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 مناهضة التعذيبلجنة 

 *التقرير الدوري الخامس إلسرائيلالمالحظات الختامية بشأن   
يف  (CAT/C/ISR/5نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري اخلاام  سرارال )   -1

، واعتماااادت 2016أيار/ماااااي   4و 3املعقاااا يوم ياااا م   (1419و CAT/C/SR.1416 جلساااات  ا 
 .2016أيار/ماي   12املعق يوم يف ، 1429و 1428 ا  جلست املالحظات اخلتام ة احلال ة يف

 مقدمة -ألف 
تقاادا التقااارير لعلااا اسجااراب امل ساا   لدولااة الفاار مل افقااة اوعاارا اللةنااة عاار وقااديرها  -2
ساار التعاااوا داام الدولااة الفاار  يُ ؛ ف ااذا اسجااراب مب ج اا الاادوري اخلااام  وقريرهااا  وقااداعلااا و 

 احل ار مع ال فد.، وعلا يرارة التقريرواللةنة، ويركز علا 
ولااة الفاار  والااريوي املقدمااة مااع وفااد الدالااذي يار ووعاارا اللةنااة عاار ارو اح ااا لل اا ار  -3

 علا األرئلة والش اغ) اليت أثريت أثناب النظر يف التقرير.  اً اً وكتاد شف ي

 الجوانب اإليجابية -باء 
اوفاق ااة حقاا ش األشااياا عوي اسعاقااة،  ورحااب اللةنااة دت ااديل الدولااة الفاار  علااا -4
 .2012أيل ل/ر تمرب  28 يف
دالتاااادادري التشااااريع ة والقضااااال ة الاااايت افااااذ ا الدولااااة الفاااار  يف اً وورحااااب اللةنااااة أيضاااا -5
  لة دا توفاق ة، مبا يف علك ما يل :الا تت عات اجمل

وأرااال ب احملاكمااة، والعقاااا،   الشاا ااقااان ا علااا  14اعتماااي التعاادي) رقاا    أ( 
األخااااذ ، الااااذي وضاااامر، يف ،لااااة أماااا ر، 2009يف مت ز/ي ل اااا   1971-5731رقاااا   املعاملااااة(

 ألطفال املت مم و/أو املدانم داروكاا جرمية؛دالنس ة للتأه ) علا العقاا اأر ق ة د
__________ 

 .)2016أيار/ماي   13 - ن ساا/أدري) 18 ( السادعة واخلمسم اعتمد ا اللةنة يف يور ا *
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 جريما  أح نا  أمسارة يولاة سرارال )  اد ، Ad.P 7079/12رق   العل ا احملكمة حك   (ا  
سىل سحدى ر ادق  القضاال ة الايت ن ا  اً أشار جمدي، الذي (2012كان ا األول/ييسمرب   10 

حريتاا  م ااادية،  أوة الشاايا املاااُ عد سعا كاناا  ح اااراالفة اليح اا)    ت جياا ز ارااتيدا  أنااعلااا 
 ضع مل دأ عد  اسعاية القسرية. ف يح )وقررت أا رلفة ال

عتماااي ر ارااات وواادادري سياريااة لتنف ااذ دالااة الفاار  مب ااايرات الدو اً أيضااورحااب اللةنااة و  -6
 ا توفاق ة، مبا يف علك ما يل :

مااة مسااتقلة جلنااة عا ،2010يف عااا   1796 هااامب جااب قرار  ،سنشاااب احلك مااة  أ( 
تق اا   مااا سعا كاناا  اال ااات القالمااة للت ق اال يف ا تنت اكااات املزع مااة دمكلفااة، يف ،لااة أماا ر، 

 دالتزامات الدولة الفر  مب جب القان ا الدويل  جلنة و رك)(؛وف  لق انم النزاع املسلح 
، درلاراااااة نالاااااب املااااادع  العاااااا ، 2011  عاااااا يف مشاااااي  وزاري فريااااال نشاااااابس  ا( 
اراااااتعراح املالحظاااااات اخلتام اااااة ال اااااايرة عااااار ه ئاااااات معاهااااادات حقااااا ش اسنسااااااا دووكل فااااا  
 ؛وونف ذها

لضااااماا اً رمس اااا سجاااارابً  2012  السااااة ا اسراااارال ل ة يف عااااام اااال ة اعتماااااي   ج( 
ونقاا) العالمااات الاايت ولاري الشاا  ات داحتمااال املتااجرة داألشااياا و ح اد وو ساا   طريقااة  دياد 

 القان ن ة؛ ع نةهذه املعل مات سىل الشرطة وسيارة امل
 ترااااتعراح  جلناااةً ، 2012يف عاااا   ،وع ااام نالاااب املاااادير العاااا  لااا زارة ال اااا ة  ي( 

 سصادات احملتةزير؛دشأا  م الف  مامل ظفوقارير 
 العاا  األماريف ج ااز  نق) يور املفتش املعا  دالشاكاوى املقدماة  اد احملققام  ه( 

 سىل وزارة العدل؛ اسررال ل  العا  األمرج از مر  ،2013يف عا  ، اسررال ل 
رتعراح وونف اذ الت صا ات الا ارية يف التقريار اللااة للةناة و ركا)  تفريل سنشاب   و( 

 .1143مب جب قرار احلك مة رق  ، وعلك 2014عا  يف 

  والتوصيات الرئيسية القلق دواعي -جيم 
  لسابقةا إلبالغا دورة منذ المعلقة المتابعة مسائل  

والحظ اللةنة مع التقدير املعل ماات الايت قادمت ا الدولاة الفار  يف سطاار سجاراب املتادعاة  -7
 CAT/C/ISR/CO/4/Add.1،)  أرف ا ألا الت صا ات احملادية للمتادعاة يف مالحظا اا  وعرا عرو

اخلتام ة السادقة دشأا الضمانات األرار ة للم تةزير، وايعاابات التعاذيب ورا ب املعاملاة مار 
علاااا التاا ايل مااار ال ث قاااة  33و 19و 15 الفقاارات  جانااب احملققااام اسراارال ل م، وهاااد  املناااازل

CAT/C/ISR/CO/4) ،م) دعد. ونفذ دالكاو ص ات مل 
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 نطاق انطباق االتفاقية  
 علااااا توفاق ااة  ت ونف اال علااا أا الدولااة الفاار  ار ر سصااوعاارا اللةنااة عاار أرااف ا سزاب  -8

 قاات يتعااارح مااع لراب اللةنااة الاا ارية يف مالحظا ااا املووالحااظ أا هااذا  ،، ااع األرا اا  احملتلااة
(، ورالر ه ئات املعاهادات وككماة CAT/C/ISR/CO/4مر ال ث قة  11 اخلتام ة السادقة  الفقرة

العدل الدول ة. ووالحظ اللةنة مع التقدير ال  اا الذي أيىل د  ال فد دأا التعل قاات الايت قادمت ا 
ف  اا نظار ، ورا   يُ ك مةاحلأعلا مست يات علا رتعرح "وفاق ة ا تاللةنة دشأا نفاش وف  ل 

األرح داااب احلاا ار أراائلة اللةنااة املتعلقااة أثنااوناااول الدولااة الفاار  وفااد ووقاار اللةنااة دااأا ". جاادياً 
معل ماات مف االة أي التقريار املكتا ا لعاد  وضاامر عار أراف ا لكن اا وعاارا الفلساف ن ة احملتلاة، 

 (. 2دشأا ونف ذ ا توفاق ة  املاية 
مررررر  الو يقررررررة  11الفقررررررة )، تشرررررير اللجنرررررة إلرررررا مالحظاتهرررررا الختاميررررررة السرررررابقة -9

CAT/C/ISR/CO/4) ، بشرررررأن تنفيرررررذ الررررردو  ا  ررررررا   (2007)2رقرررررم  العرررررا هرررررا تعليقو
برأن وأن تعترر  النظر علا الفرور يري موقفهرا أن تعيد  إلاتدعو الدولة الطر  و ، 2 المادة

االتفاقية تنطبرق علرا جميرأل ا يرراد الخاضرعي  لواليتهرا القضرائيةذ ويري هرذا ال ردد، ت  رد 
خاص الخاضرعي  للواليرة اللجنة مر  جديرد أن االتفاقيرة تنطبرق علرا جميرأل ا راضري وا  ر
لتعليرررق اللجنرررة العرررا  اً ويقررر القضرررائية للدولرررة الطرررر ، بمرررا يررري تلررر  ا راضررري الم تلرررة،

آراء هيئررات المعاهرردات ا ورررت واالجتهرراد القضررائي لم  مررة العررد  و (، 2007)2 رقررم
 الدوليةذ

 الم سسة الو نية ل قوق اإلنسان  
اً مؤرساااة وطن اااة حلقااا ش اسنسااااا وفقااادع  سنشااااب واااوالحاااظ اللةناااة أا الدولاااة الفااار   -10

 م ااايا داااري ( الاايت  م ااايا املتعلقااة مبركااز املؤرسااات ال طن ااة لتعزيااز ونايااة حقاا ش اسنساااالل
 25-136الفقاارة  أعاارا عن ااا جملاا  حقاا ش اسنساااا يف راا اش ا ترااتعراح الاادوري الشااام)  انظاار

ووشعر اللةنة داالقلل  ،(A/HRC/25/15/Add.1مر ال ث قة  9 الفقرةو ، A/HRC/25/15 مر ال ث قة
 (.2 نشأ دعد  املايةألا هذه املؤرسة مل وُ 

توصي اللجنة الدولة الطرر  بننشراء م سسرة و نيرة مسرتقلة لتعحيرح وحمايرة حقروق  -11
 لمبادئ باريسذ  امالً   اإلنسان تمتثل امتثاالً 

 تعريف التعذيب وتجريمه  
سىل التعرياات ارااتناياً  ،ةرميااة كااديةكالتعااذيب  وعرياات اللةنااة وشااعر دااالقلل ألا   ت واازال -12

كاااب علاااا نوعتماااد دعاااد. ووالحاااظ اللةناااة أا وزارة العااادل يمل  ،مااار ا توفاق اااة 1الااا اري يف املااااية 
دنااب علاا وعل ماات ، ة يف القاان ا اسرارال ل ةرمية منف ليُدرج التعذيب كمشروع قان ا ص اغة 

  (.4، و2، و1 اي العا   املمر املدع  
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، (A/57/44)أ( مرررر  الو يقرررررة )53)الفقرررررة  إلررررا توصرررررياتها السررررابقة اللجنررررة تشررررير -13
لررا اتخررات الترردابير إترردعو الدولررة الطررر  و  ،(CAT/C/ISR/CO/4 مرر  الو يقررة 13 الفقرررةو 

 ،جريمررة م ررددة يرري القررانون الم لرري الالزمررة لتسررريأل العمليررة الراميررة إلررا إدرا  التعررذيب  
مرر   1مررأل التعريررف الرروارد يرري المررادة اً تامرراً للتعررذيب يتطررابق تطابقرر اتعريفررإتاحررة وضررمان 
 (ذ2)4اً للمادة عقوبات تتناسب مأل  بيعتها الخطيرة، ويقوتوقيأل االتفاقية، 

  ضرورةالالديأل ب  
وأرت اللةنة ألا الدولة الفر  مل وقد  املعل مات اليت طل ت ا اللةنة دشأا اراتيدا   -14

واانا ( ماار ا توفاق ااة 2 2الضاارورة يف راا اش ا ترااتة ادات. ووشااري اللةنااة سىل أا املاااية د عدفالاا
أنااا   ت جيااا ز للدولاااة الفااار  و  ،علاااا أا حظااار التعاااذيب هااا  حظااار مفلااال وغاااري قادااا) لالنتقااااا

التذرع دأي ظارو  اراتلنال ة لتربيار أعماال التعاذيب. ويف هاذا ال ادي، يسااور اللةناة القلال ألا 
ألي  يا لعلاا را  ) الادفاع امل ،اجلناال  ( مار القاان ا11 34لضارورة، الا اري يف املااية االدفع د

زال مار ،،  ت ياة القضاايا املتعلقاة دالتعاذيب. و سات عد صاراحيمدعا عل   يف القضايا اجلنال ة، مل 
الاايت فااا للتعااذيب يف راا اش ا ترااتة ادات  كااتمالً اً مااربر  دعااد وق عاا ماار املمكاار ا تحتةاااج داا  

نعاادا  سىل ا، ووفضاا  نت ةااة لااذلك ا  دياادات وشاا كة لااألروار ال شااريةا تت الاايت ونفاا ي علاااحلاا
 (.2 املسابلة املاللمة  املاية

مطلررق الم لري مبردأ ال ظرر ال هراتوصري اللجنرة برأن تردر  الدولرة الطررر  يري قانون -15
( ط)53)الفقرة  تذ ر بتوصياتها السابقةو ( م  االتفاقية، 2)2للتعذيب يتما ا مأل المادة 

الدولرة الطرر   لغيتبأن ( CAT/C/ISR/CO/4م  الو يقة  14والفقرة ، A/57/44م  الو يقة 
 لجريمة التعذيبذ م تمالً  اً تريعة الضرورة مبرر  بالمرة

 أما  قاضمثو  م ا  والاالستعانة ب
احلاااال يف حااااريت   املساااال دة ألشاااياا وقاااا ل دااااأا لعاماااة القاعاااادة ال والحاااظ اللةنااااة أا -16

 تاأخريسمح دات  ت وزال ودالقلل ألا التشريعاللةنة وشعر وزال  ت و  ؛ ا  يوا وأخريا ترتعانة مب
احملتةازير املت مام  يف حالسع ميكر أا ميتد هذا التأخري، يف ظ) ظرو  مع نة، ا ترتعانة مب ا  

 - اسنفاااعجلنال ااة  راالفات مب جااب قااان ا اسجاارابات ااً ي ماا 21، سىل جباارال  عات صاالة داااألمر
مب جاااب القاااان ا السااااري يف أق اااا،   اااد  كاً  ي مااا 60، وأا ميتاااد سىل 1996-5756( الت ق ااات

أا القاعاادة العامااة وقاا ل سناا  يتعاام وقاادا األشااياا امل قاا فم الضاافة البرد ااة. ووالحااظ اللةنااة 
راااعة دعااد  24يتعاادى ويف م عااد  ت  ،أمااا  قاااح يف أراارع وقا   كااراً عم مااأمار قضااال   يوا
 96سىل متتااد فااية التااأخري هااذه يساامح دااأا ياازال   ت اللةنااة دااالقلل ألا القااان ا؛ ووشااعر  ااتالت ق

 (.2 راعة ف ما يتعلل داألشياا املت مم جبرال  وتعلل داألمر  املاية
 15والفقررة  A/57/44) ( مر  الو يقرة 53)الفقررة  ر اللجنة بتوصياتها السرابقةتذ    -17

وتوصررري الدولرررة الطرررر  باتخرررات التررردابير الالزمرررة ل ررري  ،(CAT/C/ISR/CO/4 مررر  الو يقرررة
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، بغر  النظرر عر  المسلوبة حريتهمجميأل ا  خاص لوممارسة عملية، ًا يقانونًا ن ت فل، 
جميرأل الضرمانات ت فرل أن حيثمرا وجردوا، م و القانون المنطبرق علريهو  التهم الموجهة إليهم

  ال ررق يرري االسررتعانة بم ررا  ، بمررا يرري تلررتهمحررريلسررلب القانونيررة منررذ الل ظررة ا ولررا 
 والمثو  أما  قاض دون تأويرذ

 ستجوابات المشتبه ييهم أمنياالب ري ال - التو يق السمعي  
، ويسااورها (CAT/C/ISR/CO/4مار ال ث قاة  16الفقارة وذكر اللةنة دت ص ت ا السادقة   -18

املشت   ف   ( والقان ا  القلل ألا الشرط املن  ا عل   يف قان ا اسجرابات اجلنال ة  ارتة اا
راتة ادات دإجراب و ث ل مسع  أو د اري  تالشرطة الذي يلز   2002-5762العا  اسررال ل  

م داروكااا جاارال  عات صاالة األشااياا املت ماا اتاراتة اد شاارطي يسااتل اً، املشات   فاا    جنال ا
ا ترااتلناب. ماار القااان ا املؤقاا  الاايت واانا علااا هااذا  17وفريعااات للف اا) دساا ب عاادة  داااألمر

يضافلع ااا راتة ادات الايت ا تألا هاذا القاان ا  ت ينف ال علاا   يف ال قا  نفساوأرت اللةناة و 
  ااا لألماا ر م ظف  اا  والحااظ اللةنااة داهتمااا  أا وزارة العاادل ؛ و اسراارال ل العااا  ج اااز األماار 

ر( وشاااين فوفريااال التنف اااذ  جلناااة تنف اااذ الت صااا ة الااايت قااادم ا فريااال التنف اااذ وجلناااة و رك ااا) املتعلقاااة د
التادعااة جل اااز األماار العااا ، وُاارد  م اشاارة  ا ترااتة اايف ، ااع غاار  ديك ااب كااامريات املتعلقااة 

ألناااا  ماااار  وأرااااتلكاااار اللةنااااة الاااادالرة املبلقااااة. دنظااااا  كااااامريات اً ح اااااً ووَ ااااُث دلاااا برفااااة املراق ااااةد
احملاااااك  أمااااا   سااااةلة يلاااا الاملراااا تار ارااااتيدا  هااااذه ا ترااااتة ادات  مااااا سعا كااااااال ا ااااح  غااااري

 (.11و 2  املايواا
ير الالزمرررة ينبغررري للدولرررة الطرررر  أن تعتمرررد التررردابير التشرررريعية وغيرهرررا مررر  الترررداب -19

اً، جميأل اسرتجوابات المشرتبه يريهم جنائيرلالب ري اإلجباري  - لضمان التسجيل السمعي
علرا  هيئة مسرتقلةشر  بجرائم تتعلق با م ذ وينبغي أن تالمتهمون بم  ييهم ا  خاص 
لفترررة  اييررة ل ررري ا هررذ  التسرررجيالت وأن ي رررايل علرر ،الب رررية -التسررجيالت السررمعية 

 يي الم ا مذ ستخد  دليالً ت  
 المسلوبة حريتهمالف وص الطبية المستقلة لأل خاص   

مل ي لبا ا الساة ا اسرارال ل ة  م ال ةأط اب مار دأا وشعر اللةنة دالقلل سزاب ايعابات  -20
معل ماات عار عادي   االعاد  ولق  اعار أراف ووعارا را ب معاملاة، وقا ع عر سصادات وادل علاا 

الساااة ا  امل ظفااا ا الف  ااا ا مل ااال ةمعاملاااة أدلااا  رااا ب وعاااذيب أو وقااا ع يف حاااا تت ا تشااات اه 
ر أا مباا قالا  ال فاد مااً  ا   اللةناة علماو خاالل الفاية املشام لة داالتقرير. ااا الشارطة  اسررال ل ة

واج اا   علاا الن اا  الاذي يقتضا   القااان ا يااؤيوا الساة ا  م ال ةب العااملم يف مرافاال األط اا
م ظفا ا رمس ا ا أا هاؤ تب امل ن ام كاذلك والحاظ اللةناة  ؛ و  اعد العامل ة لألخالق ات الف  ةوالق

 (.2 املاية   ارتقالل ت ؤثر يف مر شأن  أا ياألمر الذي السة ا،  يف م ل ة
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تو يرررق تضرررم  بالفعرررل عجرررل باتخرررات التررردابير الالزمرررة لطرررر  أن ت  ينبغررري للدولرررة ال -21
 ،حررريتهمالمسررلوبة يتعرراملون مررأل ا  ررخاص ممرر  المررويفي  الطبيرري  وغيرررهم مرر   ،ا  برراء

علررا الن ررو الواجررب جميررأل العالمررات واالدعرراءات المتعلقررة بالتعررذيب أو سرروء المعاملررة 
النظررر يرري نقررل المسرر ولية اً إلررا السررلطات المخت ررةذ وينبغرري أيضرر يرري حينهرراهررا بواإلبررالغ 

لتضررم  حررريتهم إلررا وزارة ال رر ة سررلوبة عرر  جميررأل أنررواا الرعايررة ال رر ية لأل ررخاص الم
 ذع  م ل ة السجونالمويفي  الطبيي  باستقال  تا  عمل 

 قانون حبس المقاتلي  غير الشرعيي االحتجاز اإلداري و   
غل ا السااادقة املتعلقاااة دا تحتةاااز اسياري وا تحتةااااز مب جااب قاااان ا اللةنااة شااا ادي تاا -22

مااااااااار ال ث قاااااااااة  17الفقااااااااارة يف الدولاااااااااة الفااااااااار    2002-5762املقااااااااااولم غاااااااااري الشااااااااارع م 
CAT/C/ISR/CO/4) . مب جااااب ميكاااار يساااااور اللةنااااة القلاااال علااااا وجاااا  اخل اااا ا، ماااار أناااا و ،

قان ن اة األرارا ة  امر أما ر أخارى، التشريعات عات ال لة، حرماا احملتةزير مر الضمانات ال
علااا أرااال أيلااة راارية  ، وعلااكيوا  مااة سىل أجاا) غااري مسااما ه احتةاااز رهاار اً أيضااوميكاار 

دتأك ااااد ال فااااد أا عاااادي اً ام اااا . و اااا   اللةنااااة علمااااحمل أنلااااا عكااااراً كاااااا أو وتااااار للم تةااااز  ت
دسااااا ب  2015ري ازياي مناااااذ أيل ل/رااااا تمرب ا تحتةااااااز اسيااألشاااااياا الاااااذير و اااااع ا رهااااار 

شيا، مار  700مثة ل ج ي  ال دي، وشعر اللةنة د ال  القلل العنت. ويف هذاو اعد أعمال 
ذلك ألا ووشاعر اللةناة داالقلل كا عناد سجاراب احلا ار رهار ا تحتةااز اسياري.اً، قاصار  12د ن   

 ا تحتةاز اسياري ملدة وزيد علا رنتم. كماا والحاظ ي جدوا رهرثالثة مر هؤ تب األشياا 
شارع م مب جاب قاان ا املقااولم غاري ال كتةزشيا واحد كاا هنا  احل ار   وق يف اللةنة أن  

 (.16و 2 املايواا 
 ينبغي للدولة الطر  أن: -23

ارسررة االحتجرراز اإلداري وضررمان عجرل باتخررات الترردابير الالزمررة إلنهرراء ممت   (أ  
 الضمانات القانونية ا ساسية؛  ل اً  جميأل ا  خاص ره  االحتجاز اإلداري حاليمنح 

غررررررررراء قررررررررانون حررررررررربس المقرررررررراتلي  غيرررررررررر إلل الالزمررررررررة التررررررررردابير تخررررررررذت  (ا  
 ذ2002-5762 الشرعيي 

 ال بس االنفرادي وغير  م  أ  ا  العح   
 تاا علااا لالفاً عقاداانفاارايي ا ت   احلاايف السااةم سيااداع ميكاار   دأناااً  اا   اللةنااة علماا -24

ف ا) اً   ميكار أيضااللةناة داالقلل ألنا ؛ ووشاعرغري متعاق ةاً ي م 14قان ا السة ا ملدة أق اها 
احلااااا   عاااازل وشااااا   الف اااا) الساااااالدة هااااذه ظاااارو   زع  أايُاااااح ااااث ، السااااةم عاااار الساااااةناب

الدولاة أمار خاالل فايات أطا ل ألغاراح ا تراتة اا أو ألرا اا أخارى ملا) وعلك ا تنفرايي، 
ال اادي، والحااظ اللةنااة دقلاال التقااارير الاايت وف ااد دااأا األشااياا الاااذير أو السااة ا. ويف هااذا 

علاا أنفسا   أو اً خفار اعتاربوا سعا عار دااق  الناز تب اً أيضاا افرادات نفسا ة يف ال ا يعان ا مر 
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علااا  ف ا)احلا   ا تنفارايي وال ماار املمكار وف  ال األ. ووشاعر اللةناة د اال  القلال غاريه علاا 
مار األطفاال اً ك اري اً  ي عر قلق ا سزاب ا تيعابات الايت وف اد داأا عادييف هذا ال د، ووعرا  رالقُ 

الايت أواحت اا . ووأرت اللةناة لانقا ال  اناات اسح اال ة  ألغراح ارتة ااال عض  ا عر دعض    لفُ 
 (.16و 15و 11و 2  ايأثناب ا ترتة اا  امليف الف ) سجراب الدولة الفر  دشأا ارتيدا  

 الطر  أن:ينبغي للدولة  -25
ال ررربس االنفررررادي والتررردابير المما لرررة إال يررري عرررد  اللجررروء إلرررا تضرررم    أ( 

بمراجعررة اً رهنررهررذ  الترردابير  ررون تو ق ررر يترررة مم نررة و   ررل أويررر سررتثنائية  اال رراالت ال
 مأل المعايير الدولية؛اً مستقلة، تمشي

ة  ظرررررر اسرررررتخدا  ال ررررربس االنفررررررادي والتررررردابير المما لرررررتو ًا يرررررور تنهررررري  ( ا 
 االجتماعية؛ - توي اإلعاقة الذهنية أو النفسية لألحداث وا  خاص

وتقرررد  إلرررا اللجنرررة وتنشرررر بانتظرررا  بيانرررات  ررراملة وم رررنفة بشرررأن تجمرررأل   ج( 
 استخدا  ال بس االنفرادي والتدابير المما لةذ

 ضراب ع  الطعا  اإل  
الفعااا  دأق ااا مسااألة اس ااراا عاار دتأك ااد ال فااد أناا  جيااري وناااول اً  اا   اللةنااة علماا -26

حاا تت حبادو  داالقلل سزاب ا تيعاابات  ؛ ووشاعر اللةناةلساةنابيرجة مر احلرا علا حقا ش ا
، الكن س سقرار ويساورها القلل  ؛ملعاملة ا لس ب اع ق  ا أو وعر ، ، الفعا رةناب أ رد ا عر 

عاااار  ساااا    اس اااارااي  منااااع الضاااارر الااااذيوعاااادي) قااااان ا السااااة ا  ،2015مت ز/ي ل اااا   30يف 
للمعل ماااات املقدماااة سىل اللةناااة، لااارل   احملكماااة احملل اااة أو نال ااا  اً ، وفقاااسااامحالفعاااا (، الاااذي ي

 اا   و سطعااام   قسااراً. ، مبااا يف علااك ط  اااً  ملضااردم عاار الفعااا اروط مع نااة، لعااالج دشاااسعا، داا
؛ حال اااً  احملكمااة العل ااا ق ااد نظاارصااالح ت  ف اال حاان ااا وأا هااذا التعاادي) مل يُ  دااأااً اللةناة علماا

  عاار علااا افاااع قاارارا وا قاااير وهاا  قسااراً  حااريت  املساال دة األشااياا سطعااا  واارى اللةنااة أا و 
 (.16 لالوفاق ة  املايةاً انت اك ،معاملةر ب شك) يأا   شأنعل  ووددر و ر ي مر 

ممرر  حررريتهم سررلوبة   ررخاص الماعررد  تعرررض ينبغرري للدولررة الطررر  أن ت فررل  -27
، وأن تقرد  يي إضرراب عر  الطعرا هم لدوولالعقاب لسوء المعاملة أو الطعا  ون ع  يضرب
أن تتخررذ ترردابير اً أيضررلدولررة الطررر  ذ وينبغرري لرادتهررمإلاً ويقررالرعايررة الطبيررة الالزمررة لهررم 

تهم حرررريسرررلوبة المعرررد  إ عرررا  ا  رررخاص تشرررريعية وغيرهرررا مررر  التررردابير الالزمرررة ل فالرررة 
 أبرردا أو قسرررياً  الطعررا ممرر  يضررربون عرر  ، هم عرر  علررم وترردبرقررراراتت اتخرراالقررادري  علررا 
قرد ممارسرات ال ن هرذ  وهم له  رارهون، العال  الطبي أساليب غير تل  م  إوضاعهم ل

 التعذيب أو سوء المعاملةذترقا إلا درجة 
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 ا حداث الم تجحون  
وأرااااااااال ب احملاكمااااااااة، والعقاااااااااا، دأحكااااااااا  قااااااااان ا الشاااااااا اا  اً  اااااااا   اللةنااااااااة علماااااااا -28

العدالاة والتفا رات اسجياد اة يف نظاا  الق  ار املتعلقة داعتقال واحتةاز  1971-5731 (املعاملة
يف الضافة البرد اة، مباا يف علاك سنشااب ككماة عساكرية الذي يسري ألحدا  ة املت ) داالعسكري

رااانة ألغاااراح  18سىل  16ر مااا 2011رااار الرشاااد يف عاااا  رفاااع ، و 2009لألحااادا  يف عاااا  
اللةنااة دااالقلل سزاب وروي ووشااعر  ؛  اارى الاايت واانا علااا  اامانات للقوالتاادادري األخاار  ،املقا اااة

ما يتعلل دالفلساف ن م الق ار ف  ت ر ما اً، لتف رات القان ن ة  ت ونفذ يالموقارير وف د دأا هذه ا
العدياد  جا ي داملت مم جبرال  وتعلل داألمر. ويف هذا ال دي، يساور اللةنة القلال سزاب ايعاابات 

لاااة، مباااا يف علاااك  تنتااازاع ا للتعاااذيب أو رااا ب املعام  فلساااف ن  ق اااري خالهلاااا مااار حاااا تت وعااارح 
، وعلااااك خااااالل ، وهاااا  لبااااة  ت يف م  ااااللت ق ااااع عل  اااا اعيافاااات دالعربيااااةأو أُعفاااا ا  ،اعيافاااات

العدياد  ألااً . ووشعر اللةنة دالقلل أيضه أرر أحد أفراي د ا  أو ارتعانت   مبيوا ات ارتة اد
حاريت   يف مسال دة يف علك شاأا العدياد مار الفلساف ن م ااخارير،   مر هؤ تب األطفال، شأ 

 األرح الفلسااااف ن ة احملتلاااااة  الااااذير يع شاااا ا يف قااااارا ااااا  ت يسااااامح ألسراااارال )،  ياخاااا)مرافاااال 
 يف ا تحتةاااازاً قاصااار  12كااااا مثاااة احلااا ار   وقااا   يف . ويسااااور اللةناااة القلااال كاااذلك ألنااازيااار  د

جارال  دسا ب  ا تحتةاازرهار ق مم يف الضافة البرد اة املمر الق  ر الفلسف ن م  207اسياري و
 (.16و 15و 14و 13و 12و 11و 2 اي داألمر  امل وت )

 (،CAT/C/ISR/CO/4مرررر  الو يقررررة  28الفقرررررة السررررابقة )ا ر اللجنررررة بتوصرررريتهذ   ترررر -29
 يلي:ا م ل ي ت قق امضاعفة جهودهإلا تدعو الدولة الطر  و 

 رررر حرررريتهم، بغررر  النظرررر عررر  الرررتهم الق  سرررلب العمرررل علرررا أن ي رررون   أ( 
  ؛بهد  إلغائهاً يومي، وي راجأل  ق ر يترة مم نة، ي ون اً أوير  حالً هو الموجهة إليهم، 

ال  ررو  علررا  حررريتهمالمسررلوبة  الق ررر لجميررأل منهجيررةت فررل بطريقررة   ا( 
م را  وأأو أي باالسرتعانة و ؛ تهمحرريالقانونية ا ساسية منرذ بدايرة سرلب  الضمانات جميأل

أ نررراء يررري مرحلرررة مررر  مراحرررل اإلجرررراءات، بمرررا يررري تلررر  يررري  رررل  رررخخ آورررر مو ررروق 
دون مراعررراة هرررذ  ا ح رررا  غيرررر مقبولرررة يررري ت جمرررأل ا دلرررة التررري واعتبرررار االسرررتجوابات؛ 

 الم ا م؛
وت  قررق  تعررذيب أو سرروء المعاملررةالممارسررات الترري تنطرروي علررا الَتمنررأل   ج( 

لتعذيب أو سروء اللق  ر مم  يطالهم بأن ت تاح  ذ  ما ينبغي أن ت فلييها وت عاقب مرت بيها
علررا أ مررل وجرره  ماالنت ررا  المناسرربة، بمررا يرري تلرر  وسررائل إعررادة تررأهيله المعاملررة سرربل  

 مم  ؛
 للمعايير الدوليةذاً تيسير زيارات ا قارب وا صدقاء، ويق (ي  
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 ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة  
وشااااعر اللةنااااة دااااالقلل سزاب ايعااااابات التعااااذيب وغااااريه ماااار  ااااروا املعاملااااة أو العق دااااة  -30

سىل اً ارااتناي اار. و حااريت  ، مباار فاا    القُ املساال دة القاراا ة أو الالسنسااان ة أو امل  نااة لألشااياا 
سنفااااع القاااان ا مااار أفعاااال مساااؤويل الاااب يف الب اااا التعاااذيب ورااا ب املعاملاااة هاااذه ا تيعاااابات، ف

الااادفاع اسرااارال ل ، ، وجااا ش والشااارطة اسرااارال ل العاااا  األمااار  ج اااازر مااااً أراراااوهااا  واألمااار، 
واازال اللةنااة وشااعر دااالقلل   تأثناااب ا تعتقااال والنقاا) وا ترااتة اا. وداس ااافة سىل علااك،   تراا ما

وا سىل أيلةاا ازالاا   مااا راارال ل اسالعااا  األماار  احملققاام ماار ج ااازسزاب ا تيعااابات الاايت وف ااد دااأا 
واحلرمااااا مااار النااا  ،  ،و ااااع اجمل ااادةاألأراااال ب ا تراااتة اا الااايت وتعاااارح ماااع ا توفاق اااة، ملااا) 

سزاب اً ق  ي أثناب ا ترتة ادات. ويسااور اللةناة القلال أيضاوأرت لعد  ال   ر دشأا ارتيدا  و 
لتعاذيب ورا ب املعاملاة. ويف ف ما يتعلال دا منار ةمسابلة اليت وف د دعد  وج ي املعل مات ال ارية 

ة سىل املفااتش رف عاالااة الفاار  دااأا ، ااع الشااكاوى املدتأك ااد الدو اً هااذا ال اادي،  اا   اللةنااة علماا
 ةمسااتقلُيقاال يف أمرهااا دفريقااة اسراارال ل   العااا  األماار ج اااز ااد احملققاام يف  املعاا  دالشااكاوى

هااؤ تب  مئااات الشااكاوى املرف عااة  اادألا هنااا  ا ووشااعر اللةنااة دقلاال خاااة؛ وراال مة وكايااد
 (.16و 15و 14و 13و 12و 11و 2امل اي قضال ة  سىل مالحقة ومل وفض  أي من ا املسؤولم 

 ينبغي للدولة الطر  أن: -31
 أي أن مررر  وت رررذر علنررراً  مطلقررراً  حظرررراً  التعرررذيب ت  رررد مررر  جديرررد حظرررر  أ( 
ارت ابهررا أو السرر وت علررا  ا  ا  رر مرر  يتوا ررأ بشرر ل أو ا عمررا  هررذ  يرت ررب  ررخخ

ويخضررأل للمقاضرراة الجنائيررة  ،عنهررا ي عتبررر مسرر واًل  خ ررياً أمررا  القررانون عرر  هررذ  ا عمررا 
  ولعقوبات مالئمة؛

أسرررراليب االسررررتجواب أال ت سررررتخد   ترررردابير يعالررررة بهررررد  ضررررمانتتخررررذ   ا( 
 سرتجواباالد أ نراء قيرو اسرتخدا  ال تفرادتتو  ،المخالفة لالتفاقية يي أي ير  م  الظرو 

دابير ال رل ا ويرر، مر  ترواعتبارهرا ظريم صرار ، تنتخضرأل ل مرا لرمأال ت طبرق و  ،قدر اإلم ان
  ق ر مدة مم نة؛ا قل إهانة،  بدائلالتفشل عندما  واستخدامها،

 أو بالتعررذيب المتعلقررة الشرر اوت جميررأل يرريًا وم ايررداً يوريرراً ت فررل ت قيقرر (ج  
 إتا ،تعرراقبهمو  ا صررو ، ويررق الم ا مررة إلررا يرريهم المشررتبه الجنرراة وتقررد  المعاملررة،سرروء 
  أيعالهم؛ وطورة مأل يتناسب ن و علا إدانتهم،  بتت

معاملرررة التعرررذيب أو سررروء ال ارت رررابهم يررري المشرررتبه توقيرررف علرررات ررررص   ي( 
 أن همئاسرتبقام   أن ال سيما إتا  ان  ،إلا حي  انتهاء الت قيقًا محعومة ع  العمل يور ال

 ؛أو االنتقا  م  الض ية المحعو  أو عرقلة الت قيق المحعو  يتسبب يي ت رار الفعل
للضررر ايا، بمرررا يشرررمل ديرررأل وجبرررر الضررررر  نت رررا يعالرررة لال سررربل إتاحرررة  ه( 

 قدر اإلم انذ  امالً   تعوي  من ف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيالً 
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 االستخدا  المفرط للقوةادعاءات   
، مبااا يف علاااك طااةاملفر القااا ة  دااالقلل سزاب ايعاااابات ارااتيدا  قاا ات األمااروشااعر اللةنااة  -32

ويف منااطل الق ة الفتاكة، معظم ا  د الفلسف ن م يف الضافة البرد اة، مباا ف  اا القادل الشارق ة، 
علااا هةمااات أو اً ريو  ،  ت راا ما يف راا اش املظاااهراتغاازة فُر اا  ق اا ي علااا يخ هلاااماار قفاااع 

منااطل يف ق ا ي علاا يخا ل دن م اسررال ل م أو ق ات األمار، وفارح اعتدابات مزع مة  د امل
قاا ات األماار شااارة سىل ريوي اس قفاااع غاازة. ويف هااذا ال اادي، والحااظ اللةنااة مااع القلاال أناا ، عنااد

والحظ   د اسررال ل م، مفلسف ن للأو هةمات مزع مة علا هةمات لدولة الفر  التادعة ل
ن  دقا ة يا دعاض هاذه الاريويا "سىل أ أشاارت م ة حلقا ش اسنسااامف   ة األما  املت ادة السااأا 

 10الفقارة   "أعمال القت) غري املشروع، مباا يف علاك عمل اات اسعادا  خاارج نفااش القضاابعر 
سزاب وروي وقاارير وف اد داأا املساابلة عار اً . ووشعر اللةنة داالقلل أيضا(A/HRC/31/40مر ال ث قة 

 .(16و 14و 13و 12و 2 اي أمر ناير احلدو   امل حا تت ا ترتيدا  املفرط للق ة
 اسرتخدا  لمنرأل حراالتينبغي للدولة الطر  أن تبذ  المحيد م  الجهود ال ثيثة و -33

 ما يلي: ضمانيشمل تل  أن ، و ة والمعاقبة عليهاالمفر القوة 
علررا الن ررو ال ررايي  ا مرر قرروات ات القررانون و مسرر ولي إنفررتنظرريم ترردريب  ( أ 

، بمررا يرري تلرر  ةاسررتخدا  القرروة وا سررل ة الناريرربشررأن  لمبررادئ ا ساسرريةاالمتثررا  ل علررا
 ؛رضت قيود علا دوولهايي غحة ي   منا ق

 النررار ن القبرر المتعلقررة اللرروائح أو اال ررتبا  قواعرردالعمررل علررا أن ت ررون  (ا  
 ال ردد يري هرذا تشرجألو  ذال رلة تات ا وررت الدولية والمعايير االتفاقية مألًا تماممتسقة 

أي و برنجراء اسرتعراض مسرتقل "التي قدمها ا مري  العرا   ةالدولة الطر  علا تنفيذ التوصي
النرار لضرمان اتسراقها  ن القال رتبا  أو اللروائح المتعلقرة برقواعرد اعلا تنقي ات ضرورية 
 (؛A/70/421 )ب( م  الو يقة72الفقرة  )انظر "مأل القانون الدولي

حرراالت جميررأل بسرررعة وبفاعليررة ونحاهررة يرري بررالت قيق يئررةم مسررتقلة قيررا  ه  ج( 
وتوقيرأل العقوبرة المالئمرة ، الجناة المحعومي ومقاضاة ، ستخدا  المفرط للقوةالادعاءات او 

 ذإتا  بتت إدانتهمعليهم 
 اإل را ت نتحا ت ت التي حظر ا دلة   

أمااا  احملاااك ، دارااتيدا  أيلااة انتزعاا   اا  اسكااراه وشااعر اللةنااة دااالقلل سزاب ايعااابات  -34
قضاااال ة الرغ  مااار ،لاااة رااا ادل لل كااا  علاااا أطفاااال، دااا، احملااااك  العساااكريةأماااا  مباااا يف علاااك 

ذكر اللةنااة دت صاا ت ا السااادقة غااري شاارع ة. ووُاادفريقااة املنتزعااة ق اا ل األيلااة  اار  للم كمااة العل ااا 
واليت والحظ داهتما  املعل مات اليت قدم ا ال فد و  ،(CAT/C/ISR/CO/4مر ال ث قة  25 الفقرة 

ارااااتيدا  عااااد  جاااا از وشااااري سىل صاااا اغة مشااااروع قااااان ا ياااانا صااااراحة علااااا ،لااااة أماااا ر من ااااا 
 (.15   التعذيب  املاية اليت انتزع  ا تعيافات 
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 ينبغي للدولة الطر  أن: -35
انترحا ت رت  اً يعالة وملموسة، حي  ي ون  مة ادعاء برأن بيانر تخذ تدابيرت  أ( 

ما عردا البيران يي أي إجراءات،  دليالً ستخد  مثل هذا البيان عد  االتعذيب، ل ي تضم  
  متهم بالتعذيب؛الشخخ الضد الذي ي  تج به 

عمليررة اعتمرراد مشررروا القررانون الررذي أ ررارت إليرره الدولررة الطررر  ت عجررل   (ا  
يري أي  دلريالً مر  أي نروا( اً  ران أو بيانراً  أي بيران )اعترايرراحة اسرتخدا  حظر  صروضمان 

ضد  خخ متهم ما عدا البيان الذي ي  تج به لتعذيب، إجراء يثبت أنه بيان انتحا ت ت ا
 ذالنتحاا البيان التعذيبباستخدا  

  التفتيش نقاط  
مااااااااااار ال ث قاااااااااااة  31الفقااااااااااارة  وشاااااااااااري اللةناااااااااااة سىل مالحظا اااااااااااا اخلتام اااااااااااة الساااااااااااادقة   -36

CAT/C/ISR/CO/4 ،)  سزاب ا تيعااابات املتعلقااة حباادو  حااا تت  ياازال يساااورها القلاال  توسىل أناا
يف علاك املارور، مباا  أو مناع، ماربردادوا تاأخري ، وحاا تت مار المعاملة م  نة عناد نقااط التفتا ش

 (.16 املاية  ةا تت الفارلاحل
ينبغررري للدولرررة الطرررر  أن تتخرررذ تررردابير يعالرررة، بمرررا يررري تلررر  التررردريب المالئرررم  -37

انية الضرواب  ا منيرة عنرد نقراط التفتريش بطريقرة إنسرتنفيرذ تأ د مر  لمعنيي ، لللمويفي  ال
قيرود أو  غير مبررتأوير حدوث أي ضمان عد  اً ذ وينبغي لها أيضلالتفاقيةًا ، ويقم ترمةو 

 ال االت الطارئةذعندما يتعلق ا مر بعلا مرور ا  خاص، ال سيما 
 إلا أعما  العنف الدولة الطر لجوء المستو ني  يي ادعاءات بشأن   

دالتاااادادري الاااايت افااااذ ا الدولااااة الفاااار  للت اااادي للعناااات املت اااا) اً  اااا   اللةنااااة علماااا -38
، 2013يف لعار/ماااارل  داملساات طنم، مبااا يف علااك سنشااااب وحاادة اجلاارال  املروك اااة داادافع الق م ااة

ا تيعاابات الايت وف اد داالقلل سزاب ووشاعر اللةناة  ؛طة خاصاة وعما) ياخا) الضافة البرد اةشار وه  
روكاب  اد الفلساف ن م وُ وازال   تدأا أعمال العنت اليت يروك  اا مسات طن ا مار الدولاة الفار  

 (.16مبا ف  ا القدل الشرق ة  املاية  يف الضفة البرد ة،
يرت بهرا ينبغي للدولة الطر  أن تتخذ تدابير أ ثر يعالية لمنأل أعما  العنرف التري  -39

مرررررررر  الو يقررررررررة  32الفقرررررررررة مررررررررأل التوصررررررررية السررررررررابقة للجنررررررررة ) اً المسررررررررتو نونذ وتمشرررررررري
CAT/C/ISR/CO/4) ، ًا يرررور الت قيرررق  ضرررمانلينبغررري للدولرررة الطرررر  أن تضررراعف جهودهرررا

الجنرراة ت قررد  أن و  ،جميررأل ادعرراءات أعمررا  العنررف الترري يرت بهررا المسررتو نون يرري وبنحاهررة
ي عرررروض وأن  الئررررم،العقرررراب الم ،إتا  بتررررت مسرررر وليتهم ،ينررررالوالالمحعررررومي  إلررررا العدالررررة، 

 ذاً مناسباً الض ايا تعويض



CAT/C/ISR/CO/5 

GE.16-08992 12 

 هد  المناز   
مااااااااااار ال ث قااااااااااااة  33 الفقاااااااااااارة وشاااااااااااري اللةنااااااااااااة سىل مالحظا اااااااااااا اخلتام ااااااااااااة الساااااااااااادقة  -40

CAT/C/ISR/CO/4 ،) هد  مناازل  س ارةد 2014يف مت ز/ي ل   العم)  ترتئنا  وشعر دالقلل و
ُعلاال العماا) دعااد أا  ،ةمااات  ااد اسراارال ل مالق ااا  املعاااق ت   علااا  املزعاا مم أو اجلناااة اجلناااة

 (.16 املاية  2009و 2008عام  ، ف ما عدا يف 2005منذ عا  تف ل مل وو  ذه الس ارةا
 ينبغي للدولة الطرر  أن تتخرذ جميرأل التردابير الالزمرة إلنهراء سياسرة هرد  المنراز  -41

 م  االتفاقيةذ 16للمادة اً ،  نها تش ل انتها اً عقابي إجراءً باعتبارها 
 الجثامي تأجيل إعادة   

الدولااااة أجلاااا  احلاااا ار،  وقاااا   يف وشاااعر اللةنااااة دااااالقلل سزاب املعل مااااات الاااايت وف ااااد دأناااا -42
سىل أرااره . ويف هااذا ال اادي، اً فلسااف ن  18جلااامم عاا ية  ،أمن ااةالفاار ، علااا أرااال شاا اغ) 

دعاااد وق ااا   ، اااع الظااارو  عات   ايهاااا أناااداملعل ماااات الااايت قااادم ا ال فاااد ومفاً  ااا   اللةناااة علمااا
أا وضاامر ديو  ااات اً ، رهناا اايفنلباارح اجللااامم  سعااية داادبالدولااة الفار  علااا وافقاا  ال الة، 
 (.16عنت  املاية يوا قة لمنة و فريرتك ا ددفر العمل ة 

التي لم  لفلسطينيي جثامي  اينبغي للدولة الطر  أن تتخذ التدابير الالزمة إلعادة  -43
والطقرو  للتقاليرد اً ويقر هرادينليتم نروا مر   يري أقررب وقرت مم ر  هاليهراإلا أت عدها بعد 
 أن تت رر حاالت مما لة يي المستقبلذ تفادأن تتالدينية، و 

 غير قانونية طريقةاحتجاز ا  خاص الذي  يدولون الدولة الطر  ب  
 ،2015-2013يف الفاااية  ،ككماااة العااادل العل ااااالااايت افاااذ ا قرارات داااالاً  ااا   اللةناااة علمااا -44

القاان ا نت ةاة  والتعاديالت الايت أيخلا  علاا ،ف ماا يتعلال دنظاا  ا تحتةااز مب جاب قاان ا مناع التسال)
الاااذي يااانا علاااا احتةااااز الشااايا لقاااان ا لالقلل ألا الااانا احلاااايل اللةناااة داااوشاااعر . و لاااذلك

ياادخ) سراارال ) د اا رة غااري قان ن ااة، ف مااا عاادا دعااض ا ترااتلنابات، ملاادة و اا) سىل ثالثااة أشاا ر. 
فااإا هااذه الفااية الشاايا املعاا ،  سعا اراات ال ورح اا)للقااان ا، اً أناا ، وفقاااً أيضااووالحااظ اللةنااة 

فئات جراب وُوستلىن مر هذا اس ،فت ر"ه ل ت" امليف مرفل ربية مر اسقامة اجلاً ش ر  12سىل  مُتدي
 (.16و 11و 2  اي امل مع نة مر ق  ) النساب واألطفال

بهرد   ،الالزمرة ورتا  تدابيرالتشريعية و التدابير الللدولة الطر  أن تتخذ  ينبغي -45
 أراضرريها بشرر ل غيررر قررانوني لوندوالررذي  يررا  ررخاص ضررمان عررد  اللجرروء إلررا احتجرراز 

علا حردة، حالة يي  ل عندما يتقرر أنه ضروري ومتناسب ًا أوير ي ستخد  حاًل  نجراء  إال  
 و ق ر يترة مم نةذ



CAT/C/ISR/CO/5 

13 GE.16-08992 

  والالجئون اللجوء ملتمسو  
لعااد  ولقاا   اأرااف وعاارا عاار وشااعر اللةنااة دااالقلل سزاب واادة معاادل ق اا ل الالجئاام، و  -46

لدولااة داملعل مااات الاايت قاادمت ا ااً و اا   اللةنااة علماا"سجااراب الاارفض امل اادل ". و  اا  ات دشااأا 
للاة لنقا) رعاياا الفر  دشأا املعايري اليت ين ب  ارت فاؤها ق ا) الت ق اع علاا اوفاقاات ماع دلاداا ثا

وأرااات ألا  اللةناااة غاااري قان ن اااة؛ س ت أافريقاااة سرييياااا والسااا ياا الاااذير يخلااا ا الدولاااة الفااار  د
ماااا سعا   ف العلااا   ق ااالالتيعااا ش األمااار الاااذي ، رااارية ا توفاقااااتهاااذه سدقااااب ال لاااداا املعن اااة لثااارت 

أا وفااد الدولااة اً أيضااوالحااظ اللةنااة . و وفاا  دااالبرح ألشااياا املنقاا لمانايااة شااروط  كاناا 
 اادأ عااد  اسعاااية ملانت اكااات أي  ت و جااد سىل أناا  ،  للمعل مااات املتاحااة لاااً وفقاا أشااار، الفاار 

اللةناة داالقلل  ووشاعر ؛قلا ا يف را اش ا توفاقاات املاذك رةالقسرية ف ما يتعلل داألشياا الذير نُ 
 2014نقلاااا ا يف عااااام   اااار اسرييياااام الساااا يان م و املاااا اطنم سزاب معل مااااات وف ااااد دااااأا دعااااض 

 ؛ ومار ،، فاإ  علاا سعا دال قااب يف ال لاداا اللاللاة  امل ي ال ،ااذه ا توفاقاات عمالً  ،2015و
 اال العما) دااا "سجااراب دتعلاً أيضاااً  ا   اللةنااة علماو سىل دلاادا   األصاال ة.  عااي  خفاار س  اي اج ا

داااأا ، ووشاااعر اللةناااة داااالقلل سزاب ايعاااابات 2011ماااع م ااار يف لعار/ماااارل  اسعااااية املنسااال"
سىل اً أشياصااا الااادفاع اسراارال ل  ش جااقااا ات  أعااايت وقعاا  دعاااد علااك التااااري  عناادمااً أحااداث

. ووالحااظ اللةنااة مااع أا تااري مقادلااة مع اا  يواو  ،احلاادوي ه عااربو م اار دعااد وقاا  ق ااري ماار 
الاايت وعفااا احلقاا ش و  ، شااردال التقاادير اسجاارابات امل جاا ية ماار أجاا)  ديااد ه يااة  اا ايا ا تتااار

 ا ا ايا ا تتاار قاد يك نا   أا والحاظ اللةناةو القان ن ة اجملان ة.  ع نة، مبا يف علك املأوى واملهل 
" لالحتةااز ضضاع ا ن  صا رو " سىل مركز األشياا الذير ي ل اوأا اً،   ايا التعذيب أيض

 ة اادو كاملااو الاايت افااذ ا الدولااة الفاار   ت اللةنااة دااالقلل ألا التاادادريلف ااا طاام؛ كمااا وشااعر 
مااا يكفاا  ماار  ولقاا  هااؤ تبو ااماا  ،ملتمساا  اللةاا ب ماار داام لضااماا  ديااد  اا ايا التعااذيب

يُت اام اجملان ااة عناادما  لقان ن ااةا ، واملع نااةالاايت ورعاهااا الدولااة الشااام)الاادع  يف جمااال سعاااية التأه اا) 
 (.16و 14و 3و 2 امل اي  ايا ا تتار   مر أ   ل س ا

 ينبغي للدولة الطر  أن: -47
إجررراءات االسررتفادة مرر  لجميررأل ملتمسرري اللجرروء إم انيررة اً تضررم  عمليرر  أ( 

علرا حالرة دراسرة واييرة لألسرس الموضروعية ل رل  تضرم يعالة لت ديد مر ح الالجئ التي ت
 م  االتفاقية؛ 3بموجب المادة  وتل  ،حدة

 برري  التعررذيب ضرر ايا جميررألهويررة  لت ديررد يعالررة إجررراءات وضررأل ت فررل  (ا  
 ونفسرية  بيرة ي روص إجرراء  ريرق عر  سريما ال مم ر ، وقرت أقررب اللجروء يري ملتمسري

ًا يرننهم يسرتفيدون يرور ، علريهم تعرذيب أو ال ردمةال تظهرر عالمرات وعنردما  املة علريهم،
 الطبية والنفسية المتخ  ة؛الخدمات م  

 علرررا معونرررة ال  رررو  إم انيرررة لجررروء  الرررب ل رررلاً تتررراح أيضررر تضرررم  أن  ج( 
 ؛ءاللجو  إجراءات وا   امل  ومجانية وم هلة مستقلة قانونية
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عرررر  ترحيررررل أي  ررررخخ دون إجررررراء تقيرررريم دقيررررق للمخررررا ر يرررري تمتنررررأل   ي( 
 م  االتفاقية؛ 3ال االت التي تشملها المادة 

وضررعها و  مررأل بلرردان  الثررة بالشررفاييةإعررادة التررو ي  تفاقررات اتسررا  ات فررل   ه( 
 ذإلعادةبعد ا يترة ما رصدلوآليات  ،ضمانات يعالة ضد اإلعادة القسرية

  التأهيل وإعادة الضرر جبر  
داملعل مات اليت قدمت ا الدولة الفار  دشاأا األحكاا  التشاريع ة الايت اً     اللةنة علم -48

وعاارا عاار أرااف ا لعااد  وجاا ي معل مااات كاف ااة عاار و واانظ  التعاا يض النقاادي لضاا ايا اجلاارال ، 
أو  أشااااكال أخاااارى ماااار ا تنت ااااا  املتاحااااة لضاااا ايا التعااااذيب وراااا ب املعاملااااة،  ت راااا ما داااارام 

ماع التقادير دنظاا  التأه ا) لضا ايا اً  ا   اللةناة علما. ويف هذا ال دي، سعاية التأه ) خدمات
قااد  لضاا ايا التعااذيباً شاا   اً نظاماا    ت ي اادو أا، ولكن ااا وعاارا عاار أرااف ا ألناادال شاارا تتااار 

 (.14 أنش   املاية
ينبغررري للدولرررة الطرررر  أن تتخرررذ التررردابير الالزمرررة لضرررمان تم ررري  جميرررأل ضررر ايا  -49

ال  رو  لتنفيرذ يري يقبرل اون لواليتها وتمتعهم ب رق التعذيب وسوء المعاملة الذي  يخضع
علرا أ مرل وجره مم ر ،  متعوي  عاد  ومناسب، بما يي تل  وسائل إعادة ترأهيلهعلا 
 ررررررلة يرررررري تعليررررررق اللجنررررررة العررررررا  مرررررر  االتفاقيررررررة والمف 14لمررررررا تقتضرررررريه المررررررادة اً ويقرررررر
أن اً الطرر  أيضرينبغري للدولرة ذ و 14مرادة ال( بشأن تنفيذ الدو  ا  را  2012)3 رقم

م  تويير برامج إعادة تأهيل مالئمة لجميأل ض ايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يي تتأ د 
 ذتل  المساعدة الطبية والنفسية

 تدريبال  
جااا ش و  ،دتااا فري التااادريب يف جماااال حقااا ش اسنسااااا ألفاااراي الشااارطةاً  ااا   اللةناااة علمااا -50

راااالفة و اسراااارال ل ، العااااا  األماااار وج اااااز ل ة، السااااة ا اسراااارال  وم اااال ة ،الاااادفاع اسراااارال ل 
أنا  خاالل التادريب الفام اً أيضااً    علماو ايوالار القضااب والقاان ا.  ومنتسم ،السكاا واهلةرة

، مبااا يف التعاار  علااا  اا ايا العناات ف ااة علااا كاً واادري األط اااب والعااامل ا الف  اا ا  ، يتلقاااالعااا 
. د ااد أا اللةنااة وأراات لعااد  وجاا ي واادريب هلاا خاصااة وواا فري معاملااة ، التعااذيب اا ايا علااك 

كااادي ومناااتظ  دشاااأا ك ف اااة اكتشاااا  وو ث ااال حاااا تت التعاااذيب وغاااريه مااار  اااروا املعاملاااة أو 
لادل ) التق اا  والت ث اال الفعااالم دشااأا التعااذيب اً العق داة القاراا ة أو الالسنسااان ة أو امل  نااة، ط قاا

لالسنساااان ة أو امل  ناااة  دروو كااا ل ارااافن  ل( وغاااريه مااار  اااروا املعاملاااة أو العق داااة القارااا ة أو ا
 (.10 املاية 

 ينبغي للدولة الطر  أن: -51
لهررررم دور يرررري مرررر  جميررررأل إدرا  جهودهررررا الراميررررة إلررررا ضررررمان تضرررراعف   أ( 
أح را  االتفاقيرة، ال سريما ًا حرريتهم جيردالمسرلوبة معاملة ا  خاص و استجواب و احتجاز 
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ت قق أنهرا سرمرأل االنتها رات و ا لر  تتسرامح أنهراً متما وادر يال ظر المطلق للتعذيب، وأن 
 المس ولي  عنها؛تقاضي و  ييها

المررويفي  المعنيرري ، بمرر  يرريهم المويفررون الطبيررون، تلقرري جميررأل تضررم    ا( 
لبروتو رررو  اً علرررا ت ديرررد وتو يرررق حررراالت التعرررذيب وسررروء المعاملرررة ويقرررتررردريباً مخ  ررراً 

 اسطنبو ؛
نهجيرررة لتقيررريم يعاليرررة بررررامج التثقيرررف والتررردريب المتعلقرررة وتطبرررق متضرررأل   ج( 

 سطنبو ذاباالتفاقية وبروتو و  
  المتابعة إجراءات  

، 2017أيارأمررررايو  13تطلررررب اللجنررررة إلررررا الدولررررة الطررررر  أن تقررررد ، ب لررررو   -52
المسلوبة معلومات ع  متابعة توصيات اللجنة بشأن الف وص الطبية المستقلة لأل خاص 

واالحتجرراز اإلداري، وال رربس االنفرررادي وغيررر  مرر  أ رر ا  العررح ، واالدعرراءات  حررريتهم،
)ب( 31)ب( و25)أ( و23و 21 المعاملررررة )انظررررر الفقرررررات سرررروءالمتعلقررررة بالتعررررذيب و 

 بعر  لتنفيرذ بخططهراإعالمهرا  إلرا الطرر  الدولرة اللجنة تدعو السياق، هذا ويي ذ(أعال 
ي المالحظررات الختاميررة وررال  الفترررة المشررمولة يرر المتبقيررة والررواردة التوصرريات جميررأل أو

 بالتقرير المقبلذ
  أورت مسائل  

مرررر  الو يقررررة  37-35الفقرررررات  تررررذ ر اللجنررررة بمالحظاتهررررا الختاميررررة السررررابقة ) -53
CAT/C/ISR/CO/4)  أن تشجأل الدولة الطر  علاو ما: 

 تنضم إلا البروتو و  االوتياري لالتفاقية؛  أ( 
م   22و 21ي  المادت يي عليهما المن وص اإلعالني  إصدار ييتنظر  (ا  

االتفاقية، بغية االعترا  باوت اص اللجنة يري تلقري ودراسرة البالغرات الفرديرة والمشرتر ة 
 بي  الدو ؛
 م  االتفاقيةذ 20ت فظها علا المادة تس ب   ج( 

يرري معاهرردات ا مررم اً لررا النظررر يرري أن ت رربح  ريررإترردعو اللجنررة الدولررة الطررر   -54
بعرررد، وهررري: االتفاقيرررة الدوليرررة لرررم تنضرررم إليهرررا المت ررردة ا ساسرررية ل قررروق اإلنسررران التررري 

االتفاقيررة الدوليررة ل مايررة جميررأل ، و ل مايررة حقرروق جميررأل العمررا  المهرراجري  وأيررراد أسرررهم
بروتو رروالت ا مررم المت رردة ا ساسررية المتعلقرررة إلرررا ؛ و ا  ررخاص مرر  االوتفرراء القسررري

بعررد، وهرري: البروتو ررو  االوتيرراري المل ررق بالعهررد م تنضررم إليهررا اإلنسرران الترري لررب قرروق 
والبروتو و  االوتياري الثراني المل رق بالعهرد  ،الدولي الخاص بال قوق المدنية والسياسية

الررررردولي الخررررراص برررررال قوق المدنيرررررة والسياسرررررية، الهررررراد  إلرررررا إلغررررراء عقوبرررررة اإلعررررردا ؛ 



CAT/C/ISR/CO/5 

GE.16-08992 16 

بالعهررد الرردولي الخرراص بررال قوق االقت ررادية واالجتماعيررة والبروتو ررو  االوتيرراري المل ررق 
والثقايية؛ والبروتو و  االوتيراري التفاقيرة حقروق الطفرل المتعلرق برنجراء تقرديم البالغرات؛ 
والبروتو و  االوتياري التفاقية القضاء علا جميأل أ  ا  التمييح ضد المرأة؛ والبروتو و  

 إلعاقةذاالوتياري التفاقية حقوق ا  خاص توي ا
إلررا الدولررة الطررر  أن تنشررر علررا نطرراق واسررأل تقريرهررا المقررد  إلررا  اللجنررة طلرربت -55

اللجنررة وهررذ  المالحظررات الختاميررة باللغررات المناسرربة، وتلرر  عرر   ريررق المواقررأل الرسررمية 
 علا اإلنترنت ووسائ  اإلعال  والمنظمات غير ال  وميةذ

تقريرهرررا الررردوري الثالررر  يررري موعرررد تطلرررب اللجنرررة إلرررا الدولرررة الطرررر  أن تقرررد   -56
 تقريرهررا تقررديموبررالنظر إلررا أن الدولررة الطرر  وايقررت علررا ذ 2020أيارأمررايو  13 أق را 
، الطررر  الدولررة إلررا اللجنررة سررت يل، التقررارير لتقررديم المبسرر  لإلجررراء ويقرراً  اللجنررة إلررا

  ذالتقرير تقديم قبل مسائل قائمة ،المناسب الن و علاودمة لهذا الغرض و 
    


