
 

(A)   GE.10-42621    160610    160610 

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  من ضروب املعاملة أو العقوبة

 نية أو املهينةالقاسية أو الالإنسا

  مناهضة التعذيبة نجل
   واألربعونالرابعةالدورة 

  ٢٠١٠ مايو/أيار ١٤ - أبريل/نيسان ٢٦

 ١٩املـادة    النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب             
  االتفاقية من

  تامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات اخل    

  اجلمهورية العربية السورية    
 األويل للجمهوريـة العربيـة الـسورية      نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقريـر          -١

(CAT/C/SYR/1)    ٩٣٩ و ٩٣٧ يف جلستيها CAT/C/SR.937) ٤ و ٣ يومياملعقودتني  ) 939 و 
   .(CAT/C/SR.951) ٩٥١الية يف جلستها ، واعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية الت٢٠١٠مايو /أيار

  مقدمة  -ألف   
 وإن أُعـد    ،الـذي األويل   تقريرها اجلمهورية العربية السورية  ترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

 بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقارير، يفتقـر إىل             
. والتشريعات احمللية ذات الصلة   م االتفاقية   بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكا      

قيامهـا  ، مما حـال دون      بيد أن اللجنة تأسف ألن التقرير تأخر عن موعده خبمس سنوات          
   .٢٠٠٤تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف يف أعقاب التصديق عليها يف عام تحليل ب
طرف قـد اجتمـع     وتالحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع املستوى من الدولة ال            -٣

باللجنة أثناء انعقاد دورهتا الرابعة واألربعني، وتالحظ مع التقدير أيضاً الفرصة اليت أتيحت هلا 
 .مشترك وتندرج يف نطاق االتفاقيةإلجراء حوار بناء يغطي جماالت هي موضع اهتمام 
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ولية التالية أو بانضمامها إليهاترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الد  -٤

  ؛١٩٦٩أبريل / نيسان٢١ يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  )أ(  
 ٢١يف  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            )ب(  
  ؛ ١٩٦٩أبريل /نيسان

 ٢١ يف   ياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصر            )ج(  
  ؛١٩٦٩أبريل /نيسان

، إضافة إىل الربوتوكـولني     ١٩٩٣يوليه  / متوز ١٥اتفاقية حقوق الطفل يف       )د(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك        االختياريني امللحقني هبا، ومها     
تعلق ببيـع   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل امل     ، و األطفال يف الرتاعات املسلحة   

  ؛٢٠٠٠مايو / أيار٢٥ يف األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
  ؛٢٠٠٣مارس / آذار٢٨ يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  )ه(  
 ٢ يف   االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          )و(  
  ؛٢٠٠٥يونيه /حزيران

   .٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )ز(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم   

  تعريف التعذيب    
 من دستور اجلمهورية العربية السورية حتظر التعـذيب،         ٢٨تالحظ اللجنة أن املادة       -٥

 من االتفاقيـة يف النظـام       ١لكنها تشري بقلق إىل عدم وجود تعريف للتعذيب وفقاً للمادة           
  ) .١املادة(القانوين الوطين للدولة الطرف، وهو ما يعوق بشدة تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف 

 ١ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها حبيث تعتمد تعريفاً للتعذيب يتفق متاماً مع املادة 
وترى اللجنة أن قيـام     . ادةالتعريف الوارد يف هذه امل    من االتفاقية ويشمل مجيع عناصر      

 االتفاقية،  من ٤ و ١ جرمية التعذيب وتعريفها وفقاً ألحكام املادتني        ذكرالدول األطراف ب  
ومتييزها عن اجلرائم األخرى من شأنه أن يسهم مباشرة يف املضي قدماً حنو حتقيق هـدف               

د، مبا يـشمل    االتفاقية الشامل املتمثل يف منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه كل فر           
اخلطورة الشديدة جلرمية التعذيب وحتسني األثر      إىل  مرتكيب األفعال والضحايا واجلمهور،     

  . الرادع لعملية املنع ذاهتا
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  جترمي التعذيب    
 مـن قـانون   ٣٩١ مـن املـادة     ١تقر اللجنة بأن التعذيب يعاقب عليه يف الفقرة           -٦

 مـن  ٢٩ون حكم قانوين مقابل وفقاً للمادة العقوبات، وأنه ال جيوز إقرار جرمية أو عقوبة د   
الدستور، لكنها تالحظ بقلق بالغ أن هذه األحكام ال تفرض عقوبات مناسبة علـى هـذه                

  ).٤املادة (األفعال إذ ال تتجاوز العقوبة القصوى الرتكاهبا احلبس مدة ثالث سنوات 
التعذيب جـرائم يف   أفعالينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها الوطين لضمان اعتبار    

إطار قانون العقوبات ويعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي الطابع اجلسيم هلذه األفعـال           
  .  من االتفاقية٤ من املادة ٢على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

  االنتشار الواسع لظاهرة اللجوء إىل التعذيب     
 اليت تتعلـق     واملتواصلة والدائمة  االدعاءات الكثرية تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء         -٧

باستخدام التعذيب بصورة اعتيادية من قبل موظفي إنفاذ القانون واحملققني أو بتحريض منهم             
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير املوثوقـة     . أو برضاهم، وال سيما يف مرافق االحتجاز      

رمسية إضافة إىل أهنا حتدث خـالل       اليت تفيد أن هذه األفعال عادة ما حتدث قبل توجيه هتم            
االحتجاز قبل احملاكمة، عندما يكون الشخص احملتجز حمروماً مـن الـضمانات القانونيـة              

ويتفاقم هذا الوضع مبا ورد من االسـتناد إىل         . األساسية، وال سيما إمكانية االستعانة مبحام     
ختالف القـوانني الـصادرة     األنظمة الداخلية اليت تسمح من الناحية العملية بتطبيق إجراءات          

وتشعر اللجنة بقلق شديد أيضاً إزاء عدم تسجيل مجيع احملتجزين تسجيالً           . وتنتهك االتفاقية 
  ).١٣ و١٢ و٢املواد (منهجياً يف أماكن االحتجاز اخلاضعة للوالية القضائية للدولة الطرف 

  :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي
 لبس فيه احلظر املطلق للتعذيب وأن تدين أن تؤكد من جديد بوضوح ال    )أ(  

ممارسات التعذيب علناً، وال سيما على أيدي الشرطة وموظفي السجون، على أن تقترن             
هذه اإلدانة بتوجيه إنذار واضح مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه األفعال أو يتواطأ               

صية أمـام   أو يشارك بأي شكل آخر يف ممارسة التعذيب سيكون مسؤوالً مسؤولية شخ           
  ؛وسيخضع للمالحقة اجلنائية ولعقوبات مناسبةالقانون عن مثل هذه األفعال 

أن تقوم فوراً، ملكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب، باختاذ مجيع التدابري             )ب(  
الضرورية لضمان، من الناحية العملية، إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالـة يف مجيـع              

 قضائياً أولئك املسؤولني عن هذه األفعال، مبـن فـيهم           ادعاءات التعذيب، وأن تالحق   
موظفو إنفاذ القانون واحملققون، وأن تعاقبهم بعقوبات تتناسب مع الطابع اخلطري جلـرائم             

  وينبغي أن تضطلع هيئة مستقلة استقالالً تاماً بالتحقيقات؛ . التعذيب
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 كـامالً   أن تضمن تسجيل مجيع احملتجزين يف أماكن االحتجاز تسجيالً          )ج(  
وينبغـي أن يـشمل     . وفورياً باعتبار ذلك أحد التدابري الرامية إىل منع أفعال التعـذيب          

التسجيل هوية احملتجز وتاريخ االحتجاز وساعته ومكانه وهوية اهليئة الـيت احتجـزت             
الشخص وسبب االحتجاز وتاريخ قبول احملتجز يف مرفق االحتجاز وساعة قبوله، وحالة            

عند القبول وأي تغيريات تطرأ عليها وساعة ومكان االسـتجواب مـع            احملتجز الصحية   
إيراد أمساء مجيع املستجوبني احلاضرين إضافة إىل تاريخ وساعة اإلفراج عن احملتجـز أو              

  . نقله إىل مرفق احتجاز آخر
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير عديدة تفيد تعّرض أشخاص ينتمون إىل األقلية               -٨

لتعذيب وإساءة املعاملة واملوت أثناء االحتجاز ويف السجن االنفرادي وهم أشخاص        الكردية ل 
وتشعر اللجنـة   . معظمهم عدميو اجلنسية، وال سيما الناشطون السياسيون من أصل كردي         

بالقلق أيضاً إزاء اإلدانات اليت توجه إىل بعض احملتجزين األكراد الصادرة عن حماكم عسكرية          
 تتمثل يف إضعاف الشعور القومي أو نشر معلومات كاذبة أو مبـالغ             على أساس هتم غامضة   

وإضافة إىل ذلك تشري اللجنة بقلق إىل التقارير اليت تتعلق بازدياد ظاهرة وفاة اجملنـدين               . فيها
األكراد أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية اإللزامية وتسليم جثثهم إىل أسـرهم مـع وجـود               

  ). ١٦ و١٢ و٢ و١املواد (صابات خطرية عالمات واضحة تظهر تعرضهم إل
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة لضمان إجراء حتقيقات فورية وشاملة ونزيهة             
وفعالة يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة واملوت أثناء االحتجاز وخالل تأديـة             

مـون إىل األقليـة   اخلدمة العسكرية ويف السجن االنفرادي الذي يتعرض له أشخاص ينت         
الكردية، وال سيما الناشطون السياسيون من أصل كردي، وأن تقوم مبقاضـاة مـوظفي           
إنفاذ القانون واألمن واملخابرات وموظفي السجون الذين ينفذون هـذه املمارسـات أو          

وإضافة إىل ذلك ينبغي للدولـة      . أن تعاقبهم يصدرون أوامر بتنفيذها أو يتورطون فيها و      
إلغاء األحكام األمنية الغامـضة الـصادرة مبوجـب قـانون      م بتعديل أوالطرف أن تقو  

اليت حتد على حنو غري مشروع من حرية التعبري أو تكوين اجلمعيات            والعقوبات السوري   
  .أو التجمع

  الضمانات القانونية األساسية يف بداية االحتجاز    
 يف االتـصال   يكفل للسجناء حقهـم ١٢٢٢الحظ اللجنة أن نظام السجون رقم    ت  -٩

مبحاميهم وأفراد أسرهم وحقهم يف الزيارة، لكنها تشعر بقلق بالغ ألن هذه األحكام ال تتيح               
. تسري منذ بدء االحتجـاز     جلميع السجناء من الناحية العملية ضمانات قانونية أساسية وال        

ـ             ص وتشمل هذه الضمانات القانونية حق احملتجزين يف تعيني حمام على الفور واخلضوع لفح
طيب مستقل، وإبالغ أحد األقارب وتعريفهم حبقوقهم ساعة االحتجاز، مبا يف ذلك بالتـهم              

  ).٢املادة (املوجهة ضدهم ومثوهلم أمام قاضٍ ضمن مهلة زمنية حمددة وفقاً للمعايري الدولية 
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تدابري فعالة لضمان حصول مجيع احملتجزين من              
العملية على مجيع الضمانات القانونية األساسية منذ بداية احتجازهم، مبا يف ذلك            الناحية  
 أحـد أقـارهبم     بالغفحص طيب مستقل وإ   ل اخلضوعاالستعانة بسرعة مبحامٍ و   يف  حقهم  

 احلق يف املثـول    مبا يف ذلك بالتهم املوجهة ضدهم و       ، حبقوقهم ساعة االحتجاز   تعريفهمو
  .حمددة وفقاً للمعايري الدوليةأمام قاضٍ يف غضون مدة زمنية 

  حالة الطوارئ    
على الرغم من املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف أثناء احلوار، فإن اللجنـة                -١٠

 ٢٢ املـؤرخ    ٥١تعرب عن قلقها إزاء حالة الطوارئ املعلنة مبوجب املرسوم التشريعي رقم            
 ١٩٦٣مارس  /آذار ٩ املؤرخ   ١م   واملعّدل باملرسوم بقانون رق    ١٩٦٢ديسمرب  /كانون األول 

الذي صدر لكي يسري يف ظروف استثنائية يتعرض فيها الكيان الوطين خلطـر داخلـي أو                
خارجي، فهذا املرسوم يتخذ يف الوقت احلاضر طابعاً شبه دائـم ويبـيح تعليـق احلقـوق                 

واسعة وتالحظ اللجنة بقلق أن حالة الطوارئ متنح صالحيات استثنائية          . واحلريات األساسية 
النطاق لشىت فروع قوات األمن خارج نطاق أي سيطرة قضائية وهو ما يفضي من الناحيـة                

وعلى وجه التحديـد،    . العملية إىل انتهاكات جسيمة لالتفاقية من قبل السلطات احلكومية        
تشعر اللجنة بالقلق ألن حالة الطوارئ تتعارض مع االلتزامات اليت تعهدت هبا اجلمهوريـة              

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،           ٤ورية مبوجب املادة    العربية الس 
 ١٣ و١٢ و١١ و٤ و٢املـواد  ( وغريها من املواد ذات الصلة من االتفاقية     ٢ومبوجب املادة   

  ).١٦ و١٥و
وتطبيقـه   ، إدراج مبدأ احلظر املطلق للتعذيب يف تشريعها       كفلينبغي للدولة الطرف أن ت    

 من االتفاقية اليت تنص على أنه ال جيوز التذرع بأيـة            ٢ من املادة    ٢رة   وفقاً للفق  بصرامة
ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو هتديداً باحلرب أو              
عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخـرى كمـربر               

لطرف أن تتخذ تدابري فورية ملواءمة تـشريعها         وإضافة إىل ذلك ينبغي للدولة ا      .للتعذيب
  . بشكل كامل مع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومع أحكام االتفاقية

  حمكمة أمن الدولة العليا    
تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها إليها الدولة الطرف بشأن تشكيلة حمكمة أمن              -١١

 وإجراءاهتا، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء االدعاءات الكثرية والدائمـة           الدولة العليا ووظائفها  
وتشري . واخلطرية اليت تفيد أن هذه احملكمة ال تعمل وفقاً للمعايري الدولية للمحاكم القانونية            

 الـصادر يف عـام      ٤٧اللجنة إىل أن حمكمة أمن الدولة العليا أُنشئت مبوجب املرسوم رقم            
مة استثنائية خارج نطاق نظام القـضاء اجلنـائي العـادي           ، وقد تأسست كمحك   ١٩٦٨

وتتألف احملكمة من قاضيني أحـدمها مـدين واآلخـر          . ومسؤولة فقط أمام وزير الداخلية    
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عسكري، وتتمتع بصالحية إصدار أحكام وفرض عقوبات جزائية على جرائم معرفة تعريفاً            
عنـدما  " نعرات العرقية أو الطائفية   إثارة ال "أو  " إضعاف الشعور القومي  "واسعاً للغاية، مثل    

ووفقاً للمعلومات  . تكون اجلمهورية العربية السورية يف حالة حرب أو تتوقع نشوب حرب          
 املعروضة على اللجنة فإن احملكمة ُتستثىن من قواعد اإلجراءات اجلنائية وجتيز اللجـوء إىل الـسجن               

لك، ال يسمح للمحامني مبقابلـة      وإضافة إىل ذ  . االنفرادي لفترات طويلة دون رقابة قضائية     
  ). ١٢ و١١ و٢املواد (موكليهم إىل أن تبدأ احملاكمة، وال ميكن الطعن يف قرارات احملكمة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري على الفور لضمان مواءمة تشكيلة حمكمة أمن الدولة 
 للمحاكم القانونية، وبصفة    العليا وعملها مواءمة تامة مع أحكام االتفاقية واملعايري الدولية        

خاصة منح األشخاص الذين ميثلون أمام هذه احملكمة مجيع الضمانات القانونية األساسية،            
مبا يف ذلك احلق يف الطعن يف قرارات احملكمة وإال فإنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظـر يف    

  .إلغاء هذه احملكمة

  استقاللية احملاكم واهليئات القضائية    
اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد عـدم اسـتقاللية اجلهـاز القـضائي          تشعر    -١٢

وإضـافة إىل   . واإلجراءات التعسفية اليت أفضت إىل االنتهاك املستمر للحق يف حماكمة عادلة          
 /أيار ٢١ الصادر يف    ٤٠ذلك ال يتمتع القضاة باحلصانة وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم           

  ). ١١ و٢املادتان (لهم بأمر ال خيضع ألي شكل من أشكال املراجعة ، وميكن نق١٩٦٦ مايو
 ينبغي للدولة الطرف، على وجه االستعجال، أن تعتمد مجيع التدابري الضرورية حلماية استقاللية            

  .حماكمها وهيئاهتا القضائية إضافة إىل استقالل القضاة وحصانتهم وفقاً للمعايري الدولية

  احلصانة من القضاء    
 الـصادر يف    ٦١وفقاً للمعلومات املعروضة على اللجنة، فإن املرسوم التشريعي رقم            -١٣
 مينحان ألفراد وكـاالت     ٢٠٠٨ الصادر يف عام     ٦٤، واملرسوم التشريعي رقم     ١٩٥٠عام  

االستخبار، مبا يف ذلك القوات العسكرية، واجلوية، وقوات األمن العام حصانة حبكم الواقع             
وتعرب اللجنة عن قلقها البـالغ إزاء       . ارتكبوها أثناء تأديتهم للخدمة   من القضاء على جرائم     

انتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب اليت حتول دون املقاضاة على جرائم ُترتكب أثناء اخلدمة،              
 ٢املـواد  (مبا يف ذلك التعذيب وإساءة املعاملة وهو ما ينتهك أحكام االتفاقية انتهاكاً كامالً     

  ).١٦ و١٥ و١٢ و٤و
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه االستعجال تدابري صارمة إللغاء املراسيم الـيت              
تضفي الشرعية على احلصانة املمنوحة من اجلرائم املرتكبة أثناء اخلدمة، وهو ما يفضي من 
الناحية العملية إىل ظاهرة اإلفالت من العقاب على أفعال التعذيب اليت يرتكبها أفـراد              

وإضافة إىل ذلك ينبغي للدولة الطـرف أن        . ووكاالت االستخبار والشرطة  أجهزة األمن   



CAT/C/SYR/CO/1 

7 GE.10-42621 

جتري حتقيقات فورية ونزيهة وشاملة، وأن تقدم مرتكيب هذه األفعـال إىل العدالـة وأن               
  . تفرض عند إدانتهم عقوبات تتناسب مع خطورة األفعال املرتكبة

  رصد وتفتيش أماكن احلرمان من احلرية    
ن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة تتمتـع بـصالحية          تالحظ اللجنة أ    -١٤

بيد أن اللجنة تـشعر     . تفتيش السجون للتحقق من أن نزالء السجن يعاملون معاملة إنسانية         
بالقلق إزاء االفتقار إىل عمليات رصد وتفتيش منهجية وفعالة ومـستقلة جلميـع أمـاكن               

  ).١٢ و١١املادتان (االحتجاز 
جنة الدولة الطرف إىل إنشاء نظام وطين لرصد وتفتيش مجيع أماكن االحتجـاز             تدعو الل 

وينبغي أن يشمل هذا النظـام القيـام        . بصورة فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد املنهجي      
بزيارات منتظمة ومفاجئة جيريها املكلفون بعمليات الرصد على املستويني الوطين والدويل           

  .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةملنع التعذيب وغريه من ضروب 

  مراكز االحتجاز السرية    
تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد أن الدولة الطرف قد أنشأت مرافق                -١٥

احتجاز سرية بقيادة أجهزة االستخبارات، مثل جهاز املخابرات العسكرية، ومديرية األمـن            
واملراكـز  . ديرية العامة للمخابرات، ومديرية أجهزة استخبارات القوى اجلوية       السياسي، وامل 

 أمام اهليئات املستقلة للرصد والتفتيش، كما أهنا        غري متاحة ة لسيطرة هذه األجهزة     ـاخلاضع
 وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن احملتجـزين ُيحرمـون مـن            .ال ختضع الستعراض السلطات   

ساسية، مبا يف ذلك آلية رقابة فيما يتعلق بإجراءات معاملتهم وإعـادة            الضمانات القانونية األ  
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء االدعاءات اليت تفيد أن أولئك احملتجزين           . النظر يف احتجازهم  

يف هذه املرافق ميكن احتجازهم لفترات طويلة دون أي مراجعة قضائية، وهم حيتجزون مـن          
انفرادي وخيضعون للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو          الناحية العملية يف سجن     

  ).١٦ و١١ و٢املواد (الالإنسانية أو املهينة 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أال ُيحتجز أحد يف مرفق احتجاز سري يقع حتت سيطرهتا               

هـذه  ووفقاً ملا أكدته اللجنة مرات كثرية فإن احتجاز أشخاص يف           . الفعلية حبكم الواقع  
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن حتقـق يف        . الظروف يشكل يف حد ذاته انتهاكاً لالتفاقية      

مسألة وجود هذه املرافق وأن تكشف عنها وعن السلطة اليت تقف وراء إنشائها، وطريقة         
  .وحتث اللجنة الدولة الطرف على إغالق مجيع هذه املرافق. معاملة احملتجزين فيها

  وىآلية تقدمي الشكا    
على الرغم من املعلومات املقدمة إىل اللجنة يف تقرير الدولة الطرف عن اإلمكانيـة                -١٦

املتاحة للشخص لتقدمي شكوى إىل النيابة العامة عن التعذيب الذي يدعى أن موظفاً عمومياً              
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قد ارتكبه، فإهنا تأسف لعدم وجود آلية شكوى مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء حتقيقـات              
لة يف ادعاءات التعذيب الكثرية اليت تبلغ هبا السلطات، ولضمان فرض عقوبـات           نزيهة وكام 

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات،      . مناسبـة علـى أولئك الذين يثبت أهنم مذنبون      
مبا يف ذلك إحصاءات تتعلق بعدد شكاوى التعذيب وإساءة املعاملة ونتائج مجيع احملاكمـات   

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٥ و٢املواد ( والتأدييب على املستويني اجلزائي
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة وفعالة إلنشاء آلية لتقدمي الشكاوى تكـون              
مستقلة استقالالً تاماً، وينبغي أن تضمن إجراء حتقيقـات فوريـة ونزيهـة وكاملـة يف               

 ومعاقبتهم ذه األفعالالذين يدعى ارتكاهبم هل وينبغي مقاضاة ،االدعاءات الكثرية للتعذيب
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن من الناحية العمليـة محايـة مقـدمي    . حسب االقتضاء 

. أدلةي أل أو تقدميهم للشكوىساءة معاملتهم أو ترهيبهم نتيجة إل من التعرض الشكاوى  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات، مبا يف ذلك إحصاءات عن عـدد               

قدمة ضد املوظفني العموميني املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملـة إضـافة إىل            الشكاوى امل 
  . معلومات عن نتائج احملاكمات على املستويني اجلزائي والتأدييب

  الالجئون وملتمسو اللجوء    
تالحظ اللجنة مع التقدير السياسات السخية للدولة الطرف الرامية إىل قبول عـدد               -١٧

راقيني ومواطين األراضي الفلسطينية احملتلة، ومنحهم تـصرحيات إقامـة،          كبري من الرعايا الع   
لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إجراء وطين يف الدولة الطرف لتحديد مركـز الالجـئ            
وألن التشريع الوطين املتعلق باألجانب ال يعترف بأي مركز خاص متنحه مفوضـية األمـم               

حظ اللجنة بقلق أن الدولـة الطـرف مل تنـضم إىل       وتال. املتحدة السامية لشؤون الالجئني   
، أو  )١٩٦٧(والربوتوكول االختياري امللحق هبا     ) ١٩٥١(االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني     

أو اتفاقية خفض حاالت انعدام     ) ١٩٥٤(إىل االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية        
  ).١٦ و١١ و٣ و٢املواد ) (١٩٦١(اجلنسية 

ل تـشريعها   عـدّ أن ت الالجئ و وضع   الطرف أن تضع إجراء وطنياً لتحديد        ينبغي للدولة 
 اخلاص الذي متنحه مفوضية األمم املتحدة السامية        لوضعالعتراف با كي يتسىن ا  الوطين ل 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف أن تصبح طرفاً يف اتفاقيـة             . لشؤون الالجئني 
  .صكوك قانونية دولية أخرى ذات صلةيف حق هبا والالجئني والربوتوكول االختياري املل

  عدم اإلعادة القسرية    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير الكثرية اليت تفيد الطـرد أو اإلعـادة أو                  -١٨

اإلبعاد، مبا يف ذلك حاالت شىت تتعلق بالجئني أو مبلتمسي جلوء معترف بوضعهم ومسجلني            
سامية لشؤون الالجئني وهو ما ينتهك مبـدأ عـدم اإلعـادة          لدى مفوضية األمم املتحدة ال    

وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً إزاء تقـارير تفيـد أن    .  من االتفاقية٣القسرية الوارد يف املادة  
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مشاركة اجلمهورية العربية السورية يف ما يدعى باحلرب على اإلرهـاب قـد أفـضت إىل                
م إرهابيون مبا خيالف مبدأ عـدم اإلعـادة         عمليات احتجاز سري وتسليم أفراد يشتبه يف أهن       

  ).٣املادة (القسرية 
 من االتفاقية وتدرجها    ٣ مع املادة    تتماشىينبغي للدولة الطرف أن تضع أحكاماً قانونية        

 مبا يف ذلك ضمان املعاملة املنـصفة يف مجيـع مراحـل             ،يف قانوهنا احمللي وتنفذها بفعالية    
اإلبعاد بصورة فعالة    وأاإلعادة   وأقرارات الطرد    وإتاحة الفرصة الستعراض     ،اإلجراءات

وال جيوز للدولة الطرف يف أي ظرف من الظروف طرد أو إعـادة أو              . ومستقلة ونزيهة 
م شخص إىل دولة تتوافر بشأهنا أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص              يتسل

بغي للدولة الطـرف أن      ين ،وإضافة إىل ذلك  . إلساءة املعاملة سيتعرض خلطر التعذيب أو     
إجبار أشخاص على   تضمن احلماية من اإلعادة القسرية، مبا يف ذلك االمتناع عن طرد أو             

 مفوضية األمم املتحدة    أصدرهتمالديهم شهادة الجئ أو شهادة ملتمس جلوء        ممن   العودة
وعالوة على ذلك ينبغي للدولة الطـرف أن جتـري حتقيقـاً            . السامية لشؤون الالجئني  

 استثنائي وإعالم اللجنة    تسليم يف عمليات    مشاركتها ملتابعة االدعاءات اليت تفيد      مستقالً
  .بنتيجة هذا التحقيق يف تقريرها الدوري املقبل

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار االحتجاز اإلداري آلجال غري حمددة وبالتايل        -١٩
  ).٣املادة (، بانتظار ترحيلهم )األهواز( عريب التعسفي للرعايا اإليرانيني الذين ينحدرون من أصل

حالة الرعايا اإليرانيني الذين ينحدرون من      بشأن  ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات       
  . بري املتخذة لضمان محايتهم من اإلعادة القسريةاالتدب و)األهواز(أصل عريب 

  التدريب    
ير الدولة واملقدمة أثناء العرض الشفوي      حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة يف تقر        -٢٠

فيما يتعلق بعمليات التدريب واحللقات الدراسية والدورات املنظمة يف جمال حقوق اإلنسان            
بيد أن اللجنة تأسف لوجود معلومات متفرقة وغري كافيـة بـشأن            . املتاحة لضباط الشرطة  

فة إىل القضاة، وأعضاء النيابـة      الربامج التدريبية املتاحة ملوظفي األمن، واالستخبارات، إضا      
العامة، واألطباء الشرعيني، واملوظفني الطبيني الذين يتعاملون مع احملتجزين، وبشأن أحكـام            

وتأسـف  . االتفاقية، وطريقة الكشف عن اآلثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيق هذه اآلثار          
 أي برامج تدريبية من براجمها يف       اللجنة أيضاً لالفتقار إىل معلومات تتعلق برصد وتقييم تأثري        

  ).١٠املادة (خفض معدالت انتشار ظاهرة التعذيب وإساءة املعاملة 
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز برامج تثقيفية لضمان اطالع مجيع املوظفني             

 وموظفـو   ، واالستخبارات ، وأفراد األمن  ، مبن فيهم موظفو إنفاذ القانون     ،اطالعاً كامالً 
 وإعالمهم بأن انتهاكات االتفاقية لن يتم التغاضي عنـها          ،سجون على أحكام االتفاقية   ال

وإضافة إىل  .  للمالحقة القضائية  مرتكبوها وسيتعرض   ،وسُيَحقََّق فيها بشكل فوري وفعال    
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 مبن فيهم املوظفون الطبيون تدريباً خاصاً       ،ذلك ينبغي أن يتلقى مجيع املوظفني ذوي الصلة       
 مبا يف ذلك التـدريب املتعلـق        ،يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب وإساءة املعاملة       

أو العقوبة   وغريه من ضروب املعاملة      التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب   باستخدام دليل   
. ذي ينبغي أن يستخدم بفعاليـة     ال) بروتوكول اسطنبول (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

ج التدريبية  ـ الربام  هذه  وتأثري وإضافة إىل ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم مدى فعالية         
  .أو التثقيفية

  االختفاء القسري    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة اليت تتعلق بارتفاع عدد األشخاص               -٢١

 الـذي أعـده   ٢٠٠٩ويشري تقرير عام .  يف الدولة الطرف الذين خيتفون بصورة غري طوعية    
 إىل ادعاءات   (A/HRC/13/31)الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي          

 شخصاً واليت مل يقدم الوفد بشأهنا توضيحات ومعلومـات          ٢٨االختفاء القسري ملا عدده     
ة وموثوقة إىل اللجنة تشري إىل تعرض عدد وإضافة إىل ذلك وردت تقارير كثري . كافية ودقيقة 

وختص هذه االدعاءات على وجه التحديـد حـاالت         . أكرب بكثري من األشخاص لالختفاء    
اختفاء أعضاء يف تنظيم اإلخوان املسلمني، وتلك اليت وقعت أثنـاء الوجـود العـسكري               

ة بوجـود اللجنـة     وأبلغت اللجن . للجمهورية العربية السورية يف لبنان منذ أوائل السبعينات       
 لتنظر يف مسألة الـسوريني      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٣١ اللبنانية اليت أُنشئت يف      -الرمسية السورية   

وقُدم إىل اللجنة   . ان واللبنانيني الذين اختفوا يف اجلمهورية العربية السورية       ـني يف لبن  ـاملختف
وإضافة إىل  . االتاحل غري أنه مل يتخذ أي إجراء آخر للتحقيق يف هذه            حالة ٦٤٠ما جمموعه   

ذلك مل يسمح لألمني العام للمركز اللبناين حلقوق اإلنسان وهو أيـضاً عـضو يف اللجنـة                 
توسطية حلقوق اإلنسان بالدخول إىل الدولة الطرف للبحث يف         بية امل التنفيذية للشبكة األورو  

ت للتحقيق  وتعرب اللجنة عن قلقها ألن السلطات املختصة مل تشرع يف إجراءا          . هذه املسائل 
يف مصري األشخاص املفقودين وحتديد هوية مرتكيب أفعال االختفاء القـسري ومالحقتـهم             

  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٢ و١املواد (ومعاقبتهم وهو ما يشكل انتهاكاً لالتفاقية 
ينبغي للدولة الطرف، على سبيل االستعجال، أن حتقق يف كل قـضية تتعلـق حبـاالت                

. لغ عنها، وأن ترسل نتائج التحقيقات إىل أسر األشخاص املفقودين         االختفاء القسري املب  
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ ضمن إطار زمين مناسـب، جلنـة مـستقلة                
للتحقيق يف مجيع حاالت االختفاء، مبا يف ذلك أعضاء تنظيم اإلخوان املسلمني واحلاالت             

ربية السورية يف لبنـان منـذ أوائـل         اليت وقعت أثناء الوجود العسكري للجمهورية الع      
السبعينات ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم وتوفري سبل انتصاف فعالـة للـضحايا وإعـادة             

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع املنظمات الدولية بشأن مسائل           . تأهيلهم
  . حاالت االختفاء القسري وغري الطوعي
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  التحقيقات    
 اليت قدمتها الدولة الطرف أثناء احلوار، ال تزال اللجنة تشعر           مع مراعاة التوضيحات    -٢٢

، ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٤بالقلق إزاء أعمال الشغب املبلّغ عنها اليت وقعت يف سجن صيدنايا يف             
حيث شرعت الشرطة بإجراءات يف أعقاب احتجاجات نزالء السجن أدت إىل إصابة أو قتل              

ت املتكررة إلجراء حتقيق وتأكيد عدد القتلـى        وعلى الرغم من الطلبا   . عدد من األشخاص  
واملصابني وبيان أمسائهم، فلم جير أي حتقيق رمسي ومستقل أو إعالن حكومي عـن هويـة                
القتلى أو املصابني ومل تقدم أي معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتوضيح أسباب اللجوء إىل              

   ).١٢ املادة(القوة والظروف األخرى احمليطة هبذا احلادث 
ينبغي للدولة الطرف أن جتري على الفور حتقيقاً مستقالً يف حادث سجن صيدنايا الـذي            

، وأن تقدم إىل اللجنة معلومات مفصلة عن ظـروف وفـاة            ٢٠٠٨يوليه  /وقع يف متوز  
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن ُتبلغ أُسر السجناء املعنيني هبذا          . السجناء يف هذا احلادث   

وينبغـي للدولـة    . قرباؤهم أحياء وال يزالون حمتجزين يف السجن      احلادث عما إذا كان أ    
الطرف أن تبلغ اللجنة مبزيد من املعلومات عما إذا كانت جتري عمليات رصد منتظمـة               

  . يف هذا السجن
الـذي  (وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالة املواطنني الكنديني الثالثة أمحد املعاطي      -٢٣

، وعبـد اهللا  )٢٠٠١نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ مطار دمشق يف   قُبض عليه لدى وصوله إىل    
وماهر عرار  ) ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣الذي قُبض عليه لدى وصوله إىل مطار دمشق يف          (املالكي  

 يف الواليات املتحدة األمريكية حيث احتجز دون        ٢٠٠٢سبتمرب  /الذي قُبض عليه يف أيلول    (
).  األردن ومن مث إىل اجلمهورية العربية الـسورية         يوماً قبل ترحيله إىل    ١٥إجراء قانوين ملدة    

وتشعر اللجنة بالقلق الحتجازهم وتعرضهم حسبما يدعى للتعذيب يف أكرب مركز لالحتجاز            
تسيطر عليه أجهزة االستخبارات ومركز املخابرات العسكرية فـرع فلـسطني لـصالهتم             

ق يف هذه القـضية، ومل يقـدم أي         وتشري اللجنة بقلق إىل أنه مل جير حتقي       . املشبوهة بالقاعدة 
وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل جتر حتقيقاً كامالً وفعاالً يف            . تعويض إىل الضحايا  

  ).١٤ و١٣ و١٢املواد (هذه القضية 
حتث اللجنة الدولة الطرف على بدء حتقيق فوري وشامل ونزيه يف قضايا أمحد املعـاطي               

مان التحقيق مع مجيع األشخاص الذين يـدعى أهنـم          وعبد اهللا املالكي وماهر عرار لض     
وتوصي اللجنة بأن يقوم خـرباء      . مسؤولون عن انتهاكات االتفاقية وتقدميهم إىل العدالة      

مستقلون هبذه التحقيقات لدراسة مجيع املعلومات بصورة شاملة والتوصل إىل استنتاجات           
  .حاياتتعلق بالوقائع والتدابري املتخذة وتقدمي تعويض إىل الض

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االحتجاز ملدة طويلة يف حالة عبد القادر حممد شـيخ                 -٢٤
، حسب املعلومات اليت ١٩٧٩أمحد الذي قضى مدة عقوبته وكان ينبغي اإلفراج عنه يف عام     
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وتأسف اللجنة لعـدم    . ٢٠٠٤عرضت على اللجنة، وكان ال يزال قابعاً يف السجن يف عام            
  ).١٢املادة (إضافية تتعلق هبذه القضية أثناء احلوار تقدمي معلومات 

حتت اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات بشأن احلالة الراهنة لعبد القادر حممـد              
شيخ أمحد وإجراء حتقيق فوري وشامل ونزيه يف القضية ويف أسباب عدم اإلفراج عنه بعد             

مستقلون هذه التحقيقات لدراسة    وتوصي اللجنة بأن جيري خرباء      . أن قضى مدة عقوبته   
مجيع املعلومات بصورة شاملة من أجل التوصل إىل استنتاجات ملعرفة الوقائع والتـدابري             

  .املتخذة لضمان تقدمي املسؤولني عن هذه االنتهاكات إىل العدالة

  عدم وجود محاية قانونية للمرأة واإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة باسم الشرف    
تالحظ اللجنة بقلق أن تقرير الدولة الطرف يفتقر إىل معلومـات تتعلـق بالنظـام               -٢٥

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة اليت        . القانوين واملمارسة اللذين يؤثران يف املرأة     
تفيد ممارسة العنف ضد املرأة كشكل من أشكال التمييز وهي مـشكلة تنتـشر يف الدولـة      

ملية إصالح القانون أي تعديل قانون األحوال الشخصية، وقانون العقوبات الطرف، وتأخر ع 
ىل العنف املرتيل والعنف إثقافة اإلفالت من العقاب انتقال وقانون اجلنسية، وهو ما أفضى إىل  

أهنا متـس   ويف هذا اخلصوص تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألن اجلرائم اليت يعتقد             . اجلنساين
 ما تفلت من العقاب، وإن عوقب عليها، فإن األحكام الصادرة حبـق             األسرة كثرياً " شرف"

جرائم مساوية هلا يف العنف وال تنطوي على  الصادرة بشأن   حكام  األمرتكبيها تقل بكثري عن     
  ).١٦ و٤ و٢ و١املواد (املذكور " الشرف"ُبعد 

العنف ضـد   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتخذ تدابري شاملة ملعاجلة مجيع أشكال             
املرأة، وسن تشريع يتعلق بالعنف ضد املرأة، يف أقرب وقت ممكن، مبا يف ذلك العنـف                

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل أن تقوم، دون تأخري، بتعـديل األحكـام              . املرتيل
 مـن ختفـيض     "الشرف"السارية لقانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكيب جرائم         

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان معاجلة جرائم         . ٥٤٨دة  العقوبة مبوجب املا  
 باخلطورة نفسها اليت تعاجل هبا جرائم العنف األخرى فيما يتعلق بالتحقيق فيها             "الشرف"

  .ومالحقة مرتكبيها قضائياً، وأن تبذل جهوداً فعالة ملنعها
لطرف أثناء احلوار، لكنـها     وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة ا          -٢٦

تشعر بقلق بالغ إزاء ممارسة السماح ملرتكيب االغتصاب باإلفالت من املالحقة القضائية عن             
أو السماح لألسر بالتنازل عن     )  من قانون العقوبات   ٥٠٨املادة  (طريق الزواج من ضحاياهم     

  ).١٦ و١٣ و٢املواد (حقها يف الشكوى 
 وشبه القضائية الدولية الكـثرية الـيت حكمـت بـأن            تذّكر اللجنة باهليئات القضائية   

االغتصاب ميثل شكالً من أشكال التعذيب، ولذلك فإهنا تدعو الدولة الطرف إىل سحب             



CAT/C/SYR/CO/1 

13 GE.10-42621 

 من قانون العقوبات وضمان عدم إفالت املغتـصب مـن           ٥٠٨ الوارد يف املادة     اإلعفاء
  .العقاب بزواجه من ضحيته

  العنف املرتيل     
لق لعدم توافر معلومات يف التقرير تتعلق بالتدابري املتخذة ملكافحـة          تشعر اللجنة بالق    -٢٧

ظاهريت التعذيب وإساءة املعاملة اللتني تؤثران يف النساء والفتيات، وبصفة خاصة بالنظر إىل             
ويف هذا  . انتشار العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف اجلنساين األخرى يف الدولة الطرف           

قلق أن االغتصاب يف إطار الزوجية ال ميثل جرمية جنائية مبوجـب            الصدد، تالحظ اللجنة ب   
عر اللجنة بالقلق أيضاً ألن التشريع الوطين ال جيّرم بصراحة العنف املـرتيل             ـوتش. ونـالقان

وال ينص بدرجة كافية على مقاضاة أولئك الذين يرتكبون هذا العنف، وعلى وجه التحديد،              
 االغتصاب يف إطار الزوجية من تعريف االغتصاب الوارد يف          تشعر اللجنة بالقلق إزاء استبعاد    

 من قانون العقوبات، وإعفاء املغتصبني الذين يتزوجون من ضحاياهم مبوجـب            ٤٨٩املادة  
" الـشرف " من قانون العقوبات من احملاكمة اجلنائية، وإعفاء مـرتكيب جـرائم          ٥٠٨املادة  

لق أيضاً إزاء االفتقار إىل بيانات، مبـا يف         وتشعر اللجنة بالق  .  من العقاب  ٥٤٨مبوجب املادة   
ن الشكاوى واملالحقات القضائية واألحكام املتعلقة بـالعنف املـرتيل          ـذلك إحصاءات ع  

  ).١٦ و١٢ و٤ و٢ و١املواد (
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فورية لتعزيز جهودها ملنع أعمـال              )أ(  

 إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف       العنف ضد النساء واألطفال ومكافحتها ولضمان     
وحتثّ اللجنة الدولة الطرف    . هذه األعمال، من أجل مالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم       

أيضاً على اختاذ التدابري الالزمة لضمان أن تغطي األحكام القانونية الواردة يف التـشريع              
يف ذلك اعتبار االغتـصاب يف      الوطين األشكال املتعددة للعنف املرتكب ضد النساء، مبا         

  إطار الزوجية جرمية جنائية؛
ُتشّجع الدولة الطرف على املشاركة مباشرة يف برامج إعـادة التأهيـل            )ب(  

وتقدمي املساعدة القانونية، وعلى القيام حبمالت توعية واسعة النطاق خمصصة للمـوظفني            
 القانون، والعاملون يف جمـال      القضاة، واملوظفون القضائيون، واملوظفون املكلفون بإنفاذ     (

  الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا؛) الرعاية االجتماعية
ينبغي للدولة الطرف أن توفر للضحايا احلماية من التعرض العتـداءات           )ج(  

أخرى يف إطار عملية تقدمي الشكاوى املتعلقة باالغتصاب وإساءة املعاملة وغريهـا مـن              
  أشكال العنف اجلنساين؛

ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها فيما يتعلق بالبحث ومجـع              )د(  
البيانات املتعلقة مبدى انتشار العنف املرتيل، ويطلب إليها أن تقدم إىل اللجنة يف تقريرها               

  . الدوري املقبل بيانات إحصائية عن الشكاوى واملالحقات القضائية واألحكام
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  االجتار باألشخاص     
ـ          ترحب اللجنة   -٢٨ ال ـ بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية قمع االجتار باملرأة واألطف

، واتفاقية قمع االجتـار     ١٩٣٣، واالتفاقية الدولية لقمع االجتار بالراشدات لعام        ١٩٢١لعام  
، لكنها تعرب عن قلقها إزاء االفتقار بوجه عام         ١٩٥٠باألشخاص واستغالل بغاء الغري لعام      

نتشار ظاهرة االجتار بالبشر يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك عـدد            للمعلومات املتعلقة مبدى ا   
ـ          ـ  ـالشكاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات اليت خيضع هلا مرتكب ال ـو أفع

االجتار بالبشر إضافة إىل تلك املتعلقة بالتدابري العملية املعتمدة ملنع هذه الظواهر ومكافحتـها         
  ).١٦ و١٢ و٤ و٢ و١املواد (
وصي اللجنة باعتماد قانون حمدد ملكافحة االجتار باألشخاص يعرف اجلرائم والعقوبـات            ت

املناسبة وينص على اعتماد تدابري لتيسري إعادة تأهيل ضحايا االجتار بالبشر وإدمـاجهم             
وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها ملنع االجتار بالنـساء واألطفـال            . اجتماعياً

 عن طريق تنفيذ القوانني احلالية الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر،          ومكافحته، مبا يف ذلك   
وتوفري احلماية للضحايا وضمان حصوهلم على اخلدمات الطبية واالجتماعية والتأهيليـة           

وينبغي للدولة الطرف أيـضاً    . والقانونية، مبا يف ذلك اخلدمات االستشارية عند االقتضاء       
ملمارسة حقهم يف تقدمي الشكاوى وإجـراء حتقيقـات         أن تضع شروطاً مالئمة للضحايا      

فورية ونزيهة وفعالة يف مجيع ادعاءات االجتار بالبشر، وضمان تقدمي مرتكيب هذه األفعال             
  . إىل العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع طابع جرائمهم

  جرب ضحايا التعذيب وتعويضهم، مبا يف ذلك إعادة تأهيلهم    
ن قانون أصول احملاكمات اجلزائية وقانون العقوبات يتضمنان بعض         تالحظ اللجنة أ    -٢٩

األحكام املتعلقة باحلق يف احلصول على التعويض عن طريق تقدمي طلب إىل حمكمة خمتـصة               
. للحصول على تعويض عادل ومناسب يراعي مجيع األضرار املاديـة والنفـسية املتكبـدة             

بتوفري أي خدمات للـضحايا لعالجهـم       وتالحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات تتعلق        
وإعادة تأهيلهم اجتماعياً وأشكال أخرى للمساعدة، مبا يف ذلك إعادة تأهيل الضحايا صحياً             

  ). ١٤املادة (ونفسياً 
 وإتاحة  ،فعاالًالقانون تطبيقاً    لضمان تطبيق    لالزمةينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري ا      

 مبا يف ذلك التعويض     ،لحصول على اجلرب  لءة املعاملة   الفرصة جلميع ضحايا التعذيب وإسا    
وينبغي للدولة الطـرف أن     .  إىل أقصى حد ممكن     التام املنصف واملناسب وإعادة تأهيلهم   

تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات تتعلق بتدابري اجلرب والتعويض الـصادرة عـن              
وينبغي . اء الفترة املشمولة بالتقرير   احملاكم واملقدمة إىل ضحايا التعذيب أو إىل أسرهم أثن        

 وعـدد األشـخاص الـذين منحـوا         ،هلذه املعلومات أن تتضمن عدد الطلبات املقدمة      
وإضـافة إىل  .  احملكمة بدفعها واملقدمة بالفعل يف كل حالة      حكمت واملبالغ اليت    ،التعويض
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 مبا يف ذلك    ، برامج جارية للجرب   ةذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بأي        
معاجلة اإلصابات النفسية واألشكال األخرى إلعادة التأهيل املقدمة إىل ضحايا التعذيب           

 إضافة إىل معلومات تتعلق بتخصيص موارد مناسبة لضمان سـري هـذه             ،وإساءة املعاملة 
  . الربامج بفعالية

  ظروف االحتجاز    
لسورية ينص علـى تقـدمي      تالحظ اللجنة أن نظام السجون يف اجلمهورية العربية ا          -٣٠

الرعاية الصحية إىل السجناء، لكنها تشعر بالقلق إزاء املعلومات الواردة املتعلقـة بظـروف              
املعيشة املتردية يف أماكن االحتجاز، واكتظاظ السجون، واالفتقار إىل النظافة الصحية، وعدم       

 بالقلق أيضاً لعـدم     وتشعر اللجنة . كفاية الغذاء، واألخطار الصحية، ونقص الرعاية الصحية      
  ).١٦ و١١املادتان (الفصل يف الدولة الطرف بني السجناء البالغني والسجناء األحداث 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة تتيح مواءمة ظروف االحتجـاز يف مراكـز               
ملعاملـة  الـدنيا   الشرطة، والسجون، ومرافق االحتجاز األخرى مع القواعد النموذجية         

  : وال سيما بالقيام مبا يليالسجناء
خفض اكتظاظ السجون، مبا يف ذلك عن طريـق النظـر يف أشـكال                )أ(  

االحتجاز غري السجن، ويف حالة األحداث ضمان عدم استخدام االحتجاز إال كتـدبري             
  ُيلجأ إليه كمالذ أخري؛

  ؛صحيةرعاية ما يقدم إىل احملتجزين من غذاء وحتسني   )ب(  
ورة منفـصلة   ـاحتجازهم بص تجاز للقّصر وضمان    حتسني ظروف االح    )ج(  

  ؛بالغنيالعن 
  .تعزيز املراقبة القضائية لظروف االحتجاز  )د(  

  األطفال احملتجزون    
تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم وجـود سـجالت               -٣١

قلق إزاء انطبـاق    جنائية للجناة األحداث وعدم إخضاعهم لعقوبة اإلعدام ولكنها تشعر بال         
 ٢املواد  ( على األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر فقط          ١٨قانون األحداث اجلاحنني رقم     

  ).١٦ و١١و
 عاماً كأحداث من أجـل      ١٨ينبغي للدولة الطرف أن تصّنف مجيع األشخاص دون سن          
  .توسيع نطاق احلماية اليت يقدمها قانون األحداث اجلاحنني
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  االحتجازحاالت الوفاة أثناء     
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير املوثوقة اليت تتعلق بعدد من حاالت الوفاة أثناء                -٣٢

ـ             ك احلـاالت   ـاالحتجاز وبالقيود املزعومة على إجراء فحص طيب شرعي مـستقل يف تل
  ).١٦ و٢١املادتان (

 فـوري   ينبغي للدولة الطرف أن حتقق يف مجيع حوادث الوفاة أثناء االحتجاز على حنـو             
وينبغي للدولة الطرف . وشامل ونزيه وأن تالحق قضائياً املسؤولني عن مجيع هذه احلاالت       

أن تزّود اللجنة مبعلومات عن أي حاالت وفاة أثناء االحتجاز نامجة عن التعذيب أو إساءة 
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إجراء فحوص طبيـة          . املعاملة أو اإلمهال املتعمد   

  .ستقلة، وأن تقبل النتائج النامجة عن هذه الفحوص كدليل يف القضايا اجلنائية واملدنيةشرعية م

  االعترافات املنتزعة باإلكراه    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية متنع صراحة استخدام االعترافات              -٣٣

وتـشعر اللجنـة   . ضائيةواألقوال اليت يتم احلصول عليها بالتعذيب كدليل يف اإلجراءات الق         
باجلزع للتقارير اليت تفيد بأنه يتم االحتجاج باالعترافات اليت يتم احلصول عليها بالتعـذيب              

سيما يف حمكمة أمـن الدولـة العليـا     كشكل من أشكال األدلة يف الدعاوى القضائية، وال     
هم بتعرضـهم   واحملاكم العسكرية، ولعدم التحقيق يف أغلب األحيان يف ادعاءات املّدعى علي          

  ).١٥املادة (للتعذيب 
ينبغي للدولة الطرف أن تعّدل قانون أصول احملاكمات اجلزائية للنص صراحة على حظر             

وينبغي هلا  . استخدام أي أقوال يتم احلصول عليها بالتعذيب كدليل يف الدعاوى القضائية          
م احلصول عليهـا    أيضاً أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان عدم االحتجاج باألقوال اليت يت          

بالتعذيب كدليل يف الدعاوى القضائية، باستثناء الدعاوى ضـد األشـخاص املتـهمني             
طلب إىل الدولة الطرف أن تعيد النظر يف اإلدانـات          وُي. بالتعذيب وفقاً ألحكام االتفاقية   

سيما تلك اليت تقضي هبا حمكمة أمن الدولة         اجلنائية القائمة على االعترافات وحدها، وال     
د إىل  ـعليا واحملاكم العسكرية من أجل حتديد حاالت اإلدانة غري القانونية اليت تـستن            ال

ـ               ري ـأدلة تتضمن اعترافات منتزعة حتت التعذيب أو إساءة املعاملـة وأن تتخـذ تداب
  .تصحيحية مناسبة

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
ة واالضطهاد،  ـال املضايق ـتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد استمرار أعم          -٣٤

مبا يف ذلك حاالت التهديد وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا املـدافعون               
  ).١٦ و١٢املادتان (عن حقوق اإلنسان وألن هذه األفعال متر دون عقاب 
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية مجيع األشخاص، مبـن              
القائمون على رصد حقوق اإلنسان من أي ترهيب أو عنـف نتيجـة ألنـشطتهم    فيهم  

ونزيهاً وممارستهم ضمانات حقوق اإلنسان، ولضمان التحقيق يف هذه األفعال حتقيقاً فورياً   
  .وفعاالً، وملالحقة مرتكيب هذه األفعال قضائياً ومعاقبتهم وتقدمي التعويض إىل الضحايا

زاء حالة مهّند احلسين رئيس املنظمة السورية حلقوق اإلنسان         وتشعر اللجنة بالقلق إ     -٣٥
 واهتم بإضعاف الشعور القومي ونـشر  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٨الذي قبض عليه يف     ) سواسية(

وتشعر اللجنة بـالقلق    . معلومات كاذبة أو مبالغ فيها فيما يتصل مبحكمة أمن الدولة العليا          
 عاماً وقد سجن ٧٩بارز حلقوق اإلنسان، يبلغ من العمر أيضاً إزاء حالة هيثم املاحل وهو حمامٍ 

  ).١٦ و٢١املادتان (مرات عديدة وخيضع للمحاكمة يف الوقت احلاضر 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات بشأن الوضع القانوين والسالمة البدنيـة            

  .يثم املاحلوالعقلية ملهند احلسين إضافة إىل معلومات تتعلق باحملاكمة اجلارية هل

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان                -٣٦

  ).٢املادة (من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الدولة الطرف وفقاً ملبادئ باريس 
اإلنسان، وفقـاً للمبـادئ     ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق          

املرفقـة  ) مبادئ باريس (املتعلقة حبالة املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         
  .٤٨/١٣٤بقرار اجلمعية العامة 

  مجع البيانات    
تالحظ اللجنة تقدمي بعض اإلحصاءات، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات شـاملة              -٣٧

قات واملالحقات القضائية واإلدانـات يف حـاالت        ومفصلة فيما يتعلق بالشكاوى والتحقي    
التعذيب على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون إضافة إىل االجتار بالبشر والعنف املرتيل             

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (واجلنسي 
حصائية ذات الصلة من    إلينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعاالً جلمع مجيع البيانات ا          

تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك الـشكاوى والتحقيقـات            أجل رصد   
واملالحقات القضائية واإلدانات يف حاالت التعذيب وإساءة املعاملة واالجتار باألشخاص          

  .والعنف املرتيل واجلنسي

  التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
اوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،       توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تع       -٣٨

من بينهم املقرر اخلـاص  و،  اخلاصنيمقررينلمبا يف ذلك عن طريق السماح بإجراء زيارات ل       
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املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،               
 ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقـرر        واملقرر اخلاص املعين بتعزيز حقوق اإلنسان     

و بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل       أاخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء       
  .املعين باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

على الربوتوكول االختياري التفاقيـة     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق           -٣٩
  .مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  . من االتفاقية٢٠وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف سحب حتفظها على املادة   -٤٠
ـ            -٤١ اة يف إطـار    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إصدار اإلعالنات املتوخ

  . من االتفاقية٢٢ و٢١املادتني 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصّدق على نظام روما األساسـي للمحكمـة               -٤٢

  .اجلنائية الدولية
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تصدق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية          -٤٣

لتحديد على االتفاقية الدولية حلماية     حلقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد، وعلى وجه ا         
  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم وثيقتها األساسية وفقاً للمتطلبات اجلديدة              -٤٤
للوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقارير على النحو الذي             

  ).HRI/GEN/2/Rev.6(ت املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان أقرته هيئا
الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إىل اللجنة ع وُتَشّج  -٤٥

وهذه املالحظات اخلتامية باللغات املناسبة عن طريق املواقع الرمسية على اإلنترنت ووسـائل             
  .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة واحدة، معلومات عـن                -٤٦
  .٣٥ و٢٥ و٢٤ و١٥استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

والدولة الطرف مدعّوة إىل تقدمي تقريرها الدوري التايل الذي سيعترب التقرير الدوري        -٤٧
  .٢٠١٤مايو / أيار١٤الثاين حبلول 

        


