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 تذ    لرذان ن املتعلذق بتع بضذات الي لذةعلى ا 2013 عا    عيبالت إ خال  ) ( 
 إمكان ة من   ع بضات عن الضر  النفسي.

ك ذذا  رحذذذ  اللجنذذة  بذذذا  ات الي لذذذة الطذذر  ذعت ذذذا  س اسذذذات   ذذياب  إ ا بذذذة لتنف ذذذي  -5
 بلي: ما    لك  ا اذ فاق ة،
  ذذذذذا املتعلذذذذذق بتطب ذذذذذق قذذذذذان ن اإلجذذذذذراتات اجلنائ ذذذذذة فسذذذذذ  ااك ذذذذذة الشذذذذذعب ة العل )أ( 

 ، الي  بعتر التسب    املعاناة النفس ة ضربا  من ضر ب التعيب ؛2012 لعا 
 اعت ذذذذذذذذذذذذذذا  خطذذذذذذذذذذذذذذة الع ذذذذذذذذذذذذذذ  ال  ن ذذذذذذذذذذذذذذة ملكا حذذذذذذذذذذذذذذة اذ ذذذذذذذذذذذذذذا  باأل ذذذذذذذذذذذذذذاا  )ب( 
 (؛2020-2013للف ة )
   إلغذذذذذات نظذذذذذا  اذحتجذذذذذاا اإل ا   بغذذذذذرع لالت ذذذذذيب  مذذذذذن خذذذذذالل الع ذذذذذ ل، ) ( 

 ؛2014 عا 
البصذربة  -إلجرات التسج   بال سائ  السذ ع ة  2014 عا  التنف ي الكام    ) ( 

 لل قائل الكاملة لع ل ة استج اب املشتبه    م   الرضابا اجلنائ ة الكر .

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 
 العالقة منذ دورة اإلبالغ السابقة مسائل المتابعة  

 الحذذا اللجنذذة بترذذيبر امت ذذال الي لذذة الطذذر  إلجذذراتات املتابعذذة  املعل مذذات اخلط ذذة الذذا  -6
، (CAT/C/CHN/CO/4/Add.2) 2009 كذذذذذذان ن األ ل/ بسذذذذذذ ر  9 قذذذذذذيمت ا الي لذذذذذذة الطذذذذذذر   

ل تابعذة   املالحظذات اخلتام ذة السذابرة. جير بعي  نف ي الت ص ات ااذي ة ل مل لكن ا  اسف ألنه
: الضذذ انات الران ن ذذة ملنذذل التعذذيب ؛  الرذذان ن املتعلذذق باسذذرا  بلذذي  ذذا   علرذذت  لذذك الت صذذ ات

الي لذذذة؛  املضذذذابرات املبلذذذه عذذذن حذذذي د ا لل حذذذامن  املذذذيا عن عذذذن حرذذذ   اإلنسذذذان  مرذذذيمي 
ألحذذيايف   منطرذذة التبذذت املت تعذذة اذلت اسذذات؛  نرذذع املعل مذذات اإلحصذذائ ة؛  املسذذاتلة عذذن ا

 17  15  11 ت، الفرذذراCAT/C/CHN/CO/4بذاككم الذذياا  املرا عذذات  ااا ظذذات اجملذذا  ة )
 (.، على الت ايل23 

 تعريف التعذيب  
 الحا اللجنة أن خمتلف أحكا  قان ن اإلجراتات اجلنائ ة  الران ن اجلنائي، بصذ غت  ا  -7

حمي ة ميكن اعتبا هذا مذن ضذر ب التعذيب    عاقذ  عل  ذا.  أ عاذ  ، حتظر 2014 عا  املعيلة  
 شذ   ي ذل عناصذر  عربذف التعذيب  املب نذة  ذ  زال  شعر بذالرلق ألن  لذك األحكذا  ذ غ  أهنا
 من اذ فاق ة.  هي على  جه اخلص  : 1 ة  املا 

 تعذذيب  الحذذا اللجنذذة األحكذذا  املنصذذ   عل  ذذا كظذذر انتذذزا  اذع ا ذذات بال )أ( 
من الران ن اجلنائي(،   عذرب عذن  247 ةاستايا  العنف للحص ل على أق ال الش    )املا  أ 
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بشذذ   ي ذذل مذذ دفي الي لذذة  األ ذذاا  الذذيبن بتصذذر  ن بصذذفة    ذذة.  ذ قلر ذذا ألن اكظذذر قذذي
 عذذاا األحكذذا  مسذذالة اسذذتايا  التعذذيب  ألغذذراع عذذيا انتذذزا  اع ا ذذات  ذ  عذذال ة علذذى  لذذك،

 جنائ ة؛ املشتبه   ا  كاهبم أ عاذ   أ  ت  نمن امل
إسذذذذذاتة معذذذذذاملت م، الذذذذذا  ذذذذذر     أ  بنحصذذذذذر نطذذذذذا  جرميذذذذذة ضذذذذذرب ااتجذذذذذزبن )ب( 

حمتجذذز ن رخذذر ن  أ  مذذن الرذذان ن اجلنذائي،   األ عذذال الذذا بر كب ذذا م دفذ  السذذج ن 248 ةاملذا 
   ر..بنحصر   إكا  اإلبيات البيي ك ا  بتحربض من هؤذت امل دفن.

  شذذ ي اللجنذذة باعتبذذا  ااك ذذة الشذذعب ة العل ذذا اسذذتايا  أسذذال   أخذذر   سذذب  لل ذذت م  -8
 )أ( أعذذال (. غذذ  أهنذذا5 ةمذذن ضذذر ب التعذذيب  )انظذذر الفرذذر ا  رذمذذا   معانذذاة نفسذذ ة  ذذيبية ضذذرب

 ذذذزال  شذذذعر بذذذالرلق ألن  فسذذذ  ااك ذذذة بنطبذذذق علذذذى مسذذذائ   تعلذذذق باسذذذتبعا  األ لذذذة عذذذ ع  ذ
 (.4  2 نل ة اجلنائ ة )املا  ااملسؤ  
 32 ن، الفقرتةةاCAT/C/CHN/CO/4تكةرر اللجنةةة توصةةياتها السةةابقة لانظةةر الو يقةةة  -9
( وتةةدعو الدولةةة المةةرأ مةةرة أاةةرر إلةة  النظةةر  ةةي 123 ة، الفقةةر A/55/44، والو يقةةة 33و

مسةةةألة إدراع تعريةةةف لةةةامل للتعةةةذيب  ةةةي قوانينهةةةا يتوا ةةةق علةةة  ن ةةةو  امةةةل مةةة  ا تفاقيةةةة 
 ةي للةغ نةرل التمييةين وينللةي للدولةة  بمةا ،1 ةويشمل جمي  العناصر الواردة  ةي المةاد

المةةرأ أن تكفةةل إمكانيةةة مالحقةةة جميةة  مةةوأفي الدولةةة وأي لةةخ   اةةر يتصةةرأ بصةةفة 
بسلب ممارةة التعذيبن وتوجه اللجنة عناية الدولةة  عام رضا موأف أو بموا قة أو رةمية

( بشةةةأن تنفيةةةذ الةةةدو  ا  ةةةراأ 2007ل2 رقةةةما العةةةام مةةةن تعليقهةةة 9 ةالمةةةرأ إلةةة  الفقةةةر 
التناقضات الخميرة بين التعريةف الم ةدد  ةي ا تفاقيةة ، الذي ُألير  يها إل  أن 2 ةللماد

م تملة تتيح إمكانية اإل ةالت  أو إل   لرات  عليةتؤدي وللغ الوارد  ي القانون الم لي 
 نمن العقاا

 ال لس ا حتيا ي الممو   
 تاذذذي أ  خطذذذ ات لترلذذذ ع املذذذية  مل ألن الي لذذذة الطذذذر بذذذالرلق  شذذذعر اللجنذذذة ذ  ذذذزال  -10

ذحتجذذاا األ ذذاا    مراكذذز الشذذر ة  مذذية السذذبعة أبذذا  ا  ب مذذ 30 ذالران ن ذذة الرصذذ   ااذذي ة بذذ
حتذ .   إ  اإلضا  ة امل ن حة للنائ  العا  املسؤ ل عذن مراقبذة اذحتجذاا لل  ا رذة علذى اعترذا م.

  ا ذذق  مل سذلطات الن ابذذة العامذةباملعل مذذات الذا قذذيمت ا الي لذة الطذر   مفا هذذا أن ا  عل ذ اللجنذة
 ذذزال  شذذعر بذذالرلق ألن املذذية املبذذاله    ذذا  ذ ،   ذذي2014 عذذا  أ ذذاا    406 لعلذذى اعترذذا

الا جي ا خال ا مل دفي األمن العذا  احتجذاا األ ذاا    ن أ  مراقبذة مسذترلة قذي  زبذي خطذر 
تجزبن لل عاملة الس ئة  حل  للتعيب .   عرب اللجنة عذن قلر ذا بشذان  رذا بر مفا هذا  عرع اا

أن مذذذذذ دفي األمذذذذذن العذذذذذا  بسذذذذذتايم ن بانتظذذذذذا  الصذذذذذالح ة اذسذذذذذت نائ ة املت  لذذذذذة    يبذذذذذي مذذذذذية 
 حذذل  أك ذذر مذذن املذذية الران ن ذذة املسذذ  ا هبذذا.   الحذذا اللجنذذة برلذذق أن  ا ،ب مذذ 30 اذحتجذذاا إى
 خيضذذذذل لل راقبذذذذة الرضذذذذائ ة ذ املالحرذذذذات اجلنائ ذذذذة أ   ذذذذاا    إ ذذذذا  التحر رذذذذاتاحتجذذذذاا األ

 .(2 ةبعي أن  ك ن الرض ة جاهزة لل حاك ة )املا  إذ
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 يلي: ما تدعو اللجنة الدولة المرأ إل  -11
 حتجةا  ا لةخاف  ةةي اً يومة 37 ةأن تقلة  المةدة القصةور الم ةددة بة )أ( 

أمةام قةال اةال  أجةل ًا قانونةًا وممارةةًة، ملةو  الم تجةيين  ةور مرا ي الشر ة وأن تكفةل، 
 للمعايير الدولية؛ اً ةاعة، و ق 48 ريتعد    مني

إاضةةاعهم لل ةةلس  أو لجميةة  الم تجةةييناً أن تكفةةل توجيةةه الةةتهم رةةةمي )ب( 
 اإل راع عنهم؛ أو ا حتيا ي من ِقلل الم ا م  ي انتظار الم ا مة

ن  ةةي المعةةن، اةةال  أي مرحلةةة،  ةةي مشةةروعية أن تضةةمن حةةق الم تجةةيي ) ( 
 ضرورته أمام قال يجو  له ا مر باإل راع الفوري عنهم؛ أو احتجا هم
 أن تشج  تنفيذ تدابير نير احتجا ية  لديل لل لس ا حتيا ين ) ( 

 القيود المفروضة عل  ال ق  ي ا ةتعانة بم ام وال ق  ي اإلامار با حتجا   
لرذان ن اإلجذذراتات اجلنائ ذة الذي  بذذنع، ضذ ن يلذذة  2012 عذا  بتعذذيب اللجنذة  شذ ي  -12

سذاعة كحذي أقصذى اعتبذا ا  مذن كظذة  48 ل  ذه خذالا  أم  ، على أنه جي ا اذا  أن برابذ  مشذتب 
بضذ ن حذق ااتجذز   مرابلذة حمذا  منذي  ذ  رذيمي الطلذ ، لكن ذا  عذرب عذن أسذف ا ألن الرذان ن

بسا   اللجنة الرلق ألن ااامي بنبغذي لذه،   قضذابا ل عذربض أمذن  ك ا  ال هلة األ ى ذحتجاا .
لالر ذ ةل اخلطذ ة، أن لصذ  علذى إ ن ااررذن التذابعن جل ذاا  أ  لاإل هذابل أ  الي لة للاطرل

الرذذان ن لل حررذذن أن بر ضذذ ا منحذذه اإل ن  ذذ ة امن ذذة غذذ   األمذذن العذذا  ملرابلذذة املشذذتبه   ذذه،  جي ذذز
   تسذذذب    كشذذذذف أسذذذرا  الي لذذذذة. أ  كذذذان ا بعترذذذذي ن أن املرابلذذذة قذذذذي  ع ذذذق التحر ذذذذقحمذذذي ة إ ا  

باحتجذاا   مذا جي ا لل حررذن التذابعن جل ذاا األمذن العذا    ذض إخطذا  أ ذرا  أسذرة  ذاع ك ا
  حالذذذذذة النذذذذذ    ا ذذذذذه مذذذذذن الرضذذذذذابا إ ا  أ ا أن اإلخطذذذذذا  قذذذذذي بع ذذذذذق حترذذذذذ ر م.   غذذذذذم أنذذذذذه جيذذذذذ ا 

إ ا كانذذذت  مذذذا اإلقل   ذذذة للشذذذؤ ن السذذذربة   قذذذرا  أ  السذذذلطات ال  ن ذذذةلل حتجذذذزبن الطعذذذن أمذذذا  
بتذ   لل حتجذزبن  ذ لرضاباهم صلة باسرا  الي لة،  ذلن اللجنذة  ذر  أن هذيا السذب   لالنتصذا 

الطعذن   ي ذل أسذباب الذر ض.   الحذا اللجنذة   ذ إمكان ة امل  ل أمذا  سذلطة مسذترلة  حمابذية
إى أن مذذ دفي األمذذن العذا  بر ضذذ ن باسذذت را  مرابلذة ااذذامن لل شذذتبه  برلذق  رذذا بر متذذ ا رة  شذ 

    م  إخطا  أقا هبم باحتجااهم بيع   أن الرض ة  تعلق باسرا  الي لة، حل    اكذاذت الذا
 .(2 ة  جَّه    ا لل حتجز ل ة ا  كاب جرائم متعلرة بامن الي لة )املا  ذ
الممارةةةةة  و ةةةي أن تعتمةةةد، بموجةةةب القةةةانون ت ةةةل اللجنةةةة الدولةةةة المةةةرأ علةةة  -13

العمليةةةة، تةةةدابير  عالةةةة لكفالةةةة مةةةنح الم تجةةةيين، جميةةة  الضةةةمانات القانونيةةةة منةةةذ الوهلةةةة 
مةةن  14و 13 ن ةةي للةةغ الضةةمانات المشةةار إليهةةا  ةةي الفقةةرتي بمةةا ا ولةة   حتجةةا هم،
 :ن وينللي للدولة المرأ عل  وجه الخصوف2 رقمتعليق اللجنة العام 
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أن تعةةد   قوانينهةةا وتمةةنح جميةة  الم تجةةيين ال ةةق  ةةي مقابلةةة م ةةام منةةذ  )أ( 
 ي للغ اال  مرحلة ا ةتجواا ا ول  من قلل  بما الوهلة ا ول  ل رمانهم من ال رية،

 ؛الشر ة، بلض النظر عن التهم الموجهة إليهم
 ؛للم تجيين إمكانية التواصل م  م ام  ي ةرية تامةاً أن تكفل عملي )ب( 
ألةةخاف  اةةرين يختةةارهم بوقةةائ   أو أن تضةةمن إامةةار أقةةارا الم تجةةي ) ( 

 ؛ةاعة 24 ةاحتجا   وأةلابه ومكانه اال  المدة الم ددة  ي القانون ب
أن تللي أحكام قانون اإلجةراءات الجنائيةة التةي تسةمح بفةرل قيةود علة   ) ( 

 الدولةةة للخمةةر ال ةةق  ةةي اةتشةةارة م ةةام وإامةةار ا قةةارا  ةةي حالةةة قضةةايا  تعةةريض أمةةن 
 ؛القضايا التي تخ   أةرار الدولة  أو  الرلوة  الخميرة أو  اإلرهاا  أو

أن تكفل للم تجةيين ولممللةيهم القةانونيين وأقةاربهم إمكانيةة المعةن أمةام  )ه( 
 ؛إامار ا قارا أو قال  ي أي قيود نير قانونية عل  ال ق  ي مقابلة الم امين

تلةةةا  جميةةة  مةةةوأفي ا مةةةن العةةةام للضةةةمانات أن تراقةةةب بانتظةةةام مةةةدر ام ) ( 
 يمتللون لهان   القانونية وتكفل  رل اإلجراءات التأديلية الواجلة عل  من

  ي مكان معين الجلريةاإلقامة   
عذذذن قلر ذذذا البذذذاله إاات املذذذ ا  املعيلذذذة مذذذن قذذذان ن اإلجذذذراتات اجلنائ ذذذة الذذذا اللجنذذذة  عذذذرب  -14

ل  مكذذان معذذنل مذذية  صذذ  إى سذذتة أ ذذ ر    ربذذةاجل سذذ   بلبذذيا   ذذاع خاضذذل ل قامذذة 
لالر ذذ ةل  أ  لاإل هذذابل أ  ل عذذربض أمذذن الي لذذة للاطذذرلاكذذاذت الذذا بتعلذذق    ذذا األمذذر  ذذرائم 

  اكذذاذت الذا قذذي  ع ذق    ذذا اإلقامذة اجلربذذة   منزلذه  ذذر  التحر ذق.  علذذى الذذرغم  أ  ،اخلطذ ة
سذذاعة،  الحذذا اللجنذذة برلذذق أن  24 لبرذذرا  اذحتجذذاا خذذالمذذن أنذذه بنبغذذي إخطذذا  أ ذذرا  األسذذرة 

مكانه، الي  قي بك ن أ  مكان غذ  خاضذل  أ  بنع على أنه جي  إخبا هم بسببه ذ الران ن
للرذذذان ن  املراقبذذذة.   ذذذر  اللجنذذذة أن إع ذذذال هذذذي  األحكذذذا ، إى جانذذذ  إمكان ذذذة   ذذذض اكذذذق   

مذن اذحتجذاا  عذزل عذن العذامل  ، قذي بشذك  ضذربا  استشا ة حما    حالة هي  األن ا  من اجلذرائم
سذ ت املعاملذذة  أ  قذي بعذرع ااتجذذزبن إى حذي كبذ  خلطذر التعذيب  مذا اخلذا جي   أمذاكن سذربة،

 .(2 ة)املا 
تللةةةي، علةةة  وجةةةه السةةةرعة، أحكةةةام قةةةانون اإلجةةةراءات ينللةةةي للدولةةةة المةةةرأ أن  -15

م بمعةةي  عةةن العةةالم الخةةارجي  ةةي مكةةان الجنائيةةة التةةي تسةةمح  عليةةاً باحتجةةا  المشةةتله  ةةيه
الوقة  لاتةه، ينللةي للدولةة المةرأ أن  و ةي معين، اةال   تةرة اضةوعهم لمقامةة الجلريةةن

تكفةل مراجعةة النةواا العةامين علة  الفةةور لجمية  القةرارات المتعلقةة باإلقامةة الجلريةة التةةي 
الةةةذين تقةةةررت يتخةةةذها موأفةةةو ا مةةةن العةةةام، وأن ت ةةةرف علةةة  توجيةةةه الةةةتهم للم تجةةةيين 

مالحقةةتهم بوصةةفهم متهمةةين م تملةةين وعلةة  م ةةا متهم  ةةي أقةةرا وقةة  ممكةةن واإل ةةراع 
وجةب تسةجيل  ًا،ي ةا موان وإلا  ةان ا حتجةا  ملةرر  ولةم توجَّه لهةم تهةم لم عن الذينًا  ور 
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وينللةةةي إاضةةةا   اًنوإيةةةداعهم  ةةةي أمةةةا ن احتجةةةا  معتةةةرأ بهةةةا رةةةةمياً الم تجةةةيين رةةةةمي
 عن انتها ات حقوق الم تجيين للمساءلة الجنائيةن الموأفين المسؤولين

 الف   الملي المستقل  
 رحذذذ  اللجنذذذة باملعل مذذذات الذذذا مفا هذذذا أن ي ذذذل مراكذذذز اذحتجذذذاا   الي لذذذة الطذذذر   -16

 ذذذزال  شذذذعر بذذذالرلق ألن  ذ للفحذذذع الطذذذا لل ذذذاا  لذذذي  احتجذذذااهم، لكن ذذذاا  نفذذذيت نظامذذذ
اذحتجذذاا بلمكذذاهنم التحرذذق مذذن اسذذت ا ات الفحذذع الطذذا الذذا مذذ دفي األمذذن العذذا    مراكذذز 

بسذذجل ا األ بذذذات،  ألن هذذذؤذت األ بذذات ملزمذذذ ن بذذذلبالع اإل ا ة املشذذذر ة علذذى ج ذذذاا األمذذذن العذذذا  
عنيما بكتشف ن ردا  التعيب .  بسا   اللجنة الرلق ألن هي  ال   بات من  اهنا أن  ؤ   إى 

 .(2 ة بات  أن  عرض م لضغ ط من أج  حي  األ لة )املا  ضا ب   ال اجبات بالنسبة لل
 ينللي للدولة المرأ: -17

أن تكفةةل اضةةو  الم تجةةيين لف ةة   لةةي  ةةي مر ةةي ا حتجةةا  مةةن ِقلةةل  )أ( 
 ؛أ لاء يعملون بشكل مستقل عن الشر ة وةلمات مرا ي ا حتجا 

 ؛أن تكفل إجراء جمي  الف وف دون مراقلة أجهية ا من العام )ب( 
أن تتةةيح ا  ةةال  علةةة  ةةةجالت هةةذ  الف ةةةوف للم تجةةيين وممللةةةيهم  ) ( 
 القانونيين؛
ودون اشةةية ا نتقةةام، بةةيبالغ هييةةة ت قيةةق اً أن تكفةةل قيةةام ا  لةةاء، ةةةري ) ( 

 ةوء المعاملةن  أو مستقلة بآ ار وادعاءات التعذيب
 ما أُبِلغ عنه من حا ت قم  الم امين والنشماء  

 200 ناذحتجذاا غذ  املسذب قة الذا ألذت أك ذر مذ قلذق بذاله إاات ع ل ذةبسا   اللجنذة  -18
مذذذذن م،  25 لبذذذذزا  ذ ، حسذذذذب ا أ   ذذذذي بذذذذه.2015 ه  ا/ب ل ذذذذ 9 يحمذذذذا   نا ذذذذ.  اسذذذذتج اهبم منذذذذ

 مذذذن م حسذذذب ا ا عذذذم. 4 حسذذذب ا أ   ذذذي بذذذه،  هذذذن اإلقامذذذة اجلربذذذة   مكذذذان معذذذن،  جي  ذذذ  مصذذذ 
 ذذ يت ق ذذل ااذذامن املذذيا عن عذذن حرذذ   اإلنسذذان، جذذرت   عرذذ  هذذي  اك لذذة الذذا أ   ذذي باهنذذا

ااذذذذذامن بسذذذذذب  أ ائ ذذذذذم  سلسذذذذذلة مذذذذذن اذعتذذذذذياتات املتصذذذذذاعية األخذذذذذر  الذذذذذا أ بلذذذذذه عن ذذذذذا ضذذذذذي
برضذذذذابا  تصذذذ   سذذذذاتلة اكك مذذذذة   سذذذائ  مذذذذن قب ذذذذ   بتعلذذذذق    ذذذامسذذذؤ ل الم امل ن ذذذذة،   اصذذذذة 

لشعائر اليبن ة.   ش   هي  اذعتياتات التعيب   الي ا  عن نشطات حر   اإلنسان  مما سي ا
اذحتجاا على أسذا   ذ  مذم  ضفاضذة مذن قب ذ  لالذيخ ل   مشذاجرات  إدذا ة الشذغ ل  إسذاتة 
املعاملة  التعيب  أدنات اذحتجذاا.    لذت حذاذت املسذا  األخذر    نذة ااامذاة، حسذب ا أ   ذي 

 الطذر  مذن قاعذات ااذاكم ألسذباب  به،     ض إعا ة التسج   السن    إلغذات  خذع ااذامن
جذانه ك كذي.   عذرب اللجنذة عذن  أ      ل انغشذ  أ  حص    حاذت  انه ك اجنانه ك ا  مرببة،

قلر ذذا إاات  ئذذة لالسذذل   اعخذذر املعرقذذ  لنظذذا  ااك ذذةل الشذذاملة الذذا  ذذر    خمتلذذف مذذ ا  قذذان ن 
مذن الرذان ن اجلنذائي،   ذر  أهنذا ا  عيلذة حذيب امل 309 ةاملا     اااماة  قان ن اإلجراتات اجلنائ ة
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 ضفاضة   ر ع مبيأ ال رن الران ي   فس  اجملال للتفس   التطب ق التعسف ن.   شذعر اللجنذة 
بذذذالرلق ألن اذعتذذذياتات  الر ذذذ   املشذذذا  إل  ذذذا أعذذذال  قذذذي   ذذذق ااذذذامن عذذذن اإل ذذذا ة إى الترذذذا بر 

برذذ ع ضذذ انات  مذا  كل  م خشذ ة التعذذرع لالنترذا ،  هذذ املتعلرذة بالتعذذيب  أدنذات الذذي ا  عذن مذذ
 .(2 ةس ا ة الران ن الالامة للح ابة الفعالة من التعيب  )املا 

أن تكةةةةف عةةةةن معاقلةةةةة الم ةةةةامين علةةةة  اإلجةةةةراءات التةةةةي  ينللةةةةي للدولةةةةة المةةةةرأ -19
يتعةةةين إتاحةةةة إمكانيةةةة القيةةةام بهةةةا دون اشةةةية لواجلةةةات مهنيةةةة معتةةةرأ بهةةةا اً يتخةةةذونها و قةةة

، مةةةن قليةةةل ا تهةةةام بعرقلةةةة نظةةةام الم كمةةةة أو ا مةةةن الةةةو نيالمالحقةةةة بموجةةةب قةةةوانين 
ا عتةةةةرال علةةةة   أو الةةةةد ا  عةةةةن قضةةةةيته أو التمليةةةةل المشةةةةروعين  ي مو ةةةةل أو المشةةةةورة

انتها ةةات اإلجةةراءات  ةةي الم ةةا م لانظةةر الملةةادم ا ةاةةةية المتعلقةةة بةةدور الم ةةامين، 
 :المرأيجب عل  الدولة   ما  ن(16 ةالفقر 

أن تكفةةل الت قيةةق الفةةوري والشةةامل والنييةةه  ةةي جميةة  انتها ةةات حقةةوق  )أ( 
اإلنسةةان المرتكلةةةة ضةةةد الم ةةةامين وم ا مةةةة المسةةؤولين عنهةةةا ومعةةةاقلتهم حسةةةب امةةةورة 

 ؛أ عالهم وحصو  الض ايا عل  ةلل جلر الضرر
يلةةةيم مةةةن التةةةدابير لكفالةةةة تمةةةوير مهنةةةة م امةةةاة  مةةةا أن تعتمةةةد دون تةةةأاير )ب( 

سةةةتقلة تمامةةةاً ولاتيةةةة التنظةةةيم حتةةة  يتسةةةن  للم ةةةامين أداء جميةةة  مهةةةامهم المهنيةةةة دون م
 ؛تدال نير  ئق أو مضايقة أو تخويف
، جمي  القوانين التي تمس ممارةةة مهنةة للمعايير الدولية اً و قأن ُتراج ،  ) ( 

 الم اماة، وللغ بلرل تعديل ا حكام التي تقول اةتقاللية الم امينن
 ا دعاءات المتعلقة بارتكاا موأفي ا من العام   عا  التعذيب وةوء المعاملة  

 ذزال اللجنذة  ذ  غم األحكا  الران ن ذة  اإل ا بذة العيبذية الذا حتظذر اسذتايا  التعذيب ، -20
 ذزال متجذي ة  ذ  شعر برلذق بذاله إاات  رذا بر متذ ا رة مفا هذا أن مما سذة التعذيب   املعاملذة السذ ئة

  ع  ذذذق   نظذذذا  العيالذذذة اجلنائ ذذة، الذذذي  بعت ذذذي بذذذل راط علذذى اذعذذذ ا  كاسذذذا  ل  انذذذة. بشذذك 
 عذذذرب عذذذن قلر ذذذا بشذذذان معل مذذذات مفا هذذذا أن أغلذذذ  مما سذذذات التعذذذيب   سذذذ ت املعاملذذذة  ك ذذذا

املزع مذذذة  ذذذر  خذذذالل  ذذذ ة اكذذذب  اذحت ذذذا ي  اذحتجذذذاا خذذذا   نطذذذا  الرذذذان ن  بشذذذا      ذذذا 
ن ميا س ن صالح ات مطلرة خالل التحر ق اجلنائي   ن أ  مراقبذة مذن م دف  األمن العا  اليب

قجبذذذذذ  النذذذذذ اب العذذذذذامن  الرضذذذذذات.  حسذذذذذب ا أ   ذذذذذي بذذذذذه،  تعذذذذذزا هذذذذذي  الصذذذذذالح ات املطلرذذذذذة أك ذذذذذر 
بذذالتحر ق  إ ا ة مراكذذز اذحتجذذاا،  بتعلذذق    ذذاباملسذذؤ ل ات املشذذ كة املن  ذذة   ذذاا األمذذن العذذا  

فز ااررن علذى اسذتايا  اذحتجذاا ك سذ لة إلجبذا  ااتجذزبن علذى ل ما  ه ،   نظر اللجنة،
 .(16  13  12  2  اذع ا  )امل ا

 يلي: ما عل لدولة المرأ ت ل اللجنة ا -21
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أن تتخةةذ التةةدابير التشةةريعية ونيةةر التشةةريعية الال مةةة لكفالةةة الفصةةل التةةام  )أ( 
ا حتجةةا  ونقةةل صةةالحية إدارة  بةةين مهمةةة الت قيةةق اةةال   تةةرة ال ةةلس ا حتيةةا ي ومهمةةة

 ؛مرا ي ا حتجا  من و ارة ا من العام إل  و ارة العد 
تنشةةآ  ليةةة مسةةتقلة و عالةةة وةةةرية لتيسةةير تقةةديم الضةة ايا للشةةكاور أن  )ب( 

حمايةة اً المتعلقة بالتعذيب وةوء المعاملة إل  السلمات المختصة والمستقلة وتكفل عملية
 ؛أي أدلة يقدمونها أو بسلب لكاواهمأص اا الشكاور من أي انتقام 

تنشةةةآ  ليةةةة للرقابةةةة القضةةةائية الفعالةةةة لتصةةةر ات مةةةوأفي ا مةةةن العةةةام أن  ) ( 
 ؛ا حتجا  أو اال  الت قيق

ت سن أةاليب الت قيق الجنائي للقضةاء علة  ممارةةة ا عتمةاد علة  أن  ) ( 
 نيةا عتراأ  دليل إ لات أةاةي ورئيسي  ي إجراءات المالحقة الجنائ

 اةتقاللية الت قيقات  ي ا دعاءات المتعلقة بالتعذيب  
، أ  املالحرذذة الرضذذائ ة مذذةالعا ابذذة اج ذذة م ذذا  النذ  ذذزال اللجنذذة  شذذعر بذذالرلق ألن اا    -22

، بذذذؤ   إى  ضذذذا ب   ت  ذذذةقبذذذ    ج ذذذه ال مذذذا خذذذالل مرحلذذذة  مراجعذذذة إجذذذراتات حتر ذذذق الشذذذر ة
إجراتالذا، حذل  لذ  اضذطلعت هبذا إ ا ات خمتلفذة.  عذال ة علذى املصاحل من  ذانه املسذا  ا ا بذة 

 لذذك، حتذذ . اللجنذذة عل ذذا    قذذف الي لذذذة الطذذر  املت  ذذ    أن جلذذان الس اسذذة  الرذذان ن التابعذذذة 
 للحذذذزب الشذذذ  عي الصذذذ ق  نسذذذق ع ذذذ  ا  ئذذذات الرضذذذائ ة   ن املشذذذا كة مبا ذذذرة    التحر رذذذات

أن اللجنذة  شذعر بذالرلق إاات ضذر  ة  كل ذف ه ئذة س اسذ ة اقذ اا إجذراتات علذى الرضذاة. غذ   أ 
س  ا   الرضابا  ات الصبغة   ذ بتنس ق اإلجراتات، مل إمكان ة التيخ    الشؤ ن الرضائ ة،

    أعال ،  اسف اللجنة لعي   ريمي الي لة الطذر  معل مذات مصذنفة  ما الس اس ة.  بالنظر إى
بالتعذيب  الذ ا  ة مذن ي ذل املصذا      ذا خيذع كذ  جرميذة    املة بشان عي  الشكا   املتعلرة

 تلذقَّ أ  معل مذات بشذان عذي   مل ك ذا  من اجلرائم الا  ش ل ا خمتلف ج ان   عربف التعيب .
بنذات   أ  اكذم منصذب م  اذ عذاتات املتعلرذة بالتعذيب   ن العذام اب النها الا با ر التحر رات 

 ري  معل مات بشان  مل  الحا اللجنة أن الي لة الطر  ك ا هبا أ بات.م غ معل مات أبلم على 
 .(12  2 ناجلناة )املا  االصا  ة على التا بب ة  أ  اجلنائ ةالعر بات 

( 20 ة، الفقةةةر CAT/C/CHN/CO/4تكةةرر اللجنةةة توصةةيتها السةةابقة لانظةةر الو يقةةة  -23
المتعلقةةة بالتعةةذيب وتملةةب إلةة  الدولةةة المةةرأ أن تقةةدم معلومةةات بشةةأن عةةدد الشةةكاور 

 ةةةي ون العةةةامواا التةةةي بالةةةرها النةةة، وبشةةةأن عةةةدد الت قيقةةةات 2008 عةةةام الةةةواردة منةةةذ
بهةةا أ لةةاء، م معلومةةات أبللهةةبنةةاًء علةة   أو ب كةةم منصةةلهما دعةةاءات المتعلقةةة بالتعةةذيب 

 مةةن  لةة  ارتكةةابهم لجريمةةة التعةةذيبالصةةادرة علةة  التأديليةةة  أو الجنائيةةةالعقوبةةات وبشةةأن 
ت ةل اللجنةة الدولةة المةرأ علة  إنشةاء  ليةة رقابةة مسةتقلة لكفالةة   مةا  المعاملةةنةوء  أو
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الت قيق الفوري والنييه والفعا   ةي جمية  ا دعةاءات المتعلقةة بالتعةذيب وةةوء المعاملةةن 
 يلي: ما وينللي للدولة المرأ أن تتخذ الخموات الال مة لكفالة

م ققةةةةي  ليةةةةة الرقابةةةةة  هرميةةةةة بةةةةين أو عةةةةدم وجةةةةود أي عالقةةةةة مؤةسةةةةية )أ( 
 المستقلة وَمن الُتِله  ي ارتكابهم   عا  التعذيب وةوء المعاملة؛

 تمكُّن  لية الرقابة المستقلة من أداء مهامها دون أي نو  من التدال؛ )ب( 
 صةةل المةةرتكلين الميعةةومين   عةةا  التعةةذيب وةةةوء المعاملةةة علةة  الفةةور  ) ( 

التةي قةد يكونةون  يهةا  ةي موقة   يما  ةي ال ةا تةة و  من مهةامهم اةال  مةدة الت قيةق،
إعاقةةةة إجةةةراءات  أو ا نتقةةةام مةةةن الضةةة ية الميعومةةةة أو يتةةةيح لهةةةم تكةةةرار الفعةةةل الميعةةةوم

 الت قيق؛
من  لجان السياةة والقانون التابعة لل يا الشيوعي الصيني من التةدال  ) ( 

الملةةةادم ا ةاةةةةية بشةةةأن نيةةةر الملةةةرر  ةةةي اإلجةةةراءات القضةةةائية لانظةةةر  أو نيةةةر المناةةةةب
 (؛4 ةاةتقال  السلمة القضائية، الفقر 

 الت قيةةق الفةةوري والفعةةا  والنييةةه  ةةي جميةة  التقةةارير المتعلقةةة بالتعةةذيب )ه( 
 ةوء المعاملة؛ أو

القيةةةةام علةةةة  الن ةةةةو الواجةةةةب بمالحقةةةةة مةةةةن الةةةةتله  ةةةةي ارتكةةةةابهم أ عةةةةا   ) ( 
، لعقوبةةات تتناةةةب وامةةورة أ عةةالهم ةةةوء المعاملةةة ونةةيلهم،  ةةي حةةا  إدانةةتهم أو التعةةذيب

 وإتاحة الض ايا ةلل جلر الضرر المناةلةن
 حا ت الو اة وتو ير العالع الملي الفوري أ ناء ا حتجا   

ذ  ذذزال اللجنذذة  شذذعر بذذالرلق إاات اذ عذذاتات بشذذان  قذذ      ذذات أدنذذات اذحتجذذاا جذذرات  -24
حص ، حسذب ا  ك ا  ف  بن أدنات اذحتجاا،بسب  نرع الرعابة  العال  الطب ن ال أ  التعيب 

بسذا  ها الرلذق  صذ   معل مذات  ك ذا  أ   ي به،   حالة كا    نلي    نزبن  بل ذك  بنب  شذي.
   ا  مفا ها أن اإلجراتات الرائ ة للتحر ق   حاذت ال  اة أدنات اذحتجاا جير   اهل ا ع ل ذ

ذس  ا   أ  فرع إجرات  شرب   حتر ق مسترلَّنك   من األح ان  ب اجه األقا ب ع ائق ك  ة ل
الر ذذات.   عذذرب اللجنذذة عذذن أسذذف ا ألهنذذا،  غذذم  لبالذذا ل  ذذي الي لذذة الطذذر  بذذان برذذي  ب انذذات 

 تلذذذذق أ   مل إحصذذذذائ ة بشذذذذان عذذذذي  ال   ذذذذات أدنذذذذات اذحتجذذذذاا خذذذذالل الفذذذذ ة ق ذذذذي اذسذذذذتعراع،
 اسذف اللجنذة لعذي   ك ذا  ال   ات. بشان أ  حتر رات   هي  أ  معل مات بشان هيا امل ض  

النذ اب العذام ن قبذ ل  رذا بر  ريمي الي لة الطر  معل مات بشان عذي  اكذاذت الذا   ذض    ذا 
 ري  أ  معل مات بشان عذي  اكذاذت الذا  مل ك ا  أ بات السج ن الا عزت ال  اة إى املرع.

 12  11  2  ن سب  ال  ذاة )املذ ااع ع    ا أقا ب املت ىف على استنتا  الن اب العامن بشا
 13  16). 
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ينللةةي للدولةةة المةةرأ أن تقةةدم المعلومةةات والليانةةات اإلحصةةائية المشةةار إليهةةا  ةةي  -25
مةةةن هةةةذ  الو يقةةةة، بلةةةرل تقيةةةيم مةةةدر و ائهةةةا بالتياماتهةةةا بموجةةةب ا تفاقيةةةةن  23 ةالفقةةةر 

 يلي: ما الال مة لكفالةوباإلضا ة إل  للغ، يجب عل  الدولة المرأ أن تتخذ التدابير 
قيةةام هييةةة مسةةتقلة اةةالأ ةةةلمات النيابةةة العامةةة بةةيجراء ت قيقةةات  وريةةة  )أ( 

ونييهةةة  ةةةي جميةةة  حةةا ت الو ةةةاة أ نةةةاء ا حتجةةةا  وا دعةةاءات المتعلقةةةة بالتعةةةذيب وةةةةوء 
 المعاملة ور ض تقديم العالع الملي؛

ا حتجةةا  عةةن  تقةةديم مةةن  لتةة  مسةةؤوليتهم عةةن الو يةةات الناجمةةة أ نةةاء )ب( 
ال رمةةان مةةن العةةالع الملةةي ومعةةاقلتهم،  ةةي حالةةة إدانةةتهم،  أو ةةةوء المعاملةةة أو التعةةذيب

 عل  الن و المناةب؛
 ةي للةغ اةتشةارة  بمةا حصو  الم تجيين عل  الرعايةة المليةة المناةةلة، ) ( 

 ن ليب من ااتيارهم
 ال لس ا نفرادي واةتعما  القيود  

لذذذ  ا ةل   ا  ن الي لذذذة الطذذذر   عتذذذر اكذذذب  اذنفذذذرا   لأسذذذل ب شذذذعر اللجنذذذة بذذذالرلق أل -26
مصي  خطر كبذ  علذى  -1 ةمراكز اذحتجاا، بسر  على ي ل ااتجزبن املي مجن ض ن لالفئ

السالمةل، الا  ش   ااتجزبن اليبن قي بلحر ن الضر  بانفس م  املشتبه   إصابت م بذامراع 
ميكذذن  ذذرع اكذذب  اذنفذذذرا      ك ذذا   ب ذذ  ن الشذذغ ل.عرل ذذة  مذذن لبذذيخل ن   مشذذاجرات 

حذذذال لبنصذذل  بالت ذذذيب ل  ذ مراكذذز عذذذال  إ مذذان املاذذذي ات  ات نظذذا  العذذذزل اإللزامذذي عنذذذيما
ألسذباب أخذذر  عيبذية.   اسذذف اللجنذذة  أ  بنضذذبط ن ذ أ  األ ذاا   الذذيبن خيضذع ن للعذذال 

أسذذذل ب اكذذذب  اذنفذذذرا     كلتذذذا لعذذذي   جذذذ   ب انذذذات إحصذذذائ ة  ات صذذذلة بشذذذان اسذذذتايا  
 اسف اللجنة لعي   ج   معل مات بشان الل ائ   ك ا  اكالتن  معل مات بشان مي ه الرص  .

 اسذذذتايا  الر ذذذ  . ذذذال   الران ن ذذذة صذذذ ل اااك ذذذة   ذذذق األاملتعلرذذذة ب مراعذذذاة اكرذذذ   التنظ   ذذذة 
بسذذ ى  مذذا الطذذر  بذذان اسذذتايا هذذيا الصذذي ،  عذذرب اللجنذذة عذذن قلر ذذا إاات   ضذذ   الي لذذة    

إكذذا   أ  ملنذذل املشذذتبه  ذذ  م مذذن الفذذرا ا   قائ ذذا   ذذيب   لذذك  لكرسذذي اذسذذتج ابل مذذرَّ  لباعتبذذا 
اذعتيات على امل دفنل،  هي  مسائ  من املرج  إى حي كب  عي   ق ع ذا  أ  األ   بانفس م

 (.16 ةخالل إجراتات اذستج اب )املا 
 مرأ:ينللي للدولة ال -27

 مةةةالل أايةةةر و قصةةةر مةةةدة  إ  أ ا تسةةةتخدم أةةةةلوا ال ةةةلس ا نفةةةرادي )أ( 
إ ار المراقلةة الصةارمة مة  إمكانيةة المراجعةة القضةائية، و قةاً للمعةايير الدوليةةن  و ي ممكنة

معةةايير واضةة ة وم ةةددة  ةةي لوائ هةةا التنظيميةةة تةةن  علةة  ويجةةب علةة  الدولةةة المةةرأ أن 
 ال لس ا نفرادي ت دد ةير اإلجراء ونوعه ومدته القصور؛المتعلقة باتخال قرارات 



CAT/C/CHN/CO/5 

11 GE.16-01451 

أن ت ظةةةةر اةةةةةتخدام أةةةةةلوا ال ةةةةلس ا نفةةةةرادي نيةةةةر الم ةةةةدد المةةةةدة  )ب( 
ا جتماعيةةةةة وا حةةةةدا   - النفسةةةةية أو الفكريةةةةةات با لةةةةخاف لوي اإلعاقةةةة يتعلةةةةق  يمةةةةا

 ليعيةةة  ةةي والنسةةاء ال وامةةل ولوات الرضةة  وا مهةةات اللةةواتي يُرِضةةعن أ فةةالهن رضةةاعة 
 السجن؛
قانونيةةة صةةو  ال ةةي الم ا مةةة و ةةق ا  الم تجةةيين أن تكفةةل مراعةةاة حةةق ) ( 

 ولل لس ا نفرادي بشكل ااف؛ عام لدر إاضاعهم لمجراءات التأديلية بشكل
 ةةي حالةةة  إ  تسةةتعملها أ  أو أن تتجنةةب اةةةتخدام القيةةود قةةدر اإلمكةةان ) ( 
ايةر، عنةدما تفشةل بةدائل المراقلةة ا قةل تقييةدًا، أل مةال إجراءات تنظيميةة صةارمة و تمليق 

يسةةةم    راةةةةي ا ةةةةتجواا  اةةةال   مةةةا و قصةةةر مةةةدة ممكنةةةةن وينللةةةي حظةةةر اةةةةتخدام
 عمليات ا ةتجواا؛

أن ُتجم ة  وتنشةةر بانتظةةام بيانةةات لةةاملة ومصةةنفة بشةةأن اةةةتخدام ال ةةلس  )ه( 
 لنفس لات الصلةن ي للغ م او ت ا نت ار وإيذاء ا بما ا نفرادي والقيود،

 رصد أما ن ا حتجا  وتفتيشها  
 غذذذذذم م قذذذذذذف الي لذذذذذة الطذذذذذذر  املت  ذذذذذذ    أن النذذذذذ اب العذذذذذذامن مسذذذذذؤ ل ن عذذذذذذن مراقبذذذذذذة  -28

 زال اللجنة  شعر بذالرلق ألن اا  اج ذة م  ذت م ب صذف م مذيعن عذامن  مذراقبن  ذ اذحتجاا،
برا  )انظذذذذذذذذذر ال د رذذذذذذذذذة أ ذذذذذذذذذا ت اللجنذذذذذذذذذة إى  لذذذذذذذذذك سذذذذذذذذذا ك ذذذذذذذذذا    ضذذذذذذذذذعجف اسذذذذذذذذذترالل ة م ذذذذذذذذذام م،

CAT/C/CHN/CO/4 عال ة علذى  لذك،  الحذا  جذ   رل ذات  صذي أخذر ، مذن 20 ة، الفرر  .)
الشذذعا،  لكن ذذا  اسذذف لعذذي   لذذ  النذذ اب مم لذذي  أ  قب ذذ  املذذراقبن اخلاصذذن ملراكذذز اذحتجذذاا

 (.16  11 ن)املا  اا املتعلرة باإلبالع   عال ة   ص الا  ريمي معل مات بشان التزامال
 يلي: ما تدعو اللجنة الدولة المرأ إل  -29

دون أي يُتاح لهةا القيةام أما ن ا حتجا  لمراقلة إنشاء  لية رقابة مستقلة  )أ( 
ييارات نير معلنةةن وينللةي إعةالن توصةياتها  ةي الوقة  المناةةب وبشةفا ية ويجةب بعوائق 

 عل  الدولة المرأ أن تتخذ إجراءات بناًء عل  اةتنتاجاتها؛
مةةةةةنح إمكانيةةةةةة داةةةةةو  أمةةةةةا ن ا حتجةةةةةا  للهييةةةةةات والخلةةةةةراء الم ليةةةةةين  )ب( 

 والدوليين  ي مجا  حقوق اإلنسان؛
 النظر  ي إمكانية التصديق عل  اللروتو و  ا اتياري لالتفاقيةن ) ( 

 ا حكام المتعلقة بأةرار الدولة وعدم وجود بيانات  
، CAT/C/CHN/CO/4ظذذذذذذذذر ال د رذذذذذذذذة بت صذذذذذذذذ الا السذذذذذذذذابرة )ان  ذذذذذذذذيكر إ  ،اللجنذذذذذذذذةإن  -30

إاات اسذذذذتايا  األحكذذذذا  املتعلرذذذذة باسذذذذرا  الي لذذذذة  شذذذذعر بذذذذالرلق  ذذذذزال  ذ ،(17  16 نالفرر ذذذذا
لتجنذذ  إ احذذة معل مذذات بشذذان التعذذيب   العيالذذة اجلنائ ذذة  املسذذائ   ات الصذذلة.   شذذ ي اللجنذذة 
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ضذذ ن نطذذا  أسذذرا  الي لذذةل،  نذذي    ذ بتاك ذذي الي لذذة الطذذر  أن ل املعل مذذات املتعلرذذة بالتعذذيب 
مذذن الب انذذات الذذا  لبت ذذا اللجنذذة   ا  كبذذ   ك ذذا   عذذرب عذذن قلر ذذا إاات عذذي   رذذيمي الي لذذة الطذذر 

 سذتط ل اللجنذة  ر ذذ م  ذ دذ  عذي   رذيمي املعل مذذات املطل بذة،    قائ ذة املسذائ   خذالل اكذذ ا .
 عذذال ة علذذى  لذذك،  عذذرب  .إجذذراتات الي لذذة الطذذر  علذذى يفذذ  كامذذ    ضذذ ت أحكذذا  اذ فاق ذذة

قذذان ن حفذذا اللجنذذة عذذن أسذذف ا ألن   اعذذي الرلذذق  الذذا الذذا أدا لذذا     صذذ ت ا السذذابرة بشذذان 
 شذعر  ك ذا  .2010 لعذا   ذزال قائ ذة   قذان ن حفذا أسذرا  الي لذة ذ 1988 لعا  أسرا  الي لة

تعلرذذة بالتعذذيب   بذذلجراتات كبذذ ا  مذذن املعل مذذات امل ك ذذا  اللجنذذة باذنزعذذا  إاات  رذذا بر مفا هذذا أن
بزال غذ  متذاا للع ذ   بسذب  اذسذت نات  ذ م دفي األمن العا    ج  قان ن اإلجراتات اجلنائ ة

  املتعلذذذذذذق باسذذذذذذرا  الي لذذذذذذة الذذذذذذ ا     اللذذذذذذ ائ  التنظ   ذذذذذذة املتعلرذذذذذذة باملعل مذذذذذذات اكك م ذذذذذذة املتاحذذذذذذة.
ر   املعل مذذذذذات املتعلرذذذذذة  الحذذذذذا اللجنذذذذذة برلذذذذذق نطذذذذذا  هذذذذذي  اللذذذذذ ائ  التنظ   ذذذذذة املنحصذذذذذ ك ذذذذذا

باإلجراتات اإل ا بة الا  تايها األج ذزة اإل ا بذة، مذل اسذت نات املسذائ  الذا  نذي   ضذ ن نطذا  
 (.16  14  13  12  نظا  الران ن اجلنائي )امل ا

ةةيما تلةغ  و  إلة  ر ة  السةرية عةن المعلومةات المتعلقةة بالتعةذيب،اللجنةة تدعو  -31
الم تجيين الذين تندرع قضاياهم ضةمن نمةاق قةانون أةةرار الدولةة المتعلقة بأما ن وجود 

ينللي للدولة المرأ أن تر   السرية عن المعلومات المتعلقة بعدد   ما  وب التهم الص يةن
الو يةةات  ةةي مرا ةةي ا حتجةةا ، والم تجةةيين المسةةجلين، وا دعةةاءات المتعلقةةة بالتعةةذيب 

، وحةةةةا ت ا حتجةةةةا  اإلداري وعقوبةةةةة ترتةةةةب عليهةةةةا مةةةةن ت قيقةةةةات ومةةةةا وةةةةةوء المعاملةةةةة
 ةةي قةةرار  اإلعةةدامن وينللةةي للدولةةة المةةرأ أن تكفةةل إمكانيةةة المعةةن أمةةام م كمةةة مسةةتقلة

 من أةرار الدولةنًا تشكل ةر  ما إلا  ان  مسألة   ما ت ديد
 ا عترا ات المنتيعة باإل را  وإجراءات اةتلعاد ا دلة  

 ن اإلجذذذراتات اجلنائ ذذة الذذذي  بسذذذتبعي بشذذذك  لرذذذان 2012 عذذا   رحذذ  اللجنذذذة بتعذذذيب  -32
صذذذرب  اسذذذتايا  األ لذذذة غذذذ  الران ن ذذذة املنتزعذذذة بالتعذذذيب    أ  مرحلذذذة مذذذن مراحذذذ  اإلجذذذراتات 

 ذذزال  شذذعر بذذالرلق إاات  رذذا بر مفا هذذا أن ااذذاكم  ذ )أ( أعذذال (، لكن ذذا4 ةاجلنائ ذذة )انظذذر الفرذذر 
ت  ن خالل إجراتات البذت   مسذالة اسذتبعا   لري   ك   من األح ان ع ت اإلدبات على امل

األ لذذة   ذذر ض قبذذ ل  لبذذات ااذذامن باسذذتبعا  اذع ا ذذات.  هبذذيا اخلصذذ  ، بسذذا   اللجنذذة قلذذق 
إاات عي   ريمي الي لة الطر  ب انات إحصائ ة بشان اكاذت الا جر     ا اذحتجا  براعية 

 .(15 ةاستبعا  األ لة  مآل  لك اكاذت )املا 
ينللةةي للدولةةةة المةةةرأ أن تعتمةةد تةةةدابير  عالةةةة إلنفةةال ا حكةةةام القانونيةةةة الجديةةةدة  -33

 ةةي  إ  ا قةةوا  المنتيعةةة بةةاإل را ، أو عةةدم قلةةو  ا عترا ةةاتاً بشةةكل صةةارم وتكفةةل عمليةة
حةةا ت ا حتجةةاع بهةةا ضةةةد الشةةخ  المةةتهم بالتعةةذيب  ةةةدليل علةة  أن ا قةةوا  منتيعةةةة 

 يلي: ما تدعو اللجنة الدولة المرأ إل هذا الصدد،  و ي باإل را ن
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علةة  النيابةةة العامةةة والم ةةا م اً أن ت ةةرف علةة  إلقةةاء عةةبء اإل لةةات  عليةة )أ( 
بيجراء      لي ًا  ي حالة وجود ادعاء بأن ا قوا  انُتيِع  بالتعذيبن وينللي ا مر  ور 
 ا دعاءات؛لرعي واتخال الخموات الال مة لكفالة الت قيق الفوري والمناةب  ي 

م صةلة بمةرق نيةر قانونيةة،  أدلةة يُعةد مةا أن تعتمد ملادم توجيهيةة بشةأن )ب( 
ويجةةةب أن تشةةةمل ا ةةةةتجواا الممةةةو  وال رمةةةان مةةةن النةةةوم، وأن تكفةةةل تلقةةةي القضةةةاة 

 ةي  بمةا للتدريب عل   يفية ت ديةد مختلةف الممارةةات التةي تشةكل ضةرباً مةن التعةذيب،
 لالرِة الت قيقات  ي هذ  القضايا؛للغ النفسية منها، وعل   يفية م

أن توجه رةالة قوية، علر القنوات المناةلة، إل  القضاة والنةواا العةامين  ) ( 
لتةةةذ يرهم بةةةالتيامهم باتخةةةال إجةةةراءات لات صةةةلة  لمةةةا تةةةوا رت لةةةديهم أةةةةلاا لالعتقةةةاد 

 المعاملة السييةن أو باحتما  أن يكون الشخ  الما ل أمامهم قد تعرل للتعذيب
 اللصري لعمليات ا ةتجواا -التسجيل السمعي   

 ش ي اللجنة باألحكا  املعيَّلة لران ن اإلجراتات اجلنائ ة الا   ج  التسج   الس عي  -34
 -البصر  لع ل ات اذستج اب   الرضابا اجلنائ ة الكر   بتنف ذي نظذا  للتسذج   السذ عي  -

 -لكن ذذا  شذذعر باألسذذف ألن التسذذج   السذذ عي  البصذذر    األمذذاكن الذذا   عذذاام    ذذا الرضذذابا،
 عذذرب عذذن قلر ذذا  صذذ    ك ذذا    ي ذذل اكذذاذت.ا  البصذذر  لع ل ذذات اذسذذتج اب لذذ   إلزام ذذ

استرالل ة نظا  مراجعة التسج الت الي   ضطلل بلجراتا ه إ ا ة الشؤ ن الران ن ذة التابعذة جل ذاا 
اذت بذ لّذذه عن ذذا سذذجلت    ذذا الشذذذر ة هذذيا الصذذي ،  الحذذا اللجنذذة برلذذذق حذذ    األمذذن العذذا .

ا  كبذذذت أ عذذذال  عذذذيب  خذذذا    ذذذ ة املراقبذذذة  أ  بشذذذك  انترذذذائي أجذذذزات مذذذن ع ل ذذذات اذسذذذتج اب
بسذذا  ها الرلذذق  صذذ    رذذا بر مفا هذذا أن املرذذابالت بذذن  ك ذذا  البصذذربة. -بال سذذائ  السذذ ع ة 

أن الرذذذذان ن لظذذذذر  لذذذذك  ااذذذذامن  املشذذذذتبه  ذذذذ  م هتضذذذذل لل راقبذذذذة   ك ذذذذ  مذذذذن األح ذذذذان،  غذذذذم
 .(15 ة)املا 
 ينللي للدولة المرأ: -35

 -أن تعتمد التدابير الال مة لكفالة التسةجيل اإلليامةي بالوةةائل السةمعية  )أ( 
اللصةةةةرية للوقةةةةائ  الكاملةةةةة لجميةةةة  عمليةةةةات ا ةةةةةتجواا  ةةةةي القضةةةةايا الجنائيةةةةةن وينللةةةةي 

 ةتخدامها  أدلة؛اللصرية  ترة تكفي   -ا حتفاظ بالتسجيالت السمعية 
اللصةةةةةرية  -أن تكفةةةةل إحالةةةةةة التسةةةةةجيالت الكاملةةةةةة بالوةةةةةةائل السةةةةةمعية  )ب( 

لعمليات ا ةتجواا والو ائق الخمية لات الصلة إل  النائب العام المعنةي بانتظةام وإتاحةة 
 نسخة منها لهيية الد ا  والم كمة؛

ملةةدأ ةةةرية أن تسةةتلعد مةةن اإلجةةراءات ا دلةةة الم صَّةةلة مةةن اةةال  اةةرق  ) ( 
 التواصل بين الم امي والمو ل؛
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أن تخضةةةةة  الشةةةةةر ة للمسةةةةةاءلة  ةةةةةي حالةةةةةة حجةةةةةي تسةةةةةجيالت عمليةةةةةات  ) ( 
حالة ارق ملدأ ةةرية التواصةل بةين الم ةامي  و ي التالعب  يها أو م وها أو ا ةتجواا
 والمو ل؛
لمراجعة التسجيالت ليس  له أي صالت  و عا ً  مستقالً اً أن تنشآ نظام )ه( 
 هرمية بالم ققينن أو مؤةسية

 ا حتجا  والمالحقة عل  أةاس جرائم  ضفاضة  
  ذذذا   أ عذذذال هت بذذذف ذ لاكك مذذذة  الحذذذا اللجنذذذة إ ذذذا ة   ذذذي الي لذذذة الطذذذر  إى أن -36

متذذذ ا رة مفا هذذذا أن   ذذذزال  شذذذعر بذذذالرلق إاات  رذذذا بر ذ  انترذذذا  ضذذذي املذذذ ا نن   الصذذذنل، لكن ذذذا
نسان  ااامن  مريمي اذلت اسات  املعا ضذن الس اسذ ن  املنت ذن إى امليا عن عن حر   اإل

ب ذذيَّ  ن باذلذذا ، با  كذذاب جذذرائم  ضفاضذذة   أ  بزالذذ ن ب ت  ذذ ن، ذ اإلدن ذذة أ  األقل ذذات اليبن ذذة
كاسذذذذذل ب مذذذذذن أسذذذذذال   التا بذذذذذف.   شذذذذذ   هذذذذذي  اجلذذذذذرائم، حسذذذذذب ا أ  ذذذذذي بذذذذذه، لالذذذذذيخ ل   

جذذرائم أ ذذي خطذذ  ة  أ  ل حشذذ   لزعزعذذة النظذذا  اذجت ذذاعيلليذذ أ  مشذذاجرات  إدذذا ة الشذذغ ل
هذذذيا الصذذذي ،  عذذذرب اللجنذذذة عذذذن قلر ذذذا البذذذاله إاات اجلذذذرائم الفضفاضذذذة     ضذذذي األمذذذن الذذذ  ق.

قذان ن     املصنفة ض ن  ئة ل عربض األمن ال  ق للاطرل   ئذة لاإل هذابل   الرذان ن اجلنذائي
من لقان ن  374 ةنطاق ا أك ر   التعربف ال ا     املا ،  الا   سل 2015 لعا  األمن ال  ق

    أعذذال ،  اسذذف اللجنذذة  ملذذاا   اا ة األمذذن العذذا  بشذذان إجذذراتات معاجلذذة الرضذذابا اجلنائ ذذةل.  نظذذر 
لعذذي    ضذذ   الي لذذة الطذذر  لل عذذاب  املعت ذذية لتصذذن ف هذذي  اجلذذرائم  غذذم األسذذئلة الذذا  رحت ذذا 

 .(16  2 ناللجنة )املا  ا
 ينللي للدولة المرأ: -37

أن تتخذ التدابير التشةريعية ونيةر التشةريعية الال مةة  عتمةاد تعريةف أ لةر  )أ( 
دقة لأل عا  اإلرهابية وا  عا  التي تعرل ا من الةو ني للخمةر، وأن تكفةل توا ةق جمية  

فاقية القوانين والسياةات والممارةات المتعلقة بمكا  ة اإلرهاا وبا من الو ني م  ا ت
 عل  ن و  امل؛

أن تكف عن مالحقة المدا عين عن حقةوق اإلنسةان والم ةامين ومقةدمي  )ب( 
  ا لتماةات ونيرهم بسلب أنشمتهم المشروعة بدعور ارتكابهم جرائم  ضفاضةن

 عوائق تعاون منظمات المجتم  المدني م  اللجنة  
عن عن حر   اإلنسان، كذان ا  شعر اللجنة بالرلق إاات ا عاتات مفا ها أن سبعة ميا  -38

بعتزم ن التعا ن مل اللجنة   س ا  النظذر   الترربذر الذي    اخلذام  للي لذة الطذر ، م نجعذ ا مذن 
ز ا بيع   أن مشا كت م قي ل عرع األمن ال  ق للاطرل.  أ  السفر  احت جج
وتقةديم تدعو اللجنة الدولة المرأ إل  الت قيق  ي ال ا ت المشةار إليهةا أعةال   -39

 تقرير إل  اللجنة بشأنهان
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 الت قيق  ي الجرائم الميعومة ضد ا قليات اإل نية  
الراسذ ة  أ   غم إ ا ة   ذي الي لذة الطذر  إى أن لاذ عذاتات املتعلرذة باملعاملذة اجملحفذة -40

أسذذا   ذذال،  رذذي  لرذذت اللجنذذة  ذ اجملذذرمن أ  لل نت ذذن إى ياعذذات األقل ذذات مذذن املشذذتبه  ذذ  م
 را بر عيبية من مصا    ات مصياق ة   دق بتفص   حذاذت  عذيب      ذات أدنذات اذحتجذاا 
 حذذذاذت احتجذذذاا  عسذذذفي  اختفذذذات أل ذذذاا   بت ذذذن.  باإلضذذذا ة إى  لذذذك،    ت ا عذذذاتات 

 ذذزال اللجنذذة  شذذعر برلذذق  ذ  ذذي  املعل مذذات،ا  بشذذان أ عذذال اسذذت ي ت األ غذذ    املنغذذ ل ن.  نظذذر 
حالذة هتذع  بت ذن    ت  26  من أصذ 24 ن ريمي الي لة الطر  معل مات بشا باله إاات عي 

(،  غذذذذم األسذذذذئلة الذذذذا 27 ة، الفرذذذذر CAT/C/CHN/Q/5/Add.1اإل ذذذذا ة إل  ذذذذا   قائ ذذذذة املسذذذذائ  )
 (. 16  12  11  2   رحت ا اللجنة خالل اك ا  )امل ا

( مةن ا تفاقيةة، التةي 2ل2 ةُتذ  ر اللجنة بال ظر المملق للتعذيب الوارد  ي الماد -41
 ان ، ةواء أ ان  هةذ  الظةروأ  اً يجو  التذر  بأية أروأ اةتلنائية أيتن  عل  أنه    

أية حالة من حا ت المةوارم العامةة ا اةرر  ملةرر  أو عدم اةتقرار ةياةي داالي [ننن]
( الةذي 2007ل2 رقةمتوجه اللجنة عناية الدولة المرأ إل  تعليقهةا العةام   ما   نللتعذيب

علةةة  جميةةة  اً تشةةةير  يةةةه إلةةة  أنةةةه ينللةةةي للةةةدو  ا  ةةةراأ أن تكفةةةل ةةةةريان القةةةوانين عمليةةة
ةةةةةلب احتجةةةةا هم، ويشةةةةمل للةةةةغ  أو ا لةةةةخاف، بصةةةةرأ النظةةةةر عةةةةن انتمةةةةائهم اإل نةةةةي

ا لةةخاف المتهمةةين بارتكةةاا جةةرائم ةياةةةيةن وت ةةل اللجنةةة الدولةةة المةةرأ علةة  تقةةديم 
مةن قائمةة  27 ةحةا ت التلتيةين المشةار إليهةا  ةي الفقةر  المعلومات المملوبة بشةأن جمية 

ت لها علة   فالةة ت قيةق  ليةة مسةتقلة علة  الفةور بنياهةة و عاليةة  ةي جمية    ما  المسائلن
حةةا ت الو ةةاة أ نةةاء ا حتجةةا  وحةةا ت ا اتفةةاء وا دعةةاءات المتعلقةةة بالتعةةذيب وةةةوء 

 ةي منمقةة التلة  لمفر ةة ضةد ألةخاف أُبلغ عنه من حا ت اةتخدام القوة ا وما المعاملة
 سةنليانغ أونةور منمقةة   و ةي المتمتعة بال كم الذاتي والمقا عات والم ا ظات المجةاورة

 المتمتعة بال كم الذاتين

 ا حتجا  السري الميعوم  
 ذزال اللجنذة  شذعر برلذق   ذال  غم نفي الي لة الطر  ل ج   أماكن احتجاا غذ     ذة، -42

مت ا رة    ت من مصا    ذل  بشذان اسذت را  مما سذة اذحتجذاا غذ  الرذان ي    باله إاات  را بر
بسذذا  ها الرلذذق  ك ذذا   سذذ ى لالسذذج ن السذذ  اتل. - أمذاكن احتجذذاا غذذ  معذذ   هبذذا  غذذ     ذة

 رذذذذذي  أ  معل مذذذذذات بشذذذذذان عذذذذذي   مل ألن الي لذذذذذة الطذذذذذر ،  غذذذذذم األسذذذذذئلة الذذذذذا  ج ت ذذذذذا إل  ذذذذذا،
بشذذان إجذذراتات  أ  اذحتجذذاا السذذربة العاملذذة خذذا   نطذذا  الرذذان نالتحر رذذات   مسذذالة مراكذذز 

التحر ذذق   اغتصذذاب يل   بذذر   املزعذذ    حذذا دا   ذذاة  انذذه  بذذالن  يل  ذذ ل ان املبلذذه عن  ذذا   
بذذذزال بسذذذا  ها قلذذذق ممادذذذ  إاات اذسذذذتايا  امل سذذذل أل ذذذكال أخذذذر  مذذذن   ذ السذذذج ن السذذذ  ات.

ايمت ذحتجذاا أ ذذاا  مشذتبه  ذذ  م   ن أ  مسذاتلة، مذذن اذحتجذاا اإل ا   ا عذذم أهنذا اسذذت  
قب ذذ  لمراكذذز الت ر ذذف الرذذان يل  ل ذذياب  اذحتجذذاا  الت ر ذذفل لل ذذاا  املشذذتبه   مما سذذت م 
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للذذذذذيعا ة   ذذذذذياب  لالعذذذذذزل اإللزامذذذذذي   مراكذذذذذز عذذذذذال  إ مذذذذذان املاذذذذذي اتل  اإلبذذذذذيا  الرسذذذذذر    
ة برلق  را بر  ش  إى أن الشر ة اال ة  نفي مؤسسات عال  األمراع النفس ة.   الحا اللجن

 (. 16  11  2  هي  التياب    ن أ  إجراتات قضائ ة )امل ا
 ينللي للدولة المرأ: -43

أن تكفل عدم احتجا  أي لخ   ي أي مكان احتجا  ةةري  ن للةغ  )أ( 
 لالتفاقية؛اً يشكل  ي حد لاته انتها 

اإلداري التةةةةةي تةةةةةؤدي إلةةةةة  حةةةةةلس أن تللةةةةةي جميةةةةة  ألةةةةةكا  ا حتجةةةةةا   )ب( 
 ا لخاف دون مراعاة الم ا مة و ق ا صو  القانونية وتجعلهم عرضة لالنتها ات؛

اةةةةدمات  أو أن تعمةةةةي ا ولويةةةةة  ةةةةةتخدام أةةةةةلوا اةةةةدمات المجتمةةةة  ) ( 
 ا جتماعيةةةة -الرعايةةةة ا جتماعيةةةة اللديلةةةة  ةةةي حالةةةة ا لةةةخاف لوي اإلعاقةةةات النفسةةةية 

 مدمني المخدرات؛ أو
ال ةةلس  ةةةلاا  أو أ  تعتمةةد إجةةراء اإليةةدا  القسةةري  ةةي المستشةةفيات ) ( 

 مةالل أايةر وللمةدة الةدنيا المملوبةة وعنةدما توا لةه ضةمانات إجرائيةة وموضةوعية   إ   لية
 ا يةةة، مةةن قليةةل المراجعةةة القضةةائية الفوريةةة ا وليةةة والدوريةةة وا تصةةا  دون قيةةود بم ةةام 

 ام  عا  ومستقل للرصد واإلبالغ؛وبآليات لمعالجة الشكاور ونظ
ةةوء  أو أن تكفل الت قيق النييه  ي جمي  ا دعاءات المتعلقة بالتعذيب )ه( 
 ةةةةي للةةةةغ مرا ةةةةي  بمةةةةا ا حتجةةةةا  التعسةةةةفي  ةةةةي أمةةةةا ن ا حتجةةةةا  اإلداري، أو المعاملةةةةة

 التهةةذيب مةةن اةةال  العمةةل ، وإعةةالن نتةةائو الت قيقةةات ومسةةاءلة أي ألةةخاف مسةةؤولين 
 ا انتها ات  حكام ا تفاقية؛عن ارتكا
أن تو ر ةلل جلر الضرر المناةلة لجمي  ا لةخاف الةذين احتجةيوا  ةي  ) ( 

 مرا ي ا حتجا  السري وُ ةرهمن
 تشوانلوينظام   

 الحذذذذا اللجنذذذذة م قذذذذف الي لذذذذة الطذذذذر  املت  ذذذذ    أن النظذذذذا  التذذذذا با الذذذذياخلي للحذذذذزب  -44
بسذ   باسذتايا    ذ له أسا  قان ي ) ش انغ  (الش  عي الص ق اخلا  بالتحر ق مل امل دفن 

أ بله عنذه مذن حذاذت  عذرع مذ دفن لل عاملذة السذ ئة    ما التعيب ، لكن ا  عرب عن قلر ا إاات
 شذذعر بذذالرلق ألن جلذذان اذنضذذباط  التفتذذ   ميكن ذذا أن  سذذتيعي املذذ دفن  ك ذذا  النظذذا . إ ذذا  هذذيا

حذذذذق  ذذذذم    ذ  حترذذذذق مع ذذذذم خذذذذا   نطذذذذا  النظذذذذا  العذذذذا   إلنفذذذذا  الرذذذذ انن،  ألن املشذذذذتبه  ذذذذ  م
 (. 12  2 نجيعل م عرضة خلطر التعيب  )املا  ا ما اذستعانة  حا  خالل اذستج اب،

المرأ أن تكفل إللاء ممارةة احتجا  الموأفين بلرل ا ةتجواا  ينللي للدولة -45
التةأديلي وملالةرة أي إجةراءات تأديليةة  ةي أةل المراعةاة الكاملةة  تشةوانلوي ي إ ةار نظةام 
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   ي للةغ ال ةق  ةي التمليةل القةانونين بما لمقتضيات إجراءات الم ا مة العادلة والالئقة،
هييةة مسةتقلة بةالت قيق الفةوري والنييةه  ةي جمية   ينللي للدولة المةرأ أن تكفةل قيةام  ما

التةأديلي وعةدم وجةود  تشةوانلويا دعاءات المتعلقة بأ عا  المعاملة السيية  ي إ ار نظام 
 هرمية بين م ققي تلغ الهيية والمرتكلين الميعومين لهذ  ا  عا ن أو أي عالقة مؤةسية

 ية  وريا الشعلية الديمقرا ية عدم اإلبعاد وعمليات اإلعادة القسرية إل  جمهور   
)انظذذر  2012 عذذا   ، اعت ذذا  الرذذان ن املتعلذذق بذذل ا ة الذذيخ ل  اخلذذر  ب  رحذذ  اللجنذذة -46
 زال  شعر بالرلق ألن ع ل ة حتيبي  ضل الالجئ،   د  عي   ذ )ب( أعال (، لكن ا4 ةالفرر 

هبذا مف ضذ ة األمذم املتحذية   ج   ق انن   ن ة  إجراتات إ ا بة بشان اللج ت، بنبغي أن  ضطلل
بسذذا   اللجنذذة الرلذق إاات س اسذذة الي لذذة الطذر  الصذذا مة إلعذذا ة  ك ذا  السذام ة لشذذؤ ن الالجئذذن.

إى بليهم بيع   أهنم عر ا اكي   بطربرذة  را  سي ل م ا ق ي   بة ك  با الشعب ة اليميررا  ة ق
 100 نبذذذاك ر مذذذاللجنذذذة عل ذذذا  هذذذيا الصذذذي ، حتذذذ .     غذذذ   ذذذرع ة ألسذذذباب اقتصذذذا بة  رذذذ..

( بف ذذذي 45-42 ت، الفرذذراA/HRC/25/63 ذذ ا ة  لرت ذذا مصذذذا   األمذذم املتحذذية )انظذذذر ال د رذذة 
ي   بذذذة ك  بذذذا الشذذذعب ة اليميررا  ذذذة بذذذان ممذذذن أ ع ذذذي ا قصذذذرا إى ي   بذذذة ك  بذذذا    ذذا م ا نذذذ ن مذذذن 

ضذ ت هذي  املعل مذات،     ة.الشعب ة اليميررا  ة  عرض ا بشك  من جي للتعيب   املعاملة السذ ئ
إ ا كذذان  مذذا  اسذذف اللجنذذة لعذذي    ضذذ   الي لذذة الطذذر ،  غذذم األسذذئلة املطر حذذة خذذالل اكذذ ا ،

رمذذذ ن مذذذن اذسذذذتفا ة مذذذن إجذذذراتات حتيبذذذي  ضذذذل  م ا نذذذ  ي   بذذذة ك  بذذذا الشذذذعب ة اليميررا  ذذذة ل 
 ن علذذذذى يفذذذذ الالجذذذذئ   الصذذذذن مذذذذن خذذذذالل مف ضذذذذ ة األمذذذذم املتحذذذذية السذذذذام ة لشذذذذؤ ن الالجئذذذذ

 (. 3 ةأبلغت به مصا    ل  اللجنةم )املا  ما
 ينللي للدولة المرأ: -47

أن تعتمد التدابير التشريعية الال مة لمدماع الكامل  ةي القةوانين الم ليةة  )أ( 
من ا تفاقية، وأن تض  عل  الفور إجةراءات و نيةة  3 ةلملدأ عدم اإلبعاد الملين  ي الماد

 بشأن اللجوء، بالتعاون م  مفوضية ا مم المت دة السامية لشؤون الالجيين؛
عةةةن إعةةةادة المهةةةاجرين نيةةةر الشةةةرعيين وضةةة ايا ا تجةةةار ًا أن تكةةةف  ةةةور  )ب( 

ية وأن تسةةمح لمةةوأفي مفوضةة ًا،ر سةةق جمهوريةةة  وريةةا الشةةعلية الديمقرا يةةةبا لةةخاف إلةة  
جمهوريةةة  وريةةا ا مةةم المت ةةدة السةةامية لشةةؤون الالجيةةين با تصةةا  دون عوائةةق بمةةوا ني 

إلا  انوا مؤهلين لالةةتفادة مةن  ما الذين علروا ال دود بلرل ت ديد الشعلية الديمقرا ية
 وض  الالجآن

 ينللةةي لهةةا بةةأي حةةا  مةةن ا حةةوا  أن تمةةرد   وتُةةذ  ر اللجنةةة الدولةةة المةةرأ بأنةةه -48
ةةيواجه  هالعتقةاد بأنةلوجةد أةةلاا جوهريةة أاةرر تإلة  دولةة  مةاًا لخصةتسلم  أو تعيد أو

ت ةدد الدولةة المةرأ مةدر انملةاق التياماتهةا بموجةب  ن وحتة امر التعرل للتعذيب يها 
دقيةةةق مةةةن حيةةةل بشةةةكل مةةةن ا تفاقيةةةة، ينللةةةي أن تل ةةةل  ةةةل حالةةةة علةةة  حةةةدة  3 ةالمةةةاد
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  الوجهةةةةن ةةةي للةةةغ ال الةةةة العامةةةة المتعلقةةةة بالتعةةةذيب  ةةةي بلةةةد  بمةةةا ا ةةةةس الموضةةةوعية،
 بعةد اإلعةادة  ةي حةا ت اإلبعةاد، مةا ينللي أن تدعم ترتيلات الرصد الفعالة  ي مرحلة  ما
  ي للغ أي ترتيلات تجريها مفوضية ا مم المت دة السامية لشؤون الالجيينن بما

 عقوبة اإلعدام  
 مفا هذذا أن الي لذذة الطذذر  أهنذذت مما سذذة اككذذم بعر بذذة  رحذذ  اللجنذذة باملعل مذذات الذذا -49

 ذذذزال  شذذذعر  ذ اإلعذذيا    حالذذذة بعذذض اجلذذذرائم اذقتصذذا بة  اجلذذذرائم غذذذ  امل  تذذة. غذذذ  أن اللجنذذة
 مينع ذذا مذذن التحرذذق مذذا بذذالرلق إاات عذذي   جذذ   ب انذذات حمذذي ة بشذذان  نف ذذي عر بذذة اإلعذذيا ،  هذذ 

بذزال الرلذق بسذا   اللجنذة بالرذي    ذ ا .الران ن اجليبذي ع ل ذإ ا كان جير  بالفع   طب ق هيا  مما
  ا ذذذه إاات  رذذذا بر عذذذن  صذذذف ي ااكذذذ   علذذذ  م باإلعذذذيا  علذذذى مذذذيا  السذذذاعة   ي ذذذل اكذذذاذت.

 ذزال  شذعر بذالرلق إاات  ذ  ري  اللجنة إلغات مما سة إاالذة أعضذات مذن أ عذيم ا   ن مذ ا رت م،  إ 
 (. 16 ةإ ا كان ا قي أعط ا بالفع  م ا رت م )املا  مما ة للتحرقعي   ج   رل ة  قابة مسترل

ت ةةل اللجنةةة الدولةةة المةةرأ علةة  اعتمةةاد وقةةف ااتيةةاري لعقوبةةة اإلعةةدام وتعةةديل  -50
اللروتو ةو  ا اتيةاري اللةاني المل ةق جمي  عقوبات اإلعةدام القائمةة وعلة  ا نضةمام إلة  

 نياةةةية، الهةةادأ إلةة  إللةةاء عقوبةةة اإلعةةدامبالعهةةد الةةدولي الخةةاف بةةال قوق المدنيةةة والس
 يلي: لما الوق  لاته، ينللي للدولة المرأ أن تعتمد التدابير الال مة و ي

 عقوبةة قاةةية أو يشكل نظام الم كوم علةيهم باإلعةدام معاملةة أ  ضمان )أ( 
الم كةةةوم علةةةيهم علةةة  اً وللةةةغ بةةةالكف عةةةن  ةةةرل قيةةةود تلقائيةةة ،مهينةةةة أو إنسةةةانية   أو

 ؛بسلب عقوبتهمباإلعدام 
بنةةةةاء علةةةة  موا قتةةةةه  إ  إ الةةةةة أعضةةةةاء الشةةةةخ اً تجةةةةري عمليةةةة أ   فالةةةةة )ب( 

  المستنيرة وضمان تقديم تعويض  قارا المدانين الةذين أ يلة  أعضةا هم دون مةوا قتهمن
مةل ينللي للدولة المرأ تكليف جهة مسةتقلة بةالت قيق  ةي ادعةاءات مفادهةا أنةه ُي ت  ما

أن يكةةون قةةد تعةةرل لهةةذ  الممارةةةة بعةةض ممارةةةي معتقةةدات  ةةالون نونةةغ لانظةةر الو يقةةة 
CAT/C/CHN/CO/4 ن25 ة، الفقر) 

 اةتخدام التدابير القسرية لتنفيذ السياةة السكانية   
  نظذ م األسذرة لظذر اسذتايا   ة السذكانالشذؤ ن قذان ن  عرب اللجنذة عذن  رذيبرها ألن  -51

 رذا بر عذن التعرذ م  شذعر بذالرلق الشذيبي إاات غ  أهنذا  الس اسة السكان ة.التياب  الرسربة لتنف ي 
 اإلج ذذذذذذاع الرسذذذذذذربن،   اسذذذذذذف لعذذذذذذي   جذذذذذذ   معل مذذذذذذات بشذذذذذذان عذذذذذذي  التحر رذذذذذذات   هذذذذذذي  

حابا  اسذذذذف لعذذذذي   جذذذذ   معل مذذذذات بشذذذذان سذذذذب  جذذذذر الضذذذذر  املتاحذذذذة لضذذذذ ك ذذذذا  اذ عذذذذاتات.
 (. 16  12 ناذنت اكات السابرة )املا  ا
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 ينللي للدولة المرأ: -52
أن تراجةة  القةةوانين واللةةوائح التنظيميةةة الم ليةةة والسياةةةات والممارةةةات  )أ( 

المتعلقةةة بالسياةةةة السةةكانية لكفالةةة منةة  التعقةةيم واإلجهةةال القسةةريين والمعاقلةةة عليهمةةا 
 بشكل  عا ؛

يةةةةةه  ةةةةةي جميةةةةة  ا دعةةةةةاءات المتعلقةةةةةة بةةةةةالتعقيم أن تكفةةةةةل الت قيةةةةةق الني  )ب( 
واإلجهةةةال القسةةةريين ومسةةةاءلة ا لةةةخاف المسةةةؤولين عنهمةةةا وتةةةو ير ةةةةلل جلةةةر الضةةةرر 

 للض ايان 
 1989 عام احتجاجات ميدان تيانانمن  ي  

 الحا اللجنة م قف الي لة الطر  املت      أن التياب  الا اهتيلا اكك مة الصذ ن ة  -53
لكانذت  1989 هحزبران/ب ن ذ 4  3 يالعسكر  ذحتجاجات م يان   انذانن بذ مخالل الر ل 

ضذذر  بة  سذذل  ةل  أن ملذذف الرضذذ ة بالتذذايل لقذذي أ غلذذقل. غذذ  أن اللجنذذة  شذذعر بذذالرلق إاات عذذي  
إ ا جر  حتر ذق   اسذتايا  املذ دفن العسذكربن املزعذ   للرذ ة املفر ذة  ما   ض   الي لة الطر 

 كذذذات أخذذذر  كرذذذ   اإلنسذذذان   ب جذذذن عرذذذ  احتجاجذذذات م ذذذيان   انذذذانن، ا  كذذذاهبم ذنت ا 
أ   إى   ذذذاة املئذذذات مذذذن املذذذين ن.    جذذذه اللجنذذذة عنابذذذة الي لذذذة الطذذذر  إى  عل ر ذذذا العذذذذا   مذذذا
 ذذر  مل إ ا، الذذي   شذذ    ذذه إى أنذذه ل14 ة( بشذذان  نف ذذي الذذي ل األ ذذرا  لل ذذا 2013)3  قذذم
 سذذ   بر ذل  عذذا   مين ذذة بشذذان ا عذذاتات  تعلذذق  مل أ  جنائ ذذةمالحرذذات  أ  حتر رذذات مذذا   لذة

با  كذذاب أع ذذال التعذذيب  علذذى  جذذه السذذرعة،  ذذلن هذذيا قذذي بشذذك  حرمانذذا   عل ذذا  مذذن اإلنصذذا  
بسذذا   الرلذذق اللجنذذة إاات  ك ذذا  ل.14 ة قذي بشذذك  بالتذذايل انت اكذذا  ذلتزامذذات الي لذذة   جذ  املذذا 

بزالذ ن   ذ كن  ج   أقا هبا اليبن  ا ك ا   اذحتجاجذاتعي  إخبا  الي لة الطر  للسر باما 
 حمتجذذذذذزبن  بامذذذذذاكن  جذذذذذ   األ ذذذذذاا  الذذذذذيبن احت جذذذذذز ا حسذذذذذب ا ا عذذذذذم بسذذذذذب   نظذذذذذ م أنشذذذذذطة

 اإلعذذذذذراب عذذذذذن ر ات  ناسذذذذذبة إح ذذذذذات الذذذذذيكر  السذذذذذن بة اخلامسذذذذذة  العشذذذذذربن لذذذذذيلك اكذذذذذييف   أ 
 (. 14  12 ن)املا  ا 2014 عا 
، CAT/C/CHN/CO/4صةةةةةةةةيتها السةةةةةةةةابقة لانظةةةةةةةةر الو يقةةةةةةةةة إل تةةةةةةةةذ ر اللجنةةةةةةةةة بتو  -54
 يلي: ما (، ت ل الدولَة المرَأ عل   فالة21 ةالفقر 

قيةةةةام هييةةةةة مسةةةةتقلة بةةةةيجراء ت قيةةةةق  عةةةةا  ومسةةةةتقل ونييةةةةه  ةةةةي جميةةةة   )أ( 
ا دعاءات المتعلقة بأ عا  ا ةتخدام المفرط للقوة والتعذيب ونير  من ضروا المعاملةة 

 4و 3 يعقب قم  ا حتجاجات يوم أو موأفون تابعون للدولة اال السيية التي ارتكلها 
 ومالحقة الجناة ومعاقلتهم  ي حا  إدانتهم؛  1989 هحييران/يوني
 حصو  الض ايا وأةرهم عل  تعويض  امل؛ )ب( 
 1989 عةةةةام ااتفةةةةوا  ةةةةي ةةةةةياق أحةةةةدا  أو إالةةةةار ُأةةةةةر مةةةةن اعُتقلةةةةوا ) ( 

 ا حدا ؛بمصيرهم وإحياء الذ رر السنوية لتلغ 
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حمايةةة الضةة ايا وأةةةرهم والشةةهود وا لةةخاف اناةةرين الةةذين يمللةةونهم  ) ( 
 ي جمي  ا وقات من التعةرل لالنتقةام بسةلب ممةاللتهم ب قهةم المشةرو   ةي ا نتصةاأ 

 وبمساءلة المسؤولين عن ا نتها ات السابقة؛
 حةدا المراعاة التامة للضمانات القانونيةة ول ةق الم تجةيين  ةي ةةياق أ )ه( 

ا نشةةةمة ال اليةةةة إلحيةةةاء ل راهةةةا السةةةنوية  ةةةي الم ا مةةةة و ةةةق ا صةةةو   أو 1989 عةةةام
 القانونيةن

لملليةةات والملليةةون وميدوجةةو الميةةل الجنسةةي وملةةايرو الهويةةة الجنسةةانية وحةةاملو صةةفات ا  
  الجنسين

 ى بسذذ مذذا  شذذعر اللجنذذة بذذالرلق إاات  رذذا بر مفا هذذا أن الع ذذا ات اخلاصذذة  العامذذة  ذذ  ر -55
لعذذذال  السذذذذل   امل لذذذذيل لتغ ذذذ  امل ذذذذ  اجلنسذذذذي لل  ل ذذذذات  امل ل ذذذن  أن هذذذذي  امل ا سذذذذات  شذذذذ   

بعذض األح ذان، اإلبذيا  الرسذر    مراكذز عذال  األمذراع     استايا  الصذيمات الك ربائ ذة،
 الحذا اللجنذة أن   إ  قذي بتسذب    أضذرا  بين ذة  نفسذ ة. مذا النفسذ ة  غ هذا مذن املؤسسذات،

إحذذذذي  هذذذذي  الع ذذذذا ات بذذذذي ل  2014 حمذذذذاكم ب جذذذذن أمذذذذرت   كذذذذان ن األ ل/ بسذذذذ رإحذذذذي  
إ ا كان الرذان ن لظذر  ما  ع بض عن هيا الن   من العال ،  اسف لعي    ض   الي لة الطر 

إ ا جذذذذر  التحر ذذذذق    ذذذذا   قف ذذذذا   ذذذذ    سذذذذب  جذذذذر الضذذذذر  لضذذذذحاباها   مذذذذا هذذذذي  امل ا سذذذذات
 (. 16  14  12  10  )امل ا
 ينللي للدولة المرأ: -56

يلةةيم مةةن التةةدابير التشةةريعية واإلداريةةة ونيرهةةا لضةةمان مراعةةاة  مةةا أن تتخةةذ )أ( 
 يالهويةة الجنسةانية وحةامل يالميل الجنسي وملاير  يوميدوج اةتقاللية الملليات والملليين

يسةم   لمةا وةةالمتهم اللدنيةة والشخصةية وأن ت ظةر ممارةةة إاضةاعهم صفات الجنسةين
 التعسفي؛ أو نير الموعي أو لوك المللي  ونير  من ألكا  العالع القسري عالع الس
أن تكفةةةةل تلقاةةةةي مياولةةةةي المهةةةةن الصةةةة ية والمةةةةوأفين العةةةةامين للتةةةةدريب  )ب( 

 يالميةل الجنسةي وملةاير  يوميدوجة بمراعاة حقوق اإلنسان للملليات والملليين يتعلق  يما
للةةةغ حقةةةوقهم  ةةةي ا ةةةةتقاللية   ةةةي بمةةةا ،صةةةفات الجنسةةةين يالهويةةةة الجنسةةةانية وحةةةامل
 والسالمة اللدنية والنفسية؛

 نيةةةةةر المةةةةةوعي أو أن تجةةةةةري ت قيقةةةةةات  ةةةةةي حةةةةةا ت العةةةةةالع القسةةةةةري ) ( 
الهويةةةة الجنسةةةانية  يالميةةةل الجنسةةةي وملةةةاير  يوميدوجةةة التعسةةةفي للملليةةةات والملليةةةين أو

وتضةةمن لهةةم ةةةلل ا نتصةةاأ والتعويضةةات المناةةةلة  ةةي هةةذ   صةةفات الجنسةةين يوحةةامل
 ال ا تن
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 جلر الضرر وإعادة التأهيل  
 ذذذنع ا   رحذذ  اللجنذذذة بتعذذذيب  الرذذذان ن املتعلذذذق بتع بضذذات الي لذذذة، الذذذي  بضذذذم أحكامذذذ -57

 بشذذذك  صذذذرب  علذذذى مذذذن  الي لذذذة  ع بضذذذات لل ذذذاا  عذذذن الضذذذر  امللحذذذق هبذذذم، لكن ذذذا  شذذذعر
مذذن ا  جذذر الضذذر  املريمذذة ضذذي الي لذذة  سذذر. بالترذذا   خذذالل سذذنتن اعتبذذا  بذذالرلق ألن مطالبذذات 

 الحذذا اللجنذذة املعل مذذات   إ  ب فذذ ع أنذذه عملجذذم اصذذ ل الضذذر . أ  ال ذذ   الذذي  عملجذذم   ذذه املذذيعي
  جذي أ  ق ذ   علذى املنظ ذات غذ  اكك م ذة الذا  ذ الا قيم ا   ي الي لة الطر   مفا هذا أنذه

 مات إعذا ة التاه ذ  لضذحابا التعذيب ،  اسذف لعذي   رذيمي معل مذات بشذان رغ     ريمي خذي
 (. 14 ةإ ا كانت   جي رل ة استباق ة    ة لتريمي هي  اخليمات )املا  ما
 (، ت ةةل الدولةةة المةةرأ علةة 2013ل3 رقةةمتةةذ ر بتعليقهةةا العةةام  إل إن اللجنةةة، -58
 يلي: ما

الال مةةةة لضةةةمان اةةةةتفادة ضةةة ايا أن تتخةةةذ التةةةدابير التشةةةريعية واإلداريةةةة  )أ( 
 ةي للةةغ إعةادة الممتلكةةات  بمةةا التعةذيب وةةوء المعاملةةة مةن جميةة  ألةكا  جلةةر الضةرر،

 والتعويض وإعادة التأهيل وتللية ا حتياجات وضمان عدم التكرار؛
 أن تكةةةف عةةةةن تمليةةةةق قاعةةةةدة التقةةةادم علةةةة  ادعةةةةاءات ضةةةة ايا التعةةةةذيب )ب( 

 ة؛ةوء المعاملة المقدمة ضد الدول أو
أن تُقي م عل  ن و  امل احتياجات ض ايا التعذيب وتكفل لهةم اةدمات  ) ( 

ودون تمييةةي، إمةةا مةةن ًا إعةةادة التأهيةةل المتخصصةةة والشةةاملة وإمكانيةةة ال صةةو  عليهةةا  ةةور 
مةةن اةةال  تمويةةل المرا ةةق  أو اةةال  تةةو ير الدولةةة بشةةكل ملالةةر لخةةدمات إعةةادة التأهيةةل

 ا المنظمات نير ال كوميةن يها تلغ التي تديره بما ا ارر،
 التدريب  

 اسذذف اللجنذذة لعذذي   رذذيمي معل مذذات بشذذان نسذذبة األ ذذاا  املذذي َّبن    ذذال أحكذذا   -59
 (. 10 ةاذ فاق ة  بشان أدر هيا التي ب  على إجراتات منل التعيب  )املا 

فين ينللي للدولة المرأ أن تكفل تو ير التدريب الةدوري واإلليامةي لجمية  المةوأ -60
بأحكةةةةام ا تفاقيةةةةة  يتعلةةةةق  يمةةةةاال ريةةةةة  المعنيةةةةين بمعاملةةةةة واحتجةةةةا  ا لةةةةخاف مسةةةةلوبي

دليةل التقصةي والتو يةق وأةاليب ا ةتجواا نير القسرية والملةادم التوجيهيةة الةواردة  ةي 
 الالإنسةةةانية أو العقوبةةةة القاةةةةية أو الفعةةةالين بشةةةأن التعةةةذيب ونيةةةر  مةةةن ضةةةروا المعاملةةةة

ضة  وتملةق منهجيةة لتقيةيم ينللي للدولةة المةرأ أن ت  ما  (ن و  إةمنلو بروتو ل المهينة أو
 ن عالية برامو التلقيف والتدريب المتعلقة با تفاقية وبروتو و  إةمنلو 
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 إجراءات المتابعة  
 ةةةةةةةةةةةانون   9  إلةةةةةةةةةةة  الدولةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةرأ أن تقةةةةةةةةةةةدم، ب لةةةةةةةةةةةو اللجنةةةةةةةةةةةة تملةةةةةةةةةةةب  -61

اللجنة المتعلقة بالقيود المفروضة ، معلومات بشأن متابعة توصيات 2016 را و /ديسمل
أُبلةغ عنةه مةن حةا ت  ومةا عل  ال ق  ي ا ةتعانة بم ام وال ق  ي اإلامةار با حتجةا ؛

قمةةة  الم ةةةامين والنشةةةماء؛ واةةةةتقاللية الت قيقةةةات  ةةةي ا دعةةةاءات المتعلقةةةة بالتعةةةذيب؛ 
 31و 23و 19و 13 توا حكةةام المتعلقةةة بأةةةرار الدولةةة ونقةة  الليانةةات لانظةةر الفقةةرا

 هذا السياق، تدعو اللجنةة الدولةة المةرأ إلة  إالارهةا بخممهةا لتنفيةذ بعةض و ي أعال (ن
جميةةة  التوصةةةيات اللاقيةةةة الةةةواردة  ةةةي المالحظةةةات الختاميةةةة اةةةال  الفتةةةرة المشةةةمولة  أو

 ن بالتقرير المقلل
 مسائل أارر  

منصةوف عليةه ت ل اللجنة الدولة المرأ عل  النظر  ي مسألة تقديم اإلعالن ال -62
 من ا تفاقيةن 22و 21 ن ي المادتي

المقةرر الخةاف المعنةي بمسةألة التعةذيب وت ل اللجنة الدولة المرأ علة  دعةوة  -63
إلجراء  يةارة متابعةة  المهينة أو الالإنسانية أو العقوبة القاةية أو ونير  من ضروا المعاملة

لانظةر الو يقةة  2005 رو /ديسةمللتلغ التي قام بهةا  ةي تشةرين اللةاني/نو ملر و ةانون ا 
E/CN.4/2006/6/Add.6ن) 

، والو يقةةة 124 ة، الفقةةر A/55/44وتكةةرر اللجنةةة توصةةياتها السةةابقة لانظةةر الو يقةةة  -64
CAT/CO/CHN/4 للدولةةة المةةرأ بةةأن تنظةةر  ةةي إمكانيةةة ةةة ب ت فظاتهةةا 40 ة، الفقةةر )

 عل  ا تفاقية وإعالناتها بشأنهان
المةرأ أن تنشةر علة  نمةاق واةة  التقريةر المقةدم إلة  اللجنةة الدولةة ويُملب مةن  -65

وهةةةةذ  المالحظةةةةات الختاميةةةةة بالللةةةةات المناةةةةةلة، عةةةةن  ريةةةةق المواقةةةة  الشةةةةلكية الرةةةةةمية 
 ووةائط اإلعالم والمنظمات نير ال كوميةن

  9  تقريرهةةةا الةةةدوري المقلةةةل ب لةةةو  وتملةةةب اللجنةةةة إلةةة  الدولةةةة المةةةرأ أن تقةةةدم -66
 والذي ةيكون تقريرها السادسن  ،2019 ر انون ا و /ديسمل

    


