أخر عندما تكون هناك أ ذلا جوهريذة تذدعو إ افعتقذاد منذه ذيكون
عرضة ب ورة شخ ية ومتوقعة خل ر التعذيب و وء املعاملة؛
(ب) كفالة وجود ض اانت إجرائية ضد اإلعذادة القسذرية و ذلل انت ذام فعالذة
في ذذا يتعل ذذق بش ذذكاو اإلع ذذادة القسذ ذرية يف ذذيال إجذ ذراءات ال ذذرد ،مب ذذا يف ذلذ ذ مراجع ذذة
األحكا م قلل هيئة قضائية مستقلة يف حافت الرف  ،وخاصة يف مرحلة ال ع ؛
( ) اختذذاذ تذذداب لذذنيايدة القذذدرة عل ذ اف ذذتقلال وإ حذذة إعذذادة تذذولض مقذذدمي
لللات النقل املعلقة؛
(ني)
ملت سي اللجوء

ضذ ان إنشذذاء آليذذات فعالذذة للتعذذرم ذريعا علذ ضذذحااي التعذذذيب مذ بذذض

احتجاز املهاجري
 -39الح ة تع جن ة تر ةةق تعذرةةهسيفر تعةةيت شةةري إىل تالحذجةةهز تملفةةرل مل ذ لةةي تع جةةت  ،مبةةه ل
ذع ألتنر تحذجهز تمل هجريف تعصهنيسة نيلن إجرت راام عكل حهع ع ى حاة أل تعنظةر ل تةاتئل
عالحذج ةةهز؛ ل فا ةةا تعذر ةةهسيفر تن نرت ةةق ن ةةه قب ةةل تعرتحا ةةل لنرت ةةق تعيب ةةتس ل تملط ةةهستت غ ةةري جم ة ة ة
عالحذجةةهز عفةرتتت طتيف ة  ،ال سةةا ه عألطفةةه غةةري تملصةةحتتيف لتملنفصة يف عة ذليف ةةم ،لع حتتنةةل
سستم تعاخت إىل نبىن تملطهس ،لضي سستم ذرهضهضه
لتألسر تعيت عايف ه أطفه  .ل ثري تعر ق أيفةه ُ
شرك خهص  ،لضت نةه يفياةق لصةت تنةهنيف لتألطبةه إىل تأل ةرتني تملةتنيعيف ل نرت ةق تالحذجةهز ل
تملطهستت (تملهنياتن  2ل.)11
 -40ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
الكذذف ع ذ احتجذذاز املهذذاجري ري ذ النظذذاميض وملت سذذي اللجذذوء لف ذ ات
(أ)
م ولة ،وا ذتخدا افحتجذاز مذالذا أخذ ا وألق ذر فذ ة ممكنذة ،عذ لريذق ضذ ان تقيذيم كذل
حالة عل حدة وتعنييني ت ليق التداب ري افحتجازية؛
(ب) ضذ ذ ان ع ذذد احتج ذذاز األلف ذذال ريذ ذ امل ذذحوبض واملنف ذذلض عذ ذ ذويه ذذم
واأل ر الجي لديها ألفال ررد وضعهم املتعلق ابهلجرة؛
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( ) اختذذاذ التذذداب الالزمذذة لض ذ ان وذذروم ا ذذتقلال مالئ ذذة مللت سذذي اللجذذوء
واملهذذاجري ري ذ الشذذرعيض ،وتعنييذذني جهودهذذا لض ذ ان وذذروم معيشذذية مالئ ذذة يف مجيذذع مراكذذني
اهلجرة؛
(ني) ض ذ ان متكذذض ملت سذذي اللجذذوء واملهذذاجري ري ذ النظذذاميض اإتج ذنيي م ذ
اف تعانة الفورية واملالئ ة مبحا م دون أية قيود ،مبا يف ذل خدمات املعونة القضائية
العنف جنسي واجلنساين
 -41يفلةةهلس تع جنة تعر ةةق إزت تعذرةةهسيفر تعةةيت فاةةا إبصةةاتس أحكةةهم ففة ع ةةى نةةر كو أع ةةه
تعين ة تجلنلةةهم .لل ض ة ت تعصةةاني ،حتةةاط تع جن ة ع ةةه ابإلج ةرت تت تعذننييفبا ة تعةةيت تةةاأت ضةةا
رةام
قةهة ل ض ت تعصةاني خةال تعفةرتة قاةا تالسةذيرتض .لأتسة تع جنة ألن تعالعة تعطةر
ني تنةةهت كهن ة ع ة عةةاني تعشةةكهل( لتعذحرارةةهت لتملالحرةةهت تعرةةةهئا لتإلنيتجت لتألحكةةهم
تعصةةهنيسة ل حةةهالت تعين ة تجلنلةةهم ضةةا تعنلةةه لتألطفةةه  ،مبةةه ل ذع ة تعين ة تعيةةهئ ي ،نن ة
تعذ هني تملالحظهت تخلذهنا تعلهتر  .ل ا ه يفذي ق تذشتيفا تألعةه تعذنهس ا تألنثتيف خةال تعفةرتة
تملش تع ابعذرريفةر ،الحة تع جنة تر ةق نةه قانةا تعت ةا نة ني تنةهت فاةا تيةام لجةتني شةكهل(
جنهئا ذي ق هب تجلرمي خال تعفرتة  ،2018-2017ل حيف أن  117حهع الذ ُسج ت
تيف كهنتن تعثهمربيفنهيفر  2018لأيف ت ربسبذ ( 2019تملهنياتن  2ل.)16
 -42ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
ض ان التحقيق الشذامل يف مجيذع حذافت العنذف اجلنسذاين ،ف ذي ا تلذ
(أ)
الذذجي اختذذذت فيهذذا ذذل ات الدولذذة أو كيذذاانت أخذذر إج ذراءات أو امتنعذذل فيهذذا ع ذ اختذذاذ
إجراءات عل و أاثر املسلولية الدولية للدولذة ال ذرم مبوجذب افتفاقيذة ،وضذ ان حماك ذة
م ذ يُذذدَّع أهنذذم ارتكلذذوا تل ذ األفعذذال ومعذذاقلتهم ،يف حذذال إدانذذتهم ،عل ذ النحذذو الواجذذب،
وض ان اجلرب للضحااي أو أ رهم ،مبا يف ذل التعوي الكايف؛
(ب) إ حة التدريب اإللنيامي جل يع مووفي العدالة ومووفي إنفاذ القذانون علذ
مقاضاة مرتكيب العنف اجلنساين ومواصلة يالت التوعية جب يع أشكال العنف ضد املرأة؛
( ) جت يع وتقدمي بياانت إح ائية إ اللجنة ،م نفة حسب ذ الضذحية أو
أصذ ذذلها العرقذ ذذي أو جنسذ ذذيتها ،ع ذ ذ عذ ذذدد الشذ ذذكاو والتحقيقذ ذذات واملالحقذ ذذات القضذ ذذائية
واإلداانت والعقوابت املسجلة ع حذافت العنذف اجلنسذاين ،وكذذل عذ التذداب املعت ذدة
لض ان ح ول الضحااي عل لل افنت ام واجلرب الفعالض؛
(ني) ا تعرا .فعالية التداب الوقائية وتداب احل اية لللنات املعرضات لتشذويه
أعضائه التنا لية يف الدولة ال رم
افجتار ابألشخاص
 -43رةةاس تع جن ة تجل ةتني تعةةيت ت ة عذ ه تعالع ة تعطةةر ملكه ح ة تالجتةةهس ابألشةةخهص خةةال
تعفرتة قاا تالسذيرتض ،عكن ه ال ة ت شةير ابعر ةق إزت تعذرةهسيفر تعةيت فاةا تن تملةترفيف تملك فةيف
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إبنفةةهذ تعر ةتتنيف غةةري نةةاستيف ةةاسيفبه كه اةةه ع ةةى حتايفةةا ضةةحهاي تالجتةةهس ،لك ة ع إزت رةةهسيفر ع ة
حهالت أتخري ل إصاتس صهسيف تإلقهن تمل قذ ع ةحهاي (تملهنياتن  2ل.)16
 -44ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
تكثيذذف جهودهذذا ملنذذع ومكافحذذة افجتذذار ابألشذذخاص ،ب ذذرل منهذذا وضذذع
(أ)
إجراءات فعالة لتحديد هوية الضحااي بض الفئات الضعيفة وإحالتهم ،مثل ملت سي اللجذوء
واملهاجري ري النظاميض؛
(ب) حتسض تدريب املووفض املكلفض إبنفاذ القوانض وري هم م اريلض األوائل
ع لريق إضافة التدريب القانوين عل حتديد الضحااي اإت لض لالجتار ابألشخاص؛
( ) ض ان ح ول مجيع ضحااي افجتذار علذ احل ايذة والذدعم الكذافيض ،مبذا يف
ذل ت اريم اإلقامة امللقتة ،ب رم النظر ع قدرهتم عل التعاون يف اإلجراءات القانونية
ضد املتجري
التدريب
 -45يةةرت تع جنة ابجل ةتني تعةةيت بة هله تعالعة تعطةةر عتضةةغ ل نفاة تةرتنا اسيفباة ل جمةةه
حرتق تإلنلهن ع ترفيف تملك فيف إبنفهذ تعرتتنيف لتأل رتني تعيلكريفيف لتعرةهة لتملاعيف تعيهنيف،
ش ل لحاتت ذي ق ابع جت إىل تعذاتتري تعرلريف ل تعلجتن ،عكن ه يرب ع ق ر ه إزت عام
لج ةتني ةةاسيف ال ةةاني ع ةةى نة ة تن تال فهقا ة  ،لع ةةام لج ةتني ني تن ةةهت ع ة راا ةةهت أث ةةر ض ة
تع ة تنا .لحتةةاط تع جن ة ع ةةه أيفةةةه ابعذةةاسيف تع ة ا قانةةا تملي ةةا تعةةتطين ع ط ة تعرةةهنتم لع ةةتم
تعط ة تعشةةرعي ع ناةةيف تعصةةحايف ل تعلةةجتن ع ةةى حتايفةةا ضةةحهاي تعذي ة يف أل سةةت تمليهن ة
(تملهنية .)10
 -46ينلغي أن تقو الدولة ال رم مبا يلي:
املضي يف ت وير بذرام تدريليذة إلنياميذة ومسذت رة بغذر .ضذ ان إملذا مجيذع
(أ)
املذذووفض الع ذذوميض إملامذذا جيذذدا محكذذا افتفاقيذذة ،خاصذذة احلظذذر التذذا للتعذذذيب ،وإدراكهذذم
متامذذا أن افنتهاكذذات الذذجي حتذذدث ذذتواجه ب ذرامة و ذذيُ َّ
ويالحذذق مرتكلوهذذا أمذذا
حقق فيهذذا َ
القضاء ويعاقَلون مبا يتنا ب مع اجلر املرتكب إذا ثلتل إدانتهم؛
(ب) مواصذ ذلة ضذ ذ ان ح ذذول مجي ذذع امل ذذووفض املعني ذذض ،مبَذ ذ ف ذذيهم املووف ذذون
ال ليذذون ،عل ذ تذذدريب خذذاص عل ذ كشذذف حذذافت التعذذذيب و ذذوء املعاملذذة ،وفقذذا لذذدليل
ذالض بشذأن التعذذيب وريذ م مذ ضذرو املعاملذة أو العقوبذة القا ذية أو
التق ي والتوثيق الفع ْ
الالإنسانية أو املهينة (بروتوكول إ نلول)؛
( ) وض ذذع منهجي ذذة لتقي ذذيم فعالي ذذة بذ ذرام الت ذذدريب يف خفذ ذ ع ذذدد ح ذذافت
التعذيب و وء املعاملة ،ويف ض ان حتديد هذم األفعال وتوثيقها والتحقيق فيها ،فضذال عذ
مقاضاة املسلولض عنها
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إجراء املتابعة
 -47ت لب اللجنة إ الدولة ال ذرم أن تقذد  ،حبلذول  6كذانون األوليديسذ رب ،2020
معلومذذات ع ذ متابعتهذذا توصذذيات اللجنذذة بشذذأن اآلليذذة الوقائيذذة الولنيذذة؛ م ذنياعم اف ذذتخدا
املف ذذرط للق ذذوة ،مب ذذا يف ذلذ ذ العن ذذف املرتك ذذب ب ذذدوافع عن ذ ذرية وو ذذروم افحتج ذذاز (انظ ذذر
الفقرات  16و(18أ) و(22أ) أعالم) ويف هذا السذيال ،تذدعو اللجنذة الدولذة ال ذرم إ
إعالمها مبا لديها م خ لتنفيذذ بعذ التوصذيات املتلقيذة الذواردة يف املالحظذات اخلتاميذة
أو مجيعها ،خالل الف ة املش ولة ابلتقرير املقلل
مسائل أخر
 -48يُ لذذب إ الدولذذة ال ذذرم أن تنشذذر عل ذ ن ذذال وا ذذع التقريذذر املقذذد إ اللجنذذة
وهذم املالحظات اخلتامية ،ابللغات املنا لة ،وذل ع لريق املواقع الرمسية عل اإلن نذل
وو ائ اإلعال واملنظ ات ري احلكومية ،وأن تُللغ اللجنة منش ة نشرها

 -49وت لذب اللجنذة إ الدولذة ال ذرم أن تقذد تقريرهذا الذدوري املقلذل ،الذذي ذيكون
تقريره ذذا الث ذذام  ،حبل ذذول  6ك ذذانون األوليديسذ ذ رب  2023وهل ذذذا الغ ذذر ،.وابلنظ ذذر إ أن
الدولة ال رم وافقل عل تقدمي تقاريرها إ اللجنة ع ال ابإلجراء امللس لتقدمي التقارير،
فإن اللجنة تحيل إليها ،يف الوقل املنا ب ،قائ ذة مسذائل قلذل تقذدمي تقريرهذا و تشذكل
ردود الدولة ال رم عل قائ ة املسائل هذم تقريرها الذدوري الثذام مبوجذب املذادة  19مذ
افتفاقية
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