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جلنة مناهضة التعذيب

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث

لقطر*

تق عق ر ر قل ر ررن )CAT/C/QAT/3
 -1نظر ررنة من ر ر لنعذي ر ر تقرير رردور تقرلنور ررن تق ر ر
 2 1أاي /
جلس ر ررر ع  1630 1627تنظ ر ررن  ،)1630 CAT/C/SR.1627تمليلر ر ر
لررعو  ،2018تعرمر ة تملظاظررعة تيرعل ر تقرعق ر جلسررر ع  ،1648 1647تمليلر
 15أاي /لعو .2018

ألف -مقدمة
ي ررنل تقلعن ر ر عر ررد ل ر ر ونذع قل ق ر ر تق ر ررنق قلا تر ررع ت ج ر رنت تملاس ر ر قرل ر ر تقرلر ررع ون
-2
ل
نسرد تقريرع بر تق قر تق رنق تقلعنر
مب جرر ذردت ت جرنت  ،تقرد
قرل مي ع لنونذع تق
ا
ونكز على عمل تس تقرلنون على تحل ت لع تق ف .
ينل تقلعن عد ل ونذع قلفنص تقيت أُ حت تع قلمشعك ا ت بنَّع لرع فر تق قر
-3
تق نق ،ل ونذع قلن تملل ل على قعئم تملسعئل تقش تغل تقيت طُنات أثنع تقنظن تقرلنون.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
شر تقلعن ر مباررع تة تق ق ر تق ررنق تقنتل ر سا ير ول س عسررعأع سجنت تأررع لررد أجررل
-4
ا ق تال فعق  ،ش ب جه خعص مبع ولي:
لنح لزو لد تحلمعو حلل ق ت نسع
ق رنت ل ررر تق ر خ ت تمل ر  14آذت /ل ررع  2018ابالني ررمعىل سا تقي ر تق ر
أ)
تيعص ابحلل ق تمل ن تقس عس  ،تقي تق تيعص ابحلل ق تالقرصع و تالجرمعع تق لعف ؛
ل)

سنشع تقلعن تق طن ملكعفح تالجتع ابقاشن،

ععىل 2017؛

ج) تعرم ر ررع تس ر ر رمت ع تقرنم ر ر ر تق طن ر ر ر ت ا  )2016-2011تس ر ر رمت ع
تقرنم ر تق طن ر تق عن ر  ،)2022-2017تقلر ر رنررع ال لسررعئل ال ر ق ت نسررع ذتة تقصررل
ابقريل م تقصح تقا ئ ال ق تقيمعل تمل عجنود متك تملنأة ال ق تق فل.
__________

*

تعرم أع تقلعن
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ينل تقلعن عد لر ونذع قل قر تق رنق قر ج رع عر ة تئمر سا آق رعة ت جرنت تة
-5
تيعص تقرعبي جمللر ال ق ت نسرع  ،ارع أ ل قلار ت تملسررلل فنصر تقل رعىل برزاي تة سا تقالر
تقفمة تملشم ق ابقرلنون.

جيم -دواعي القةق الرئيسية والتوصيات
مسائل املتابعة املعةقة م جولة اإلبالغ السابقة
 -6ظاررا تقلعنر لررع تقرلر ون تمليل لررعة تقرريت قر لر ع تق قر تق ررنق  10آذت /لررع 2014
مب جر سجنت تملرعبي  ،)CAT/C/QAT/CO/2/Add.1قكن ع ال زتل نى أ تقر صر عة تمل جر
تقفل ر ر رنتة  10تقي ر ررمعاة تقلعن ن ر ر ر ت سعس ر ر ر ) 14 ،تقش ر رركع ى تقرحل ل ر ررعة تقف و ر ر ر
تقش ررعلل تقنزو ر ر ) 19 ،تقينر ر ملر ر تملر رنأة ،مب ررع ذقر ر تقينر ر تقي ررعئلي) ل ررد تملظاظ ررعة
تيرعل ر تقسررعبل  )CAT/C/QAT/CO/2مل ُنفررد بي ر تنظررن تقفل رنتة  45 23 13لررد ذررد
تق ث ل  ،على تقر ت ).
احلظر املطةق لةتعذيب
شين تقلعن ابقللق قي ىل ج اكم تملح شرنويعة تق قر تق رنق وكفرل تحلظرن
-7
تمل لق غري تقلعبل قلرل قلريدور .أتس تقلعن أويعً تق ق تق نق ال زتل الي علرى
حتفا لا م على ن عق غري ق ق قلمع  16 1لد تال فعق تمل ت .)16 4 )2 2 1
 -8وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ أن تداذذد نذذددام دون أي ريملذذو احلظذذر املطةذذق لةتعذذذيب
وأن تعة أن أي شخص يرتكب هذم األفعذا أو يتبذ أ أنذت يتوامذأ مذك مرتكبيهذا أو يسذك
عنهذذا ي شذذكل سيذذر ذذيكون مسذذدوأم شخاذذيام أمذذاذ القذذانون عذ هذذذم األفعذذا و يخضذذك
لةملحااملة اجلنائية ولةعقوابت املالئملة .وينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي بوجت ياص:
أن ِّ
جتس ذذد تشذ ذريعااا احلظ ذذر املطة ذذق لةتع ذذذيب وفقذ ذام لةمل ذذاد  )2(2مذ ذ
أ)

اأتفاقية اليت تقضي بعدذ جواز التذرع ية ظذروؤ ا ذتثنائية ذواء أاانذ هذذم الظذروؤ
حالذذة حذذر أو اديذذدام ابحلذذر أو عذذدذ ا ذذتقرار يا ذذي دايةذذي أو أيذذة حالذذة م ذ حذذاأت
الطوارئ العامذة األيذرك املذلر لةتعذذيبِّ .
وتوجذت الة نذة عنايذة الدولذة الطذرؤ إف الفقذر 5
م تعةيقها العاذ رقم  )2007(2بشأن تنفيذ املاد  2اليت تذار فيهذا لةذة أمذور أن
الظروؤ اأ تثنائية تشملل أيضام أي اديد ابرتكا أعملا إرهابية أو جرائم عنيفة واذلك
النذعاع املسذذةى عةذذي الاذذعيد الذذدود أو ري ذ الذذدود .وابإلضذذافة إف ذلذذك تذذذار الة نذذة
التعةيق العاذ نفست أهنا ترفض أية تليرات عةي أ اس الدي أو التقاليد م شأهنا أن تنتهك
هذا احلظر؛
ل) أن تذذود معيذذدام م ذ اأهتملذذاذ لسذذحب افظهذذا عةذذي املذذادت  1و 16م ذ
اأتفاقية وفقام لةملاد  19م اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
جترمي التعذيب
تقيل بر تقر ن ع
 -9حتر تقلعنر علمرعً مبررع ق لرره فر تق قر تق ررنق لررد فسرريتة ف ر
علررى جنمي ر تقريرردور ذ رري تقسررعد مل ر ة ثررظ س ررن تة تنظررن تمل ررع  159 22لكررن تً ل ررد
2
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ق ررعن تقيلر ر ابة) ،ل ررع ذقر ر ال ر رزتل تقلعنر ر ش ررين ابقلل ررق ل ررن ك أفي ررعل تقري رردور قر ر
نصل على عل ب خمفف مب جر تملع ة  92لد قعن تقيل ابة تملع .)4 1
 -10وينبغي لةدولة الطرؤ أن تكفل أن يُعاقَب مرتكبو جرمية التعذيب بعقوابت منا ذبة
أتيذ اأعتبار مابعها اخلط وفقام لةملاد  )2(4م اأتفاقية.
مد التقادذ
 -11ش ررين تقلعنر ر ابقلل ررق لر ر ة تقرل ررع ىل
قلمع ة  14لد قعن ت جنت تة تمنعئ .

جنمير ر تقري رردور ذ رري عش ررن س ررن تة ،فلر رعً

 -12وينبغي لةدولة الطذرؤ أن تكفذل عذدذ تطبيذق مذد تقذادذ عةذي جرميذة التعذذيب مذ
أجذذل ا ذذتبعاد أي احتملذذا إفذذالت م ذ العقذذا فيملذذا يتعةذذق ابلتحقيذذق أفعذذا التعذذذيب
ومقاضا ومعاقبة مرتكبيها.
الضملاانت القانونية األ ا ية
ق ررعن ت جر رنت تة
 -13حتر ر تقلعنر ر علمر رعً ابقي ررمعاة ت جنتئ ر ر ت ر ر ة تق س ررر
تمنعئ ر  ،قكن ررع يررنل ر تً عررد قلل ررع قير ىل جر اكررم وررن صررنتا ً علررى اررق ت رعررز
طلر فح ط لسرلل فر انلعنره لرد تحلنور  ،تيير تردت تقفحر  .ذردت تقصر ،
ظاررا تقلعنر أتك ر تق فر أ لررد تجررر تملر يف تق ا ر أ و ثالر ت أثنررع تقفحر تق ر أ
ق ل على ينض ت رعز سع ة تمليعللر أ واللاور ت عرد ذردت تقر ق ل .لرع ذقر  ،أتسر تقلعنر
خررظل تقفررمة
تق قر تق ررنق مل شررن سا عر تحلررعالة تقرريت أبلر عن ررع تمل يفر تق ا ر
ق ر تالس رررينتض ب ص ررف ع ا ررعالة برملر ر قلري رردور أ سس ررع ة تمليعللر ر  .ش ررين تقلعنر ر ابقلل ررق
تملع ة  117لد قعن ت جنت تة تمنعئ جت رز ارار تملرر م تار عط رعً ملر ة أ بير أايىل
كدق
جي خ ل ذع مل ة أ بي أايىل أخنى قال تمل ل ألعىل ٍ
قعض .عظ ةً على ذق  ،جير خ اعقر تمرنتئم
تقيت لد شأهنع ت ملنت ابالقرصع تق طين مت و ل ة تق معن أايىل مل ة أخنى أ ل أخرنى اعثلر
تملع ة .)2
 -14وتكذ ذ ذ ذ ذذرر الة نذ ذ ذ ذ ذذة التوصذ ذ ذ ذ ذذية املقدمذ ذ ذ ذ ذذة مالحظااذ ذ ذ ذ ذذا اخلتاميذ ذ ذ ذ ذذة السذ ذ ذ ذ ذذابقة (انظذ ذ ذ ذ ذذر
 CAT/C/QAT/CO/2الفقذذر  )10ال ذذيت دع ذ فيه ذذا الدولذذة الط ذذرؤ إف ا ذذاذ ت ذذداب فعال ذذة
القذانون واململار ذة ضمليذك الضذذملاانت األ ا ذية منذذ الوهةذذة
تكفذل تتذك ليذك ازت ذعي
األوف حلرمذذاهنم مذ احلريذذة وفقذام لةملعذذاي الدوليذذة ومنهذذا احلذذق احلاذذو فذذورام عةذذي رعايذذة
مبية م مادر مستقل بغذض النظذر عذ أي فحذص مذق قذد ين أفذذ بطةذب مذ السذةطات؛
واحلذق املثذذو فذورام أمذذاذ قذا غ  .وينبغذذي لةدولذة الطذذرؤ أيضذام أن جتذذري التعذديالت الالزمذذة
عةي قانون اإلجراءات اجلنائية هبدؤ إلغاء احلكذم الذذي جييذع إبقذاء ازت ذعي لذدك الشذرمة
ملذذد نانيذذة أوذ أو أاثذذر رسذذب اجلرميذذة وأن تسذذتعيض عذ هذذذا احلكذذم مبذذد قاذذوك وفقذام
لةملعاي الدولية.
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األم الومين وقانون مكافحة اإلرها

 -15يررنل تقلعن ر عررد أسررف ع تق ق ر تق ررنق مل ي ر الل بي ر ت اكررعىل تمل ج ر قررعن
محعور ر تجملرم ررع تقل ررعن ق ررم  17قس ررن  ،)2002ق ررعن لكعفحر ر ت ذ ررعل تقل ررعن ق ررم 3
قس ررن  ،2004بصر ر وره تملي قر ر  20مت خ/و ق رره  ،)2017ق ررعن سنش ررع ج ررعخ أل ررد تق قر ر
تقلررعن قررم  5قسررن  ،)2003تقرريت متررنح صررظا عة نف دو ر تسرري ف مررع وريلررق ابالارعررعخ
لنتجير ر ر قي ر ررعئ كعف ر ر ر  ،ت ل ر ررن تق ر ررد وي ر رري تقي ر ررمعاة ت سعسر ر ر تملكف قر ر ر
ت ت
قألشاعص ت ن ل لرد ارنور م .فعملرع ة  18لرد قرعن لكعفحر ت ذرعل سرمح ملرار تملرر م
ألرن أ سشرنتق قيرعئي ،قارل
تار عط عً مل ة مخس عشن و لعً ،جي خ مت و ذع اىت سر أشر ن
تمل ر ر ل أل ررعىل بكمر ر  .ابمل ررل ،س ررمح تمل ررع ة  7ل ررد ق ررعن سنش ررع ج ررعخ أل ررد تق قر ر ابارع ررعخ
ت شاعص مل ة  30و لعً قال ل تم ألعىل تقن عب تقيعل  ،سمح تملع ة  2لد قعن محعو تجملرمع
ملار تملر م تار عط عً ،مب تفل ئ ر لر تق خ ت  ،مل ة صل سا سرن تمرنتئم تملريللر ب ر ألرد
تق ق ت خظق أ تآل تل تقيعل  .تقس عق نفسه ،جي خ تارععخ تقشا تقرد وُلرا
عل ر رره مب جر ررر تملر ررع ة  7لر ررد قر ررعن سنشر ررع ج ر ررعخ تالسر رررااع تة تقيسر رركنو تقلر ررعن قر ررم 10
قسن  )2004مل ة صل سا أسرا ع قارل ل قره ألرعىل تقن عبر تقيعلر  ،لرع جر تخ مت ور ذرد تملر ة
أسررا ع آخرنود فرنت تقلر تة تملسررلح أسررا ععً سملررعف عً ابقنسررا قوررريذم .أتسر تقلعنر قير ىل
لل ع ليل لعة بشأ ع ت شاعص تقدود تارعرزذم ج رعخ ألرد تق قر أ تارُعرز ت قظشرراع
تنر ررعك م قلررعن محعور تجملرمررع قررعن لكعفحر ت ذررعل ،أ بشررأ تقفررمة تقرريت تنليررت قاررل
ج رره أم ر تررم اب كررعل جنمي ر  ،ذق ر غررم طلررر تقلعن ر ذررد تمليل لررعة .ذرردت تقص ر ،
ل ررع ون سا تقلعنر ر بش ررأ تالارع ررعخ تقريس ررفي تحل ررار تالنفر رنت تمل ر ر ل سس ررع ة
تص ررل
َ َ
تمليعلل ر  ،كمررع اعق ر لنص ر تملنص ر  ،بم ر لشرريعل ،عا ر تقررنمحد بررد ُعمررري تش ر تم ر
تقني مي ،بم ش اسد اصن تقيعمي تمل ت .)16 11 2
 -16وتذاِّر الة نذة بتوصذيتها السذابقة (انظذر  CAT/C/QAT/CO/2الفقذر  )11واذث
الدولذذة الطذذرؤ عةذذي املسذذارعة إف مراجعذذة قوانينهذذا احلاليذذة املتعةقذذة ابألمذ الذذومين ومكافحذذة
اإلرها هبدؤ إلغاء األحكاذ املشار إليها أعالم مذ أجذل مواءمذة التشذريعات مذك اأتفاقيذة
واملعاي الدولية األيرك .وينبغي لةدولة الطرؤ افالة القياذ مبا يةي بوجت ياص:

إبذالغ ليذك ازت ذعي مبذ فذيهم ازت ذعون مبوجذذب قذوان األمذ ابلذذتهم
أ)
ل وافالة مثوهلم فورام أماذ قا غ ؛
املوجهة إليهم وتس يل احت ازهم
ل) الس ذذملال لةملحت ذ ذعي ف ذذور حرم ذذاهنم مذ ذ احلري ذذة ابأتا ذذا فذ ذراد أ َ ذذرهم
ومبحام وأمباء مستقة وافالة املراقبة الفعالة لتوف السةطات هلذم الضملاانت؛
ج)

عدذ احت از أي شخص

مكان ري؛

) عدذ الة وء إف احلبس اأنفرادي إأ احلاأت اأ تثنائية املالذ أيذ
وألقار مد ممكنة رهنام مبراجعة مستقةة وعدذ تطبيقذت إأ ذذن مذ ذةطة ةتاذة وذلذك
وفقذام لةملذذواد مذ  43إف  46مذ قواعذذد األمذذم املتحذذد النملوذجيذذة الذذدنيا ملعامةذذة السذ ناء
(قواعذذد نيةسذذون مانذذديال) .وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ أيض ذام أن جتملذذك وتنشذذر ابنتظذذاذ بيذذاانت
شامةة ع ا تخداذ احلبس اأنفرادي.
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اأعرتافات املنتععة ابإلارام
 -17ب نمر ررع حت ر ر تقلعن ر ر علم ر رعً ابقير ررمعاة تملنص ر ر ص عل ر ررع تملر ررع ة  232لر ررد قر ررعن
ت جنت تة تمنعئ بشأ ع ىل للا ق ت ق تملنرزع حتت طأة ت كنت أ تقر و  ،ف ي أتسر
قلل تمليل لعة تملرعا عرد تقلرنت تة تملراردة لرد ت رعكم تقل نور برنف تالعمتفرعة تملنرزعر حترت
طأة تقريدور كأ ق  .اع و ري تقللق بشكل خعص قي اقر قر ب ز أ ق رر ،تملر تطد تقفلا رين
تق ررد أُ و ررد ب ررر م تقرعس ررر تق ررد ت اع ررى أن رره ي ررنض ل رنت تً قلري رردور جا ررع عل ررى تالع رمتق
تمل ت .)16 15 2
 -18وينبغي لةدولة الطرؤ ا اذ يطوات فعالة تكفل اململار ة العملةية إعالن عذدذ
مقبوليذذة اأعرتافذذات املنتععذذة ا ذ ومذذأ التعذذذيب أو ذذوء املعامةذذة .وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ
أيضام تو يك نطاق برامج التدريب املهين اليت تستهدؤ القضا وممثةي النيابة العامة لضذملان
تكنهم م اشف التعذيب وإ اء املعامةة والتحقيق ليك املعاعم املتعةقة هبذم األفعا .
وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ أيض ذام تعويذذد الة نذذة مبعةومذذات مفاذذةة ع ذ أيذذة قضذذاو تُقبذذل فيهذذا
اأعرتافات ابعتبارها انتُعع ا ومأ التعذيب وبيان مذا إذا اذان أي مسذدول عنهذا قذد
يضعوا لةملقاضا واملعاقبة أنتعاعهم هذم اأعرتافات.
ا تقال اجلهاز القضائي
 -19لرارن تقلعنر ابمليل لررعة تقرريت قر ل ع تق فر  ،قكن ررع ال رزتل شررين ابقللررق بشررأ لسررر ى
تسرلظق تقليعة تق قر تق رنق ،تقريت ظرل ررأثن بشر ة لرد جرنت تقسرل تحلصرنو قأللرري
ي ر تقليررعة بنررع ً علررى لش ر ة تجمللررر ت علررى قلليررع  ،بشررأ شرري تقليررعة لررد تمل ر تطن
ت جعنر على تقس ت  ،بي ىل ت لع ف مع وريلق ابسرمنت ذم شرول يرعئف م ،سذ جير خ فصرل م
بل رنت لررد ت لررري قوررنض تملصررلح تقيعل ر  .حت ر تقلعن ر علم رعً ابقرفس رريتة تقرريت ق ر ل ع تق ف ر
بشررأ ملررع تقليررعة ت جعنررر ،تقرردود ويمل ر مب جررر عل ر عمررل رمرررع ال ر ق م ابحلمعو ر
مب جر لنس ىل .لع ذق  ،ال زتل تقلعن شين ابقللرق بشرأ تقرلرع ون تقريت شرري سا أ تقليرعة
وُيَّن مب جر عل ل قر ُجت سن ايً ،ذ لع و نل سعؤالة بشأ تسرلظتم نزتذر م ع ىل
ج تخ عزتم تملع ة .)2
 -20و ذ ذ ذذياق إشذ ذ ذذار الة نذ ذ ذذة إف توصذ ذ ذذيتها السذ ذ ذذابقة (انظذ ذ ذذر
الفق ذ ذذر  )13و ض ذ ذذوء توص ذ ذذيات املق ذ ذذرر اخل ذ ذذاص املع ذ ذذين اب ذ ذذتقال القض ذ ذذا واز ذ ذذام
(انظر  A/HRC/29/26/Add.1الفقرات م  95إف  )102ينبغي لةدولة الطرؤ أن تتخذذ
ليك التداب الضرورية إلر اء وضملان ا تقاللية اجلهاز القضذائي مبذا ذلذك ضذملان مذد
يدمة القضا وفك الروابط اإلدارية وري ها م الروابط مك السةطة التنفيذية مبا يتسق مذك
املعاي الدولية وخباصة املبذادئ األ ا ذية بشذأن ا ذتقال السذةطة القضذائية (قذرارام اجلملعيذة
العامذذة  32/40و .)146/40وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ أيض ذام أن تذذنقى مذذرق تعي ذ القضذذا
األجانب ومد يدمتهم لضملان ا تقالليتهم وا تقالهلم الذايت ونعاهتهم وعذدذ جذواز عذعهلم
باور اامةة.
CAT/C/QAT/CO/2
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تفتيش مرااع اأحت از
 -21ب نمع حت تقلعن علمعً نش ص تقسع تقيت ونفردذع لكررر تقنعئرر تقيرعىل س ت ة
ش ر ر ال ر ر ق ت نس ررع تقرعبي ر ر ق ر ر خت ة تق تخل ر ر  ،أتس ر ر تقلعن ر ر قي ر ر ىل ل ر ر تق ق ر ر تق ررنق
ليل لرعة عررد تقرر تبري ت ر ة تقرريت تهترردأع سررل عة تقسررع أ تقن عبر تقيعلر تسرررععب ً ملررع ق لرره
ا لر ذررع تت ئرر تقيررعلر لررد صر عة بشررأ سسررع ة تمليعللر ملررع للر لررد شرركع ى ذرردت
تقص  .أتس تقلعنر أويرعً قير ىل لر ليل لرعة عرد ت جرنت تة تملراردة لرد تق قر تق رنق
تسرررععب ً قلر ص ر عة تملل ل ر لررد تقلعن ر تق طن ر حلل ر ق ت نسررع  ،ذرري تقر ص ر عة تقنعشررئ عررد
أنش ر ع تملريلل ابقنص تمل ت .)16 11 2
 -22ينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي:
ضذذملان املتابعذذة الفعالذذة لةتوصذذيات الناشذذصة ع ذ أنشذذطة الرصذذد مرااذذع
أ)
اأحت ذذاز مبذذا فيهذذا املرااذذع اخلاضذذعة لسذذةطة قذذوات أمذ الدولذذة ولذذك بيذذاانت منه يذذة عذ
نت ذذائج أي ذذة ش ذذكاوك وردت إف الق ذذائمل ابلرص ذذد بش ذذأن إ ذذاء املعامة ذذة وا ذذذلك عذ ذ أي ذذة
اقيقات أُجري وأية إجراءات جنائية أو أتديبية ترتب عةي هذم الشكاوك؛
ل) ض ذذملان وص ذذو أفذ ذراد الة ن ذذة الومني ذذة حلق ذذوق اإلنس ذذان إف لي ذذك أم ذذاا
احلرمذذان م ذ احلريذذة دون إيطذذار مسذذبق أو إذن مسذذبق وضذذملان إ حذذة مذذوارد اافيذذة هلذذذم
املد سة تكنها م الرصد املنذتظم جلمليذك أمذاا اأحت ذاز ومذ متابعذة ا ذت ابة السذةطات
ملا تعرضت الة نة عةيها م شكاوك؛
ج) ض ذذملان وص ذذو ممثة ذذي املنظمل ذذات ريذ ذ احلكومي ذذة دون عراقي ذذل إف لي ذذك
أماا اأحت از وخباصة ع مريذق الذعورات ريذ املعةنذة وإمكانيذة التحذدحمل إف ازت ذعي
عةي انفراد؛
) النظذذر التاذذديق عةذذي اللوتواذذو اأيتيذذاري أتفاقيذذة مناهضذذة التعذذذيب
وري م م ضرو املعامةة أو العقوبة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة.
التحقيقات الفورية والشامةة والنعيهة
 -23ظاررا تقلعن ر بللررق أ تق ق ر تق ررنق مل ل ر ىل ليل لررعة ب ر ة عررد ع ر شرركع ى
تقريدور أ سسع ة تمليعلل تملل ل أ عرد تقرحل لرعة تملظالرعة تملنفردة بشرأ ذرد تقشركع ى
تقفررمة تملشررم ق ابقرلنوررن ،غررم تق لاررعة تملركررن ة تمل ج ر لررد تقلعنر ذرردت تقصر  .مل رلررق
تقلعن ر بي ر ليل لررعة شررعلل عررد ت اكررعىل تقيل ر ابة تمنعئ ر أ تقرأ وا ر تمل قي ر علررى تمنررعة،
أ سشع ة بشأ لع سذت كع لرد ورُ ا عى ت كرعهم ذرد ت فيرعل أُ قفر ت عرد تقيمرل تي لر تقيعلر
أىل ال سا ا سعظ نر ع تقرحل ق تقشك ى تمل ت .)16 13 12 2
 -24واث الة نة الدولة الطرؤ عةي القياذ مبا يةي:
ضذذملان إج ذراء اقيقذذات فوريذذة ونعيهذذة م ذ جانذذب هيصذذة مسذذتقةة ليذذك
أ)
شذذكاوك التعذذذيب أو إ ذذاء املعامةذذة وضذذملان عذذدذ وجذذود عالقذذة مد سذذية أو هرميذذة ب ذ
ازققذ التذذابع لةهيصذذة ومذرتكق هذذذم األفعذذا املععذذوم وضذذملان ااملذذة اجلنذذا املععذذوم
وفقام ألصو ازااملات ومعاقبتهم حا إدانتهم بعقوابت تتنا ب مك جسامة أفعاهلم؛
6
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ل) ضذذملان إج ذراء السذذةطات اقيقذذات اةملذذا ُوجذذدت أ ذذس معقولذذة تذذدعو إف
اأعتقاد ابرتكا فعل م أفعا التعذيب أو إ اء املعامةة؛
ج) ضذذملان وقذذف اجلنذذا املععذذوم ع ذ العملذذل فذذورام مذذوا مذذد التحقيذذق
ح ذذاأت التع ذذذيب و/أو إ ذذاء املعامة ذذة امل ذذدعا وأ ذذيملا إن ُوج ذذد احتمل ذذا ن يتملكن ذذوا
بطريقة أو يذرك مذ تكذرار الفعذل املذدعي ارتكابذت أو ارتكذا أعملذا انتقذاذ ضذد الضذحية
املععومة أو إعاقة التحقيق؛
) جتمليك معةومات إحاائية مانأفة بشأن رصذد تنفيذذ اأتفاقيذة مبذا ذلذك
معةومذذات ع ذ الشذذكاوك والتحقيقذذات وازااملذذات واإلداانت حذذاأت التعذذذيب وإ ذذاء
املعامةة.
األوامر العةيا امللر لةتعذيب
 -25شين تقلعن ابقللق تملع ة  48لد قعن تقيل ابة ال في ابالقرزتىل تملنص ص عل ره
تمل ررع ة  )3 2ل ررد تال فعق ر ر  ،ا ر ر يف رري ل ررد تملسر ر ق تمنعئ ر ر تملر ر يف تقيمر ر ل تق رردود
ونفد ألن ئ ر جتر عل م طععره ،أ ويرل أ طععره تجا عل م تملع ة .))3 2
 -26وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ أن تنظذذر تعذذديل املذذاد  48م ذ قذذانون العقذذوابت ريذذث
تتذواءذ مذك املذاد  )3(2مذ اأتفاقيذة وذلذك بضذملان عذدذ إمكانيذة التذذرع مذر صذادر مذ
موظذذف أعةذذي درجذذة املذذلر أرتكذذا التعذذذيب وأن تنشذذل لبةذذوغ هذذذم الغايذذة سليذذة حلملايذذة
املرؤو الذي يرفضون ماعة أمر م هذا القبيل .وينبغي أيضذام لةدولذة الطذرؤ أن تضذمل
إحامذذة ليذذك مذذوظفي إنفذذاذ القذذانون رظذذر إماعذذة األوامذذر ري ذ القانونيذذة وتذذوعيتهم آبليذذات
احلملاية القائملة.
الوأية القضائية العاملية
 -27شررين تقلعنر ابقللررق قير ىل س تج تقريرردور تمرنتئم ذتة تقصررل ابقريرردور ملررمد قعئمر
تمنتئم تملشع سق ع قعن تقيل ابة تقيت جير خ قلمحرعكم اع سر تق الور تقليرعئ تقيعمل ر عل رع
تملع ة .)5
 -28وينبغي لةدولة الطرؤ أن تتخذ ليك اخلطوات الضرورية اليت تكنهذا مذ أن تذارس
بفعالية الوأية القضائية العاملية عةي األشخاص املدعي مسدوليتهم ع أفعا التعذيب مب
فيهم اجلنا األجانب املقيملون بافة مدقتة قطر.
التدريب
ر ررعل ال ر ر ق ت نسر ررع  ،تقر رريت
 -29ب نم ررع حت ر ر تقلعن ر ر علم ر رعً ب ر ر تل تقر ر ر ور تقلعئم ر ر
سر ق ملاعط تقشنط تمل يف تقليعئ تملس ق تقيم ل تآلخنود ،فإهنع ال زتل شين
ابقللق قي ىل تفن ليل لعة عد أتثري تقر ور تملل ىل .أتسر تقلعنر أويرعً قير ىل لر ر ور
خعص سا لس سنفعذ تقلعن تقليعة تمل ع تقيرعل ت طارع تقشرنع تملر يف تق ا ر
ث ررق تآلن تقا ن ر تقنفس ر قلريرردور غررري لررد
تملريررعلل لررع ت رع رزود بشررأ سررال كش ر
ملن ل تمليعلل أ تقيل ب تقلعس أ تقظسنسعن أ تمل ن تملع ة .)10
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 -30ينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي:
مواصذذةة وضذذك بذرامج تدريبيذذة إلعاميذذة أ نذذاء اخلدمذذة لضذذملان أن يكذذون ليذذك
أ)
املسدول العملومي وأ يملا موظفو إنفاذ القانون واألفراد العسذكريون وموظفذو السذ ون
واملوظفون الطبيون العامةون الس ون عةذي درايذة جيذد حكذاذ اأتفاقيذة ومعرفذة اامةذة
ن اأنتهااات ل يُتسامى معها و تخضذك لةتحقيذق وأن املسذدول عذ هذذم اأنتهااذات
يخضعون لةملحااملة و يعاقبون حا إدانتهم بعقوابت منا بة؛
ل) ضذملان حاذذو ليذذك مذوظفي إنفذذاذ القذذانون عةذي التذذدريب اإللعامذذي الذذذي
يراع عةي الرتابط ب أ اليب اأ ذت وا ريذ القسذرية وحظذر التعذذيب وإ ذاء املعامةذة
والتعاذ السةطة القضائية ذبطا اأعرتافات املنتععة ا ومأ التعذيب؛
ج) ضذذملان تقذذدمي تذذدريب ذذدد جلمليذذك املذذوظف املعني ذ مب ذ فذذيهم املوظفذذون
الطبي ذذون عة ذذي اش ذذف ح ذذاأت التع ذذذيب وإ ذذاء املعامة ذذة وفقذ ذام لذ ذدليل التقا ذذي والتو ي ذذق
الفعذذال لةتعذذذيب وري ذ م م ذ ضذذرو املعامةذذة أو العقوبذذة القا ذذية أو الالإنسذذانية أو املهينذذة
(بروتواو إ طنبو )؛
) وضك وتطبيق منه ية لتقييم فعاليذة بذرامج التثقيذف والتذدريب ذات الاذةة
ابأتفاقية وبروتواو إ طنبو .
العقوبة البدنية
 -31ب نمررع حت ر تقلعن ر علم رعً ابقر مل ر ح تقررد ق لرره تق ف ر أشررع ف رره سا أ تملررع ة  1لررد
تقن ْجم غري ذق لد تقيل ب تقا ن
قعن تقيل ابة ال زتل ريمد أاكعلعً غعلي جت ز تمَْل َ
ب ص ررف ع ج رزت تة جنعئ ر عل ررى تق ررنغم ل ررد أ ذ ررد تقيل ر ابة ال ُ اَّررق تق تق ررع تقيمل رري ،ف ررإ
تقلعن شين ابقللق ذد تقيل ابة مل ُل بي فلعً قلر ص عة تق ت ة لظاظعأع تيرعل
تقسعبل تنظن  ،CAT/C/QAT/CO/2تقفلنة  .)12شين تقلعن ابقللق أويعً بشأ تقرلع ون تقيت
تقيل ب تقا ن قألطفعل ال رزتل لسرم ا تملنرزل ،ألرعكد تقنععور تقا ولر تقنععور
ف
تقن ع و  ،تمل ت تمل ت .)16 4 2
 -32ينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي:
أ)
ل)
شىت األماا .

أن تُةغي م أحكاذ القانون العقوبة البدنية املفروضة عةي ارتكا جرائم؛
أن تس أ قوان اظر عةي حنو صريى وواضى العقوبة البدنية إزاء األمفذا

عقوبة اإلعداذ
-33
نُفررد
بش ررأ
تملع

8

ظارا تقلعنر بللرق أ ت رعكم تقل نور ال رزتل صر أاكعلرعً اب عر تىل ،أ ت عر تىل
مخررر اررعالة تقفررمة لررد عررعىل  2012سا عررعىل  .2018شررين تقلعنر ابقللررق أويرعً
تقن ر ررعق تق تس ررع قلع ر رنتئم ،مب ررع ف ر ررع تقري رردور ،تقر رريت جي ر ر خ تحلكر ررم ف ررع بيل ب ر ر ت ع ر ر تىل
.)16 2
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 -34وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ أن تنظذذر تطبيذذق وقذذف ايتيذذاري فذذوري لعقوبذذة اإلعذذداذ
هبدؤ إلغائها وأن فف أحكاذ اإلعذداذ لتاذبى أحكامذام ابلسذ  .وينبغذي لةدولذة الطذرؤ
أيضام أن تكفل حا فر عقوبذة اإلعذداذ أأ ُككذم هبذا إأ أيطذر اجلذرائم ومبذا يتفذق
مك املعاي الدولية.
اجلل
 -35ب نم ررع حتر ر تقلعنر ر علمر رعً ابمليل ل ررعة تق رريت قر ر لر ع تق قر ر تق ررنق أش ررع ة ف ررع سا
أ  152قعص رنتً  250ابقو رعً تسرررفع ت لررد ر تبري سعررع ة تقرأذ ررل عررعىل  ،2017فإهنررع أتسر
قي ىل لل ع ليل لعة كعلل عد تبري تم تقري و تقريت ألرنة هرع ت رعكم تت ئرعة تحلك ل ر
ت خ ررنى قُ ر لت ابقفي ررل قي ررحعاي تقري رردور سس ررع ة تمليعلل ر أ َس ررنذم لن ررد تقنظ ررن تقرلنو ررن
تقسعبق تملع ة .)14
تق
 -36وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ أن تكفذذل حاذذو ليذذك ضذذحاو التعذذذيب وإ ذذاء املعامةذذة
عةذذي اجلذذل مبذذا ذلذذك احل ذق القابذذل لةتنفيذذذ تعذذويض عذذاد ومنا ذذب وو ذذائل إعذذاد
التأهي ذذل عة ذذي أامل ذذل وج ذذت ممكذ ذ  .وتوج ذذت الة ن ذذة عناي ذذة الدولذ ذة الط ذذرؤ إف تعةيقه ذذا الع ذذاذ
رق ذذم  )2012(3بش ذذأن تنفي ذذذ امل ذذاد  14ال ذذذي تتن ذذاو في ذذت اب تفاض ذ غذة مبيع ذذة ونط ذذاق
التعامذذات الذذدو األم ذراؤ مبوجذذب املذذاد  14م ذ اأتفاقيذذة بتذذوف اجل ذل الكامذذل لضذذحاو
التعذذذيب .وينبغذذي لةدولذذة الطذذرؤ أيض ذام أن تذذعود الة نذذة مبعةومذذات ع ذ اجلذذل وع ذ تذذداب
التعذذويض مبذذا ذلذذك و ذذائل إعذذاد التأهيذذل الذذيت أمذذرت هبذذا ازذذاام أو اهليصذذات احلكوميذذة
األيرك وقُدم ابلفعل لضحاو التعذيب أو إ اء املعامةة.
الة وء وعدذ اإلعاد القسرية
ا ر حت ر تقلعن ر علم رعً ابمليل لررعة تملل ل ر لررد تق ف ر  ،فإهنررع ال رزتل شررين ابقللررق
-37
تق ق تق نق مبع ك صنفت تقفمة ق تالسرينتض على حنر
بشأ تقرلع ون تقيت ف
ونر لا أ ع ىل ت عع ة تقلسنو  .و ري تقللق بشكل خعص سجنت ت عع ة تقلسنو م تقير
ررعل
سا تململك ر تقينب ر تقسرري و  25أاي /لررعو  ،2017ذ ر ل ر تطد سرري اش ر
ال ق ت نسرع تارُعرز ل رع تق ار أثنرع سرفن سا تقنرن و تقريت اصرل علرى تقلعر ف رع.
شررين تقلعن ر ابقلل ررق أوي رعً بش ررأ تس رررايع تقل رنت تة تقص ررع ة مب ج ررر تقل ر تن تملريلل ر قعل ر
نا ل ت جعنر لد تخرصعص ت عكم ،فلعً قلعن س و تملنعخععة ت ت و تقلعن قرم )7
قسن  ،2007بص وره تملي ق ) .أخريتً ،أتس تقلعن قلل تمليل لعة تملل ل لد تق ق تق رنق
بشأ ع اعالة ت عرع ة تقلسرنو أ سرل م تمل لر ب أ تق رن تقريت نُفردة تقفرمة تملشرم ق
ابقرلنون ،بشأ ع تحلعالة تقيت مل ن ف ع أشاعصعً لينمل ي ن تقريردور بلر تقير ة
تملع ة .)3
 -38ينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي:
ض ذذملان ع ذذدذ م ذذرد أو إع ذذاد أو تس ذذةيم أي ش ذذخص إف دول ذذة أي ذذرك إن
أ)
ُوجدت أ با حقيقية تدعو إف اأعتقاد نت يكون شخايام عرضة خلطذر التعذذيب عةذي
حنو متوقك؛
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ل) افالة إجراء اديد وضك الالجل فعةيام جلمليك األشخاص املقيمل
الدولة الطرؤ أو اخلاضع لوأيتها؛

إقةيم

ج) افالة وجود ضملاانت إجرائية ضد اإلعاد القسرية و بل انتااؤ فعالذة
ذذياق إجذ ذراءات الط ذذرد مب ذذا ذل ذذك مراجع ذذة
فيمل ذذا يتعة ذذق بش ذذكاوك اإلع ذذاد القسذ ذرية
األحكاذ م قبل هيصة قضائية مستقةة حاأت الرفض وخباصة مرحةة الطع ؛
) النظذذر التاذذديق عةذذي اأتفاقيذذة اخلاصذذة بوضذذك الالجص ذ واللوتواذذو
اخلذذاص بوضذذك الالجص ذ واأتفاقيذذة املتعةقذذة بوضذذك األشذذخاص عذذدميي اجلنسذذية واتفاقيذذة
يفض حاأت انعداذ اجلنسية.
إ اء معامةة العملا املهاجري
 -39ظاررا تقلعنر سر أنرره غررم تمليل لررعة تقر ت ة لنوررن تق قر تق ررنق بشررأ سقوررع
نظررعىل تقكفعق ر  ،فررإ قررعن تقيمررل تم و ر ال وررن علررى سقوررع سذ تيررن ج ابقنسررا سا تقيمررعل
تمل عجنود ،مبد ف م ععلظة تملنعخل ،ا ال وزتق ُل عقَا ابحلص ل علرى سذ لرد أصرحعل
تقيمل ملوع ة تقال  ،ذ لع ور
ك رري لرد ت ا رع سا تالسرروظل سسرع ة تمليعللر  .عرظ ةً
على ذقر  ،ر تملصرع ة تقفيل ر مر تختة سرفن تقيمرعل ت جعنرر لرد جعنرر أصرحعل تقيمرل
ع ىل ق عل م برع و صع وح ت قعل تقا عقعة تقصح تيعص ابقيمرعل ت جعنرر سا يرنو
ذ ال قلر ق تالارععخ بسار ت قعل غري تقشنع تقال  .ذدت تقصر  ،نارر تقلعنر
ابال فررعق تمل قررع ب ر ق ررن لنظم ر تقيمررل تق ق ر بو ر ملررع بررنال قلريررع تقرلررين  ،)1تقرزلررت
اك ل ق ن مب جاه مب ت ل ق تن ن ع اع سعأع مبع ورفق ليعوري تقيمل تق ق تملع ة .)16
 -40ينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي:
ا اذ التذداب التشذريعية الضذرورية إللغذاء نظذاذ الكفالذة التعسذفي ابلتعذاون
أ)
مك منظملة العملل الدولية؛
ل) ا ذذاذ تذذداب لضذذملان التحقيذذق الفذذوري وازايذذد
العملا املهاجري وإ اء معامةتهم.

ليذذك حذذاأت ا ذذتغال

اأحت از قيد الرتحيل
 -41ب نمع سلم تقلعن ابقر تبري تقيت تهتدأع تق قر تق رنق لرد أجرل تحلر لرد تالكرظرع
لنكز تالارععخ تنرظرع تقما رل تق ار  ،فإهنرع ال رزتل شرين ابقللرق بشرأ تقرلرع ون تملريللر
بس أ ملع تالارععخ ،لن ع ع ىل كفعور تملنتفرق تقصرح  ،عر ىل كفعور تقر ور  ،نلر ت لس َّرنة
تقورردت  .ذرردت تقص ر  ،شررين تقلعن ر ابقللررق ب جرره خررعص بشررأ ملررع تقنسررع ت رعررزتة
ذر ر رردت تملنفر ر ررق علر ر ررى تقنح ر ر ر تقر ر ررد بَّنر ر رره تمللر ر ررن تير ر ررعص تملير ر ررين ملل ر ر ر ق ت نسر ر ررع قلم ر ر ررعجنود
تنظن  ،A/HRC/26/35/Add.1تقفلنتة لد  55سا  )63تملع .)16 11
__________

)1
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 -42ينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي:
اأمتن ذذاع عذ ذ احت ذذاز امله ذذاجري ريذ ذ الق ذذانوني لفذ ذرتات موية ذذة وع ذذدذ
أ)
الة وء إف اأحت از إأ املالذ أي وألقار مد ممكنة وتععيع بدائل اأحت از؛
ل) ضذذملان حذذق األجانذذب ازت ذعي مب ذ فذذيهم املهذذاجرون ري ذ القذذانوني
اأتاا ابلدوائر القناةية لبةداهنم واحلاو عةي املساعد القانونية؛
ج) مواصةة جهودها م أجل اسذ ظذروؤ اأحت ذاز و فيذف اأاتظذا
مرافذذق اأحت ذذاز انتظذذار الرتحيذذل بطذذرق منهذذا تطبيذذق التذذداب ريذ اأحت ازيذذة .و هذذذا
السياق توجت الة نة عناية الدولة الطرؤ إف قواعد األمم املتحد النملوذجية الدنيا ملعامةة
الس ناء (قواعد نيةسون مانذديال) وقواعذد األمذم املتحذد ملعامةذة السذ ينات والتذداب ريذ
اأحت ازية لةمل رمات (قواعد ابنكوك).
اأجتار ابلبشر
 -43ب نمررع حتر تقلعنر علمرعً ابمليل لررعة تملل لر لررد تق فر بشررأ ج ر تق قر تق ررنق
لكعفح ر ر تالجت ر ررع اب ش ر رراعص ،فإهن ر ررع أتس ر ر قلل ر ر تمليل ل ر ررعة تملرعا ر ر ع ر ررد ع ر ر تقش ر رركع ى
تقرحل ل ررعة ت عكم ررعة ت تاة تقيل ر ابة تمل قي ر قي رعاي تالجت ررع ابقاش ررن تقف ررمة ق ر
تالسرينتض تمل ت .)16 12 2
 -44ابإلش ذذار إف األتعام ذذات الطوعي ذذة ال ذذيت أعةنته ذذا الدول ذذة الط ذذرؤ إم ذذار اأ ذذتعرا
الدوري الشامل الذي أجرام نةس حقوق اإلنسان أور/مايو ( 2014انظذر A/HRC/27/15
الفقرات م  47-122إف  )54-122ينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي:
تكثي ذذف جهوده ذذا مذ ذ أج ذذل من ذذك ومكافح ذذة اأجت ذذار ابلبش ذذر بط ذذرق منه ذذا
أ)
التنفيذذذ الفعذذا لقذذانون مكافحذذة اأجتذذار ابلبشذذر (القذذانون رقذذم  15لسذذنة  )2011وتذذوف
احلملاية لةضحاو ومنها دور اإليواء واملساعد النفسية  -اأجتملاعية؛
ل) ض ذذملان إجذ ذراء اقي ذذق ش ذذامل ح ذذاأت اأجت ذذار ابلبش ذذر ومقاض ذذا اجلن ذذا
ومعاقبتهم حالة إدانتهم ابلعقوابت املنا بة وتقذدمي التعذويض الكذا لةضذحاو .وينبغذي
لةدولة الطرؤ أيضام أن تكفل حاو الضحاو عةي احلملاية الفعةية؛
ج)
والعابر لةبةد.

ضملان اجلملك املنه ي لةبياانت املتعةقة بتذدفقات اأجتذار ابلبشذر إف البةذد

العنف اجلنساين
 -45ب نمع ظاا تقلعن لع اللرره تق قر تق رنق لرد أ جره لر ىل لي نر تقر ع ر مبسرأق
تقينر تمنسررع مل ر تملرنأة تقرص ر ترردت تقين ر  ،فإهنررع أتس ر قيررز ق تق ق ر تق ررنق عررد
جتن تقين تقيعئلي ،مبع ذقر تالغرصرعل تقز جري .أتسر تقلعنر أويرعً تق قر تق رنق
مل ج لنونذع ليل لعة عد عر تقشركع ى تقرحل لرعة ت عكمرعة ت تاة تقيلر ابة
تمل قي قيعاي تقين تمنسع مل تملنأة خظل تقفمة ق تالسرينتض تملع .)16 2
 -46ينبغي لةدولة الطرؤ القياذ مبا يةي:
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تعريف العنف العائةي واأريتاا العوجي وإدراجهملذا
أ)
ا رميت ددت واديد عقوابت منا بة بشأهنملا؛

قذانون العقذوابت

ل) ضملان أن ُجيرك اقيق شامل ليك حاأت العنف اجلنساين ضذد املذرأ
وأن يقاضذذي اجلنذذا ويُع ذذاقبون بعقذذوابت منا ذذبة وأن كاذذل الض ذذحاو عةذذي اجل ذذل مبذذا في ذذت
التعويض العاد واملنا ب؛
ج) تقدمي التذدريب اإللعامذي نذا املقاضذا عةذي العنذف اجلنسذاين إف ليذك
مسذذدود إنفذذاذ القذذانون ومسذذدود القضذذاء ومواصذذةة جبذذالت التوعيذذة ضمليذذك أشذذكا العنذذف
ضد املرأ ؛
) ضذذملان تك ذ ليذذك ضذذحاو العنذذف اجلنسذذاين م ذ الوصذذو إف دور اإليذذواء
واحلاو عةي الرعاية الطبية الضرورية والدعم النفسي واملساعد القانونية.
املدافعون ع حقوق اإلنسان والاحفيون
تً عد قلل رع قرنل تمليل لرعة تملريللر برر تبري لنرع ليرعول تملر تفي
 -47ينل تقلعن
عد ال ق ت نسع تقصحف  ،للعملعة ليعقا تمنعة تملع ة .)16
 -48وابإلشذذار إف التوصذذية السذذابقة لة نذذة (انظذذر
ينبغي لةدولة الطرؤ ا اذ ليك التداب الضرورية لتحقيق ما يةي:

CAT/C/QAT/CO/2

الفقذذر )17

ضملان تك املدافع ع حقوق اإلنسذان والاذحفي مذ معاولذة عملةهذم
أ)
وأنشطتهم ررية الدولة الطرؤ دون يوؤ م أعملا اأنتقاذ أو اأعتداء؛
ل) التحقيذذق بشذذكل فذذوري وشذذامل ونعيذذت ليذذك اأنتهااذذات املرتكبذذة ضذذد
املذذدافع ع ذ حقذذوق اإلنسذذان والاذذحفي ومقاضذذا اجلنذذا ومعذذاقبتهم بعقذذوابت منا ذذبة
وتقدمي اجلل لةضحاو.
إجراء املتابعة
 -49تطة ذ ذذب الة ن ذ ذذة إف الدول ذ ذذة الط ذ ذذرؤ أن تقذ ذ ذدذ رة ذ ذذو  18أور/م ذ ذذايو 2019
معةوم ذذات بش ذذأن متابعذ ذذة توص ذذيات الة نذ ذذة فيمل ذذا يتعة ذذق ابلضذ ذذملاانت القانوني ذذة األ ا ذ ذذية؛
والتحقيقات الفورية والشامةة والنعيهة؛ والة وء وعدذ اإلعاد القسرية (انظر الفقذرات 14
و 24و 38أعالم) .و هذا السذياق تُذدعي الدولذة الطذرؤ إف إفذاد الة نذة عذ يططهذا
املتعةقة بتنفيذ بعض أو ليك التوصيات املتبقيذة الذوارد املالحظذات اخلتاميذة يذال
فرت اإلبالغ املقبةة.
مسائل أيرك
 -50تش ك الة نة الدولة الطرؤ عةي النظر إصدار اإلعذالانت املناذوص عةيهذا
املذ ذذادت  21و 22م ذ ذ اأتفاقيذ ذذة ريذ ذذث تعذ ذذرتؤ ابيتاذ ذذاص الة نذ ذذة تسذ ذذةم ودرا ذ ذذة
البالريات املقدمة م األفراد اخلاضع لوأيتها.
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 -51وتذ ذذدعو الة نذ ذذة الدولذ ذذة الطذ ذذرؤ إف أن تقذ ذذدذ و يقتهذ ذذا األ ا ذ ذذية املوحذ ذذد وفق ذ ذام
لةملتطةبات الوارد املبادئ التوجيهية املنسذقة لتقذدمي التقذارير مبوجذب املعاهذدات الدوليذة
حلقوق اإلنسان (.)HRI/GEN/2/Rev.6
 -52وتطةذذب الة نذذة إف الدولذذة الطذذرؤ أن تنشذذر عةذذي نطذذاق وا ذذك ابلةغذذات املنا ذذبة
التقريذذر املقذذدذ إف الة نذذة وهذذذم املالحظذذات اخلتاميذذة ع ذ مريذذق املواقذذك الشذذبكية الر يذذة
وو ائط اإلعالذ واملنظملات ري احلكومية.
 -53وتطةذذب الة نذذة إف الدولذذة الطذذرؤ أن تقذذدذ تقريرهذذا الذذدوري القذذادذ وهذذو التقريذذر
الرابك رةو  18أور/مايو  .2022وهلذذا الغذر و ضذوء موافقذة الدولذة الطذرؤ عةذي
تقدمي تقاريرها إف الة نة مبوجب اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير تحيل الة نة إف الدولذة
الطرؤ الوق املنا ب قائملة املسائل ازالة قبل تقدمي التقرير .و تشكل ردود الدولة
الطرؤ عةي هذم القائملة تقريرها الدوري الرابك مبوجب املاد  19م اأتفاقية.
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