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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 - شباط/فرباير 26
 من جدول األعمال 3و 2البندان 

 التقريرررر السررروو  ألمررروت اة رررا األتقررردة السرررا    قررروق اإلنسررران 
 األموضية السا ية واة ني العام وتقارير

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، األدنية والسياسية واالقتصادية 
 مبا يف ذلك ا ق يف التومية واالجتماعية والثقافية،

األواقشررررايت الررررث داريت لثورررراا ا لقررررة الدراسررررية األعوونررررة  ت رررراد   رررروجز   
اخلررر ايت الوةويررررة واألمارسرررايت األتعلقررررة بتوميررر  ال ررررما يت المعالرررة ألوررررع 

عقوبررة القاسررية لو الالننسررانية التعرر يو وهررن   رر  ضررروة األعا لررة لو ال
 األهيوة لثواا االحتجاز لدى الشرةة واالحتجاز السابق للمقاكمة   لو

 تقرير  موت اة ا األتقدة السا    قوق اإلنسان  

 موجز  
إىل مفوضبب ا األمببت اة اببدم القببام ا  31/31طلببجم سلببو  اببوا ايف قببان    ببرار   

حلاوا ايف قان )اةفوض ا القام ا( أن تعاد  لاا دراس ا مف و ا العضويا بني البدورا  ل بو   
 علابا ب نف بض ضبماف  فعالبا ةنبع ال عبضيجم كامل هبدف تبادل اخلربا  واةمارسا  الوطن با اة

وغبب   مببن ضببروم اةعاملببا أو العاوبببا الااسبب ا أو الاإ قببا  ا أو اةت نببا أ نببا  ا    ببا  لببد  
تشبببرين  6الشبببرطا وا    بببا  القبببابة للمااكمببباق وعلابببد  احللابببا الدراسببب ا   جن ببب  يبببو  

  لى طلجم اجمللوقق وأعّد  اةفوض ا هضا ال ارير بنا  ع201٧األول/أك وبر 
واةقائل الرئ قا اليت  و شت خال  لاا العمل هي الضماف  الاا و  ا والاضبائ ا  

ةنببببع ال عببببضيجم  وتنف ببببض تببببداب  عمل ببببا ةنببببع ال عببببضيجم وسببببو  اةعاملببببا  وآل ببببيت الر ابببببا وتاببببد  
 قالشكاو 
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 احمل واي 
 الصفاا 

 3  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق مادما - أو ا  
 3  قققققققققققققققققققققققققق لطرو ا  اةشاركني   احللاا وللمنا شا  اليت دار  ف تااس عراض عا   - اث  اا  
 3  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق الب ان ا ف  ا ي - اثلثاا  

 4  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق الضماف  الاا و  ا والاضائ ا ةنع ال عضيجم - أل    
 8  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق تنف ض تداب  عمل ا ةنع ال عضيجم وسو  اةعاملا - اب    
 14  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق آل ا  الر ابا والشكاو  - ج ت   

 1٧  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق وتوص ا اس ن اجا   - رابعاا  
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  قد ة -لوالا  
إىل مفوضببب ا األمبببت اة ابببدم القبببام ا  31/31   بببرار   طلبببجم سلبببو  ابببوا ايف قبببان -1

حلاببوا ايف قببان )اةفوضبب ا القببام ا( أن تعاببد  لاببا دراسبب ا مف و ببا العضببويا بببني الببدورا  ل ببو   
ةنببع ال عببضيجم  كامببل هبببدف تبببادل اخلببربا  واةمارسببا  الوطن ببا اة علاببا ب نف ببض ضببماف  فعالببا

وغببب   مبببن ضبببروم اةعاملبببا أو العاوببببا الااسببب ا أو الاإ قبببا  ا أو اةت نبببا أ نبببا  ا    بببا  لبببد  
تشببببرين  6الشببببرطا وا    ببببا  القببببابة للمااكمبببباق وعلاببببد  احللاببببا الدراسبببب ا   جن بببب  يببببو  

الضببببماف  ق وركببببز  اةنا شببببا علببببى اةواضبببب ع الرئ قببببا الثا ببببا ال ال ببببا  (1)201٧األول/أك ببببوبر 
الاا و  ا والاضائ ا ةنع ال عضيجم  وتنف ض تداب  عمل ا ةنع ال عضيجم وسو  اةعاملبا  وآل بيت الر اببا 

إىل اةفوضبب ا القببام ا أن تلعببّد تاريببراا مببوجزاا عببن احللاببا  أيضبباا وطلببجم اجمللببو  وتاببد  الشببكاو ق
  ته القابعا والثا نيقوتادمه إىل اجمللو  بل ا عااد دور  الدراس ا اةشار إل تا آ فاا 

 األشاركني يف ا لقة وللمواقشايت الث داريت فيها عروتاستعرات عام ل -اثنياا  
، وأفغا قب انوإسب و  ا،  وأسرتال ا،إسبا  ا، و  ضر احللاَا ممثلو الدول ال ال ا  األرجن ني،  -2

، واجلمتوريبببببببا واجلزائبببببببرترك بببببببا، وأةا  بببببببا، وأوكرا  بببببببا، وآيرلنبببببببدا، والربا يبببببببل، والربتغبببببببال، وبلغببببببباراي، و 
الدوم ن ك ا، ومجتوريبا كبوراي، والبدا،رو، وروا بدا، وسبان مبارينو، وسبلوف ن ا، والقبويد، وسويقبرا، 

البول فاريا(، وفنلندا، و طر، وكولومب ا، وك ن ا،  -وس ال ون، وش لي، والعراا، وفنزويا )مجتوريا 
ول  وا  ا، ول خ نش اين، ومصر، واةغرم، واةكق ك، واةملكا اة ادم لربيطا  ا العظمبى وآيرلنبدا 
الشببمال ا، والنمقببا، وهنغبباراي، والببو اي  اة اببدم األمريك ببا، وال بباابن، وال ببوفنق وكببان مببن ب ببنتت 

فبب تت مببن و ارا  العببدل، واال ببا  الو ائ ببا الوطن ببا، والشببرطا الوطن ببا، ممثلببون مببن العواصببت،  ببن 
ممثلبببون عبببن اجلتبببا  اةرا ببببا واةنظمبببا  احلكوم بببا الدول بببا  أيضببباا والقبببلطا  الاضبببائ اق و ضبببر 

واةنظمببا  غبب  احلكوم ببا وآل ببا  األمببت اة اببدم ال ال ببا  رابطببا منببع ال عببضيجم، واةركببز األفرياببي 
مبادرم اتفا  ا مناهضا ال عبضيجم، وا اباد األورو ، ومنظمبا األمبن وال عباون ةناهضا ال عضيجم، و 

  أورواب، والل نبببا الدول بببا للصبببل جم األابببر، وجلنبببا احلابببو  ني الدول بببا، ومنظمبببا اخلدمبببا الدول بببا 
حلاوا ايف قان، واةنظما العاة ا ةناهضا ال عضيجم، واةابرر اخلباا اةعبس  قبالا ال عبضيجم وغب   

ضببروم اةعاملببا أو العاوبببا الااسبب ا أو الاإ قببا  ا أو اةت نببا، والل نببا الفرع ببا ةنببع ال عببضيجم مببن 
  وغ   من ضروم اةعاملا أو العاوبا الااس ا أو الاإ قا  ا أو اةت نا، وجلنا مناهضا ال عضيجمق

 ال يان االفتتاح   -اثلثاا  
اخلاصببببا واحلببببة   ال نم ببببا ال ابعببببا  أدلببببت مببببديرم شببببعبا األ شببببطا اةواضبببب ع ا وايفجببببرا ا  -3

ابةا ظبببا  ا ف  ا  ببباق و  ظبببت   ماببدم تا أن وجبببود آل بببا    لفبببا عبببدم  للمفوضبب ا القبببام ا
ن علبببى   للبببو ف ببه يببدّ   ةكافاببا ال عببضيجم وايفطببار الاببا وا الببدو  الببضب حظبببر ال عببضيجم  ظببراا 

األمه ا اليت يول تا اجمل مع الدو  ةنع ال عضيجم واةعاملا أو العاوبا الااسب ا أو الاإ قبا  ا أو اةت نباق 

__________ 

 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/EffectiveSafeguardsالببببببربفم  يرجببببببى الرجببببببو  إىل  (1)
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ورغت ذلك، وإذ تبنّي أن اس خدا  ال عضيجم وسب لاا لل اا بة غب  فعبال وعل  علومبا  غب  مو بوا 
الشبببرطا وا    بببا  القبببابة هببببا، اسببب مر تعبببضيجم النببباس وإسبببا م معبببامل تت أ نبببا  ا    بببا  لبببد  

للمااكمببباق وشبببدد  علبببى أن خطبببر ال عبببرض لل عببببضيجم وغببب   مبببن أشبببكال إسبببا م اةعاملبببا هببببو 
ال ابببدب األكبببرب   القببباعا  واألاي  األوىل البببيت تعاببببجم ال و  ببب ، وهبببي الفبببرتا  البببيت يببببرّج    

 الا أو أّ  يابابلون أب الغالجم أ  ي لاى ف تا احمل  زون اةقباعدم الاا و  با أو الفابوا الطب با اةقب
أشببخاا آخببرين مكببنتت ايفعببرام عببن  لببة مبباق و  ببرد  اببل احمل  ببزين لاضببا  فببرتا  أطببول رهببن 

  اس ا  د تبلغ  د سو  اةعاملاق  ا    ا  القابة للمااكما، فإهنت كث اا ما يواجتون ظروفاا 
كافابا ايفرهبام أو ال طبرف وأاثر  اةديرم شواغل إ ا  النزو  إىل تربير ال عبضيجم   سب اا م -4

فعببببال ويببببتدب إىل   ببببائ  عكقبببب اق ق وأكببببد  أن ممارسببببا ال عببببضيجم أمببببر خبببباط  وغبببب  العن بببب 
يقاعد اس خدا  ال عضيجم على دعت األمن، بل ينق  هض  اجلتبود ويبدمر  ابا النباس، وهبي  و 

يببببدأ  أساسببب ا   إ فببباذ الابببا ون بفاعل ببباق وأكبببد  أن منبببع ال عبببضيجم بفاعل بببا   األجبببل الطويبببل
ابلادرم على كش  ضاااي  ودعمتتق و  الو ت الضب سلطت ف ه الضبو  علبى عمبل صبندوا 
األمببت اة اببدم لل ربعببا  لضبباااي ال عببضيجم )الببضب يقببّتل تبببادل اةعببارف   هببضا اجملببال ويقبباعد 
الضباااي علبى اةطالببا ماتببت   ا   صباف،  با   ذلبك احلببة   معرفبا احلا ابا(،   ظبت أ ببه 

لبببربام  مناهضبببا ال عبببضيجم أن ت نببباول مج بببع عناصبببر ذدورمذ مناهضبببا ال عبببضيجم، ببببد اا مبببن  ينبغبببي
ايفصبباا ال شببريعي والببربام  الو ائ ببا وا  تببا ا ب اببد  اةقبباعدم إىل الضببااايق وشببدد  علببى أن 
عد  اةقا لا عبن أفعبال ال عبضيجم وإسبا م اةعاملبا يفضبي إىل ايففبا  مبن العابام وتكبرار هبض  

 على هضا، فإن حماسبا اةقتولني عن ال عضيجم أدام   غىن عنتا   الو ايا منهقاألفعالق و 

 ال ما يت القانونية والق ائية ألوع التع يو -للف 
أدار اجللقبَا األوىل ابرابرا بب ف ، رئ قبا العمل با    رابطبا منبع ال عبضيجمق وشببارو    -٥

أ طو  بو داي  توفبو ، فئبجم رئب و احملكمبا  اجللقا اةارر اخلاا اةعس  قالا ال عضيجم  وخوسب ه
العل ا ا ااديا   الربا يل  وس لفاف دو وسبو، وهبي  اضب ا   حمكمبا ا سب يفناف   فالبارايقبو، 
ش ليق وأشار  القب دم بب ف    ما ظا با ا سب تال ا إىل البابو  البيت أسبند ا رابطبا منبع 

ةناهضببا ال عببضيجم أ نببا  ا    ببا  لببد  الشببرطا  ال عببضيجم والببيت ا  تببت إىل أن تنف ببض ضببماف 
 ق (2)وا    ا  القابة للمااكما أ د أجنع الوسائل للاد من ال عضيجم

و  بببمل اةابببرر اخلببباا أن تطب بببة الضبببماف  بفعال بببا ةنبببع ال عبببضيجم وغببب   مبببن ضبببروم  -6
لبببد  الشبببرطا وا    بببا  اةعاملبببا أو العاوببببا الااسببب ا أو الاإ قبببا  ا أو اةت نبببا أ نبببا  ا    بببا  

مبن ال بداب   القابة للمااكما كان له أكرب األ ر   احلد من ال عضيجم والو ايا منبهق و بّدد كثب اا 
الا ما لرتس خ هبض  الضبماف ق ف  بجم  كبني مج بع َمبن سلبلبت  بري تت مبن احلصبول علبى كبل 

  ا هت  وعبزل القب ني الضماف  ايفجرائ ا، منض القاعا  األوىل من ا    ا  وط لا مّدم ا 
غببب  جبببائزق ولبببجم   كبببل األ بببوال تقببب  ل مج بببع مقبببلو  احلريبببا،  بببن فببب تت اةتببباجرون غببب  

ا ا    ببا  خببارو  ببدود ايف لبب ت واب  ظببا ،  ببا   ذلببك    البب احلبباملني للواثئببة الا مببا، فببوراا 
اةناطة احلدودياق ولجم إباغ كل حم  بز دون إبطبا  بسببام ا   با   والب تت اةوجتبا إل بهق  أو

__________ 

  قhttp://apt.ch/en/events/does-torture-prevention-work-panel-discussion-and-book-launch-londonا ظر  (2)

http://apt.ch/en/events/does-torture-prevention-work-panel-discussion-and-book-launch-london
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ولجم اةقارعا إىل تاد  كل م تت   جنايا إىل  اض و ك نه من توك بل حمبا  فبور اع االبه و ببل 
اس  وام القبلطا  إاي ق وللبت الضبماف  الفعالبا األخبر  مبا يلبي  إخطبار األسبرم بن أ بد 

ادهبببا حم  بببز لبببد  الشبببرطا أو هبببو رهبببن ا    بببا  القبببابة للمااكمبببا والقبببماا  بببت بزايرتبببه  أفر 
و كني احمل  ز من مراجعا الطب جم  بال اع االبه و البه إىل كبل مرفبة ا   با  جديبدق ولبجم أن 
يكون األطبا  مق الني و زيتني وأن يكو بوا مبدرنيبني علبى الفابك للكشب  عبن ال عبضيجم وسبو  

إىل دل ل ال اصي وال و  ة الفعالني لل عضيجم وغ   مبن ضبروم اةعاملبا  اتما اس ناداا اةعاملا وتو  
أو العاوبببا الااسبب ا أو الاإ قببا  ا أو اةت نببا )بروتوكببول إسببطنبول(ق ومببن الضببماف  ال كنولوج ببا 

البصببرب اةنبب ظت  سبب  وااب  الشببرطاق ب ببد أ ببه ينبغببي عببد  اع بببار  - الفعالببا ال قبب  ل القببمعي
قببب  ا  أدلبببا دامغبببا علبببى عبببد  و بببو  تعبببضيجم ألن الضبببغر  بببد مببباَرس علبببى احمل  بببزين سبببرّاا ال 

يفجبارهت على ا عرتاف رمس اا وكاهنت يفعلون ذلك طواع ااق أض  إىل ذلك أ ه ينبغبي للماباكت 
 للشبرطا وينبغبي أ  تابل أبداا ا عرتافا  اليت   تدعمتا أدلا أخر  أو اليت جر  الرتاجبع عنتباق

اع مبباد أسببال جم ا سبب  وام اةبن ببا علببى ا عببرتاف إىل ممارسببا  ا سبب  وام غبب   مببن تن اببل نأ
إىل  ببببا ون  اببببوا ايف قببببان والشببببفاف ا واةقببببا لاق وتعببببد  اعببببدم  اةبن ببببا علببببى ايفكببببرا ، اسبببب ناداا 

ا سبب ثنا ، الببيت تقبب ثس مببن ايفجببرا ا  الاا و  بببا أب أ ببوال )سببوا  أكا ببت اعرتافببا  أ  إفبببادا  
 واعببببد الاببببا ون الببببدو  العببببر   د( ا  لزعببببت اببببت ال عببببضيجم، ضببببما ا إجرائ ببببا و اعببببدم مببببنشببببتو 
 يلق ثىن منتا أ دق  
ووجه اةارر اخلاا ا   با  إىل أمه ا تف  ش أمباكن ا    با  لبد  الشبرطا وا    با   -٧

 بببا القبببابة للمااكمبببا ورصبببدها مبببن  ببببل آل بببا  وطن بببا أو دول بببا مقببب الا، مثبببل اال بببا  الو ائ
الوطن ا، والل نا الفرع ا ةنع ال عضيجم، واةارر اخلاا، والل نا الدول ا للصل جم األار   س اا 
النزاعا  اةقلااق وينبغي تنف ض الاوا ني والضماف  اةناسبا وال اا ة   مج ع مزاعت ال عضيجمق 

ا    ببا  لببد  ومببن اجلببدير ابل اببدير إعببداد دراسببا عاة ببا عببن فعال ببا اسبب خدا  الضببماف  عنببد 
عندما ي علة األمر ابلفيفا  الضع فا من النباسق  س ما  الشرطا وا    ا  القابة للمااكما، 

، فبببإن أشبببكا ا أخبببر  مبببن وإذا كا بببت الضبببماف    سببب اا  ظبببا  العدالبببا اجلنائ بببا م طبببورم جبببداا 
، ا    بببببا ، مثبببببل ا    بببببا  ألسبببببببام أمن بببببا، وا    بببببا  ايفدارب، وا    بببببا  ا    بببببباطي

وا    ببببا  اةنت ببببي،    ببببا   ا  ببببرم غبببب  اةشببببروعا، وا   ببببا  ذوب ايفعا ببببا  العال ببببا، 
 وا    ا  بغرض احلمايا    الا جرائت الشبرف، تابع خبارو  طباا  ظبا  العدالبا اجلنائ با وكثب اا 
مبببا يشبببوهبا  ابببك الضبببماف ق واخ ببب ت كبببا  اةابببرر اخلببباا ب وج بببه ا   ببببا  إىل تكلفبببا ال عبببضيجم 

ريا وا ج ماع ا أل ه يبدمر القباما البد  با والعال با والعاطف با للضبا ا واجلباد وألب س مبع البش
و ظبببا   ضببببائي و ظبببا  س اسببببي ي قببباهل معببببهق وأكببببد عبببد  فعال ببببا ال عبببضيجم،    ببببني أن منببببع 

 هي تنف ض ضماف  فعالاق  ال عضيجم يعطي   ائ  إلاب ا وأن أفضل طرياا للمضي  دماا 
توفبو  ال طببور األخب    جلقببا  ا سب ما  للمو ببوفني   الربا يببل، أب ووصب  القبب د  -8

مبن مشبروع ا ال و  ب   سباعا مبن ا    با  لل اابة فبوراا  24عاد جلقبا  احملكمبا   غضبون 
وضبببرورم ا    بببا  خبببال الفبببرتم القببباباا للمااكمببباق ويبببنك دسببب ور الربا يبببل علبببى عبببد  جبببوا  

 رتكابه جرما أو ما مل تلصدر سلطا  ضائ ا   صا أمراا تو    أب شخك ما مل يكن ذلك أ نا  ا
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ق وسلنت جلقا  ا س ما  للمو وفني ل نف ض ال زامبا  الربا يبل ال عاهديبا  ا ضبى (3)خط ا ومربنيراا 
علبببى أ بببه ذلبببجم أن َم ثبببل كبببل ( مبببن ا تفا  بببا األمريك بببا حلابببوا ايف قبببان البببيت تبببنك ٥)٧اةبببادم 
 ر الق د توفو  إىل احلكت الضب أصدرته احملكما العل با   أيلبول/أما   اض سريعااذق وأشا حم  ز

أََمببر  ف تببا احملكمببا اجمللببو  34٧  دعببو  عببد  ا م ثببال للمفتببو  األساسببي  201٥سببب مرب 
الببببوطس للاضببببا    الربا يببببل بن ي خببببض ايفجببببرا ا  الا مببببا بشببببان  ظببببا  القبببب ون وبن يقببببّن 

على ال دخل الاضائي   توط د  إىل ذلك ابع بار  مثا ا  ق وأشار(4)جلقا  ا س ما  للمو وفني
كشبب  عببن و شبب ا اةقببا لاق فمببن شببان جلقببا  ا سبب ما  للمو ببوفني أن  نببع سببو  اةعاملببا وت

وف مبا ي علبة ابااثر اةال با، ملبوّنل تنف بض هبض  اجللقبا  مبن اةبوارد اةال با اة ا با للقبلطا  الشبرطاق
  الربا يبببل، وهبببو بلبببد حل  بببز ئدم داخبببل القببب ون مشببكلا كبببب م الاضببائ اق وتعبببدر الظبببروف القبببا

مايبني  208من أصبل  (٥)شخك   مرافة ا    ا  ودلور ايفصاا وال اه ل 600 000 ف ه
، األمر الضب لعل منتا رابع دولا   العامل من   ث عدد  ز   الق ون بعد من القكان تاريباا 

  ادمق الصني وا ااد الروسي والو اي  اة
 اسببب ما  ةو بببوفني ببببني شبببباط/جلقبببا  2٥0 000وذّكبببر القببب د توفبببو  ب بببه علابببد   -٩

 116 000، األمببر الببضب أسببفر عببن ايففببراو اةشببروط عببن 201٧و زيران/يو  ببه  201٥ فربايببر
  اةائببا مببن األشببخاا الببضين يلقبب مع  4٥شببخك )ب ببداب  و ائ ببا أو بببدوهنا(، ويعببس هببضا أن 

 س ما  للمو وفني   حل  زونق ويف د اجمللو البوطس للعدالبا   الربا يبل بن إل تت   جلقا  ا
عببببدد  ببببا   ال عببببضيجم أو سببببو  اةعاملببببا الببببيت كلشببببفت أ نببببا  جلقببببا  ا سبببب ما  للمو ببببوفني 

 الاق وي عني ال بل غ هبض  احلا   وال اا ة ف تا وتاد  اجلنام إىل العدالا كمبا  12 000 جتاو 
رارا ت بشببان مشببروع ا ال و  بب  جلقببا  ا سبب ما  للمو ببوفني، اضببض الاضببام  ببلببجمق ومنببض سببّن 

  اةائبا مبن تلبك احلبا  ق و  القبن ني إىل القبنوا  البثا  ال ال با، كبان ا بدف عاببد  ٥0  
جلقبا  اسب ما  للمو بوفني   مج بع  با   ال و  ب    كبل ألبا  البلبدق و  يبزال الطريبة أمببا  

ل صبدب لا   با  غب  الابا وا وسبو  معاملبا احمل  بزين وتعبضيبتت، ولكبن ينبغبي ل الربا يل طوياا 
سباعا مبن ال و  ب ، وينبغبي عبد  إبابا   24تاد  احمل  زين ل مثلوا أمبا   باض   غضبون  مبدئ اا 

 أب شخك حم  زاا  بل احملاكما دون أن يرا   اضق 
 ا ه القببببلطا الاضببببائوشببببدد  القبببب دم دو وسببببو علببببى الببببدور احل ببببوب الببببضب تضببببطلع ببببب -10
، عاببجم 2000ي علببة ابلضببماف  واةقببا لاق ووصببفت اخلطببوم الببيت َخطَ  تببا شبب لي   عببا   ف مببا

ا  اادا  واسعا،   اجتا  األخبض  ببدأ اةااضبام احلضبوريا البضب   ل بز اع ببار ا عرتافبا  أدلباق 
ما كان يلن ز    ظروف مريبباق وأ ال ال غ ب     و بل ذاو، كان ا عرتاف أهت دل ل رغت أ ه كث اا 

الاواعد ايفجرائ ا احلافز إىل اس خدا  ال عضيجم   احلصبول علبى اعبرتاف، واان أصبب  ال عبضيجم 
ضببببمن النظببببا   ق ومببببع ذلببببك،   يببببزال ال عببببضيجم موجببببوداا   القبببباعا  األوىل مببببن ال و  بببب  فدراا 

ض منا ش تا دور الاضام إن عل تت ال اكد مبن اجلنائي،   س ما داخل الق ونق و الت   معر 
__________ 

( على أ به   لبو  تو  ب  أب شبخك إ     بال ال لبّبو ابجلرمبا أو بمبر خطبي ومبربّر مبن 61)٥تنك اةادم  (3)
العقكريا احملبددم  قبجم ال عريب  البوارد    ه يفا  ضائ ا   صا، ابس ثنا   ا   ا   تاو العقكرب أو اجلرائت

  قhttp://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitutionالاا ونق ا ظر 
  قhttp://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665ا ظر  (4)
   قجم ب اف  إدارم الق ون الوطن اق (٥)

http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
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أن الضماف  فعالاق و ث تت على ا س عمال الفعال يفجرا ا  اةثول أما  الاضبا  ورفبق  ببول 
 األدلا اةن زعا ات ال عضيجم   ايفجرا ا  الاضائ اق ودعت إىل تنف ض اةمارسبا  اجل بدم تنف بضاا 

إايهببباق ومبببن اةف بببد وجبببود آل بببا  ّكبببن الاضبببام  ضببباا   مج بببع البببدول ك مشببباركا بعضبببتا بع شببباماا 
 اةشرفني من تا  ت مج ع اةمارسا  اجل دم ضمن و اي ت أو خارجتاق 

وأشبببار  القببب دم دو وسبببو إىل أوجبببه الضبببع  اةشبببرتكا ببببني الاطاعبببا  وال م  بببز البببضب  -11
اةر لببا األخبب م  ت عببرض لببه احمل َ ببزا  ودور احملبباكت   ال صببدب لببضلكق وذّكببر  مالببا  امببل   

ألكرهببت علببى الببو دم  2016مببن احلمببل كا ببت حم  ببزم  بببل احملاكمببا   كببا ون األول/ديقببمرب 
وهي مكّبلا ال بدينق ورفعبت اةبرأم دعبو  إ فباذ احلابوا الدسب وريا  ووجبد  احملكمبا العل با، و بد 

وشببك أن تضببع  أبطلببت احلكببت الصببادر   اةر لببا ا ب دائ ببا، أ ببه  ببد     ببز لكوهنببا امببرأم علببى
التا وفرداا من شعجم اةابوتشي األصليق وألمنر إبجرا  اا ة إدارب   الدوافع اليت جعلت دائرم 
القبب ون جتببرب امبببرأم علببى البببو دم وهببي مكّبلببا ال بببدينق وأد  ذلببك إىل صبببدور مببباد  توج ت بببا 

  تتقجديدم واضاذ إجرا ا  إداريا    ة اةقتولني عّما سل  ورفع دعو  جنائ ا عل
وإاّبن اةنا شبببا  البببيت أعاببببت عبببروض اة ابببباورين، ألابببت البببدول الضبببو  علبببى أفضببببل  -12

اةمارسا ،  ا ف تا ما يلي  مقتول ا الدولا عن األضبرار النامجبا عبن األفعبال غب  اةشبروعا البيت 
ا   يرتكبتا اةقتولون  وال شبريعا  البيت ابّر  ال عبضيجم وسبو  اةعاملبا  وتابد  احمل  بز للماكمب

وإبباغ  ساعا من تو  فه  والضماف  ايفجرائ ا،  ا   ذلك تقب  ل احمل  بزين فبوراا  24غضون 
أسرهت اب   ا هت  وتوف  خدما  الرتمجا الفوريا للما  بزين  و كبني احمل  بزين مبن الطعبن   

ما  ا   ا هتق وسال ممثل إ د  الدول األعضا  عن اةمارسا  اجل دم اة علاا جبلقا  ا س 
للمو وفني من شرائ  ضع فا من اجمل معق واس فقر آخبر عبن الك ف با البيت مكبن هببا لل نبا معن با 
بببببزايرم القبببب ون أن تبببببوفر تببببداب  فعالبببببا حلمايببببا احمل  بببببزينق و ببببال اثلبببببث إن مفتببببوَمي ال و  ببببب  

لببوا وا    ا  خي لفان ابخ اف الدولا، وأشار إىل أن مزدوجي اجلنق ا احمل  زين   اخلبارو وط
مبن اتفا  با ف  نبا للعا با  الانصبل ا، يشبّكلون ابدايا للبدول  36ابةبادم  مقاعدم  نصل ا، عمباا 

 عندما يعوا الاا ون الوطس تاد  مقاعدم  نصل ا ةواطس دولا أخر ق
وأعرم ممثلو اال ا  الو ائ ا الوطن ا عن  لة ابلغ بشان اةصابني بمبراض عال با البضين  -13

مكببان ا   ببا  إىل آخببر )مراكببز الشببرطا ومتسقببا  الطببجم النفقببي( دون أن تعبباَ  يلنالببون مببن 
مشكل تت الصا ا أو مقالا مشروع ا ا   با هت  وتابورض الضبماف  جبرّا  ال فباوض ل خف ب  
العاوبا ألن احمل  زين لن يش كوا من سبو  اةعاملبا خشب ا أن يبت ر ذلبك علبى مبو فتت ال فاوضبي 

  ل خف   العاوباق
أاثر ممثل إ د  اةنظما  غ  احلكوم با مقبالا  بة الضباااي   إعبادم ال اه بل  بائاا و  -14

إن ضاااي و ش ا الشرطا سربون علبى ال عبايش مبع آاثر اةعاملبا البيت عوملبوا هبباق واعبرتف آخبر 
بن تنف بض الضبماف  يظبل يطبرا مشبكلا،   سب ما    ضبااي األمبن الابوميق و بال ممثبل منظمببا 

اثلثا إ ه ينبغي َاَارة ما يلي   الاضام  ا س اال ا واخلضو  للمقا لا  واةا ابا  غ   كوم ا
على مج ع ادعا ا  ال عضيجم وسو  اةعاملا بصراما  وال اا ة عند وجبود عامبا  علبى ايفيبضا  
   ىت   احلا   اليت   يّدعي ف تا احمل  ز أ ه تعرض لألذ   واةطالبا بعرض احمل  زين علب تت

وا س عداد يفصدار أمر  عا با القلطا  اليت تن تك  رما احملكمبا إن مل   ثبل  وال اكبد مبن أن 
القلطا  ارت   اوا احمل  زين   ا تصال ابحملامني ومراجعا الطب جم ورؤيا األسبرم واألصبد ا  
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عبضيجم   وعد  ا   ا هت    بو ا فرادب  وعبد   ببول ا عرتافبا  أو األدلبا اةن زعبا ابت ال 
البببدعاو  الاضببببائ ا  و ايرم أمبببباكن ا    ببببا  اب  ظببببا ، ودون إشببببعار مقبببببة  وضببببمان مقببببا لا 
مببرتكأ أعمببال ال عببضيجم وسببو  اةعاملببا  واةراجعببا الدسبب وريا الد  اببا للاببوا ني واةمارسببا  ذا  

طب ابه   الوا بع الصلا، وتَبَعترد اةعرفا ابلابا ون البدو  اة علبة  ناهضبا ال عبضيجم وسبو  اةعاملبا وت
العملببي  وا سبب فادم، عنببد تفقبب  الاببوا ني الوطن ببا، مببن اةعبباي  الدول ببا غبب  اةلزمببا  ببا وفا )مثببل 
معببباي  األمبببت اة ابببدم النموذج بببا البببد  ا ةعاملبببا القببب نا  ) واعبببد   لقبببون ما بببديا(، وسموعبببا 

أشببكال ا    ببا  أو  اةببباد  اة علاببا ممايببا مج ببع األشببخاا الببضين ي عرضببون ألب شببكل مببن
ببلر الضببو   علببى أن الاضببام الببضين حمبببون  اببوا ايف قببان للما  بببزين    أيضببباا القبب ن(ق وسل

مببببا ي عرضببببون لا  ابببباد علببببى اةببببأل، وينبغببببي ألعضببببا  القببببلط ني ال نف ضيببببا   ضببببااي جنائ ببببا كثبببب اا 
اةمثببببل،   وال شببببريع ا وللعبببباملني   اةتببببن الاا و  ببببا أن يببببدافعوا عببببن اسبببب اال الاضببببامق وشببببدد 

معرض إشارته إىل  رارا  سلبو  ابوا ايف قبان بشبان اسب اال الاضبام واحملبامني وبشبان إ امبا 
العبدل، علبى أمه با تبوف  ال ثا بب  اةقب مر جلم بع الاضبام  صببوا  ضبااي  ابوا ايف قبان ومنببع 

 ال عضيجم وسو  اةعاملاق
إىل أن تنف ببض الضببماف   و  جلقببا   اببا، أشببار رئبب و الل نببا الفرع ببا ةنببع ال عببضيجم -1٥

ومببا مل جتببر العببادم علببى ابباذب  وفعببا ا  و زيتبباا  الاضببائ ا أمببر صببعجم مببا مل يكببن الاضببا  مقبب ااا 
 الاضام واةدعني العامني والشرطا   عملتت وعلى عد  ال د  ة   ما يل خض من  رارا ق

ا، ألابببى أ بببد و  معبببرض ايفشبببارم إىل الاضببب ا البببيت فّصبببلت القببب دم دو بببو و الابببول ف تببب -16
كور ن  كوفبببببا اة كلمبببببني الضبببببو  علبببببى  ضببببب ا  ظبببببر  ف تبببببا احملكمبببببا األوروب بببببا حلابببببوا ايف قبببببان، 

، البببببيت ت ابببببد  عبببببن أوكرا  بببببا ولضبببببعت رهبببببن ا    بببببا  القبببببابة (6)وكور ن  كبببببوف ضبببببد أوكرا  بببببا
للمااكمببا ط لبببا مبببدم التبببا وألكرهبببت علبببى البببو دم ويبببداها ورجاهبببا مكّبلبببا، ومل ي لبببة رضببب عتا 

ا  أو الرعايبببا الطب ببباق وخلصبببت احملكمبببا إىل أن اةبببرأم والطفبببل تعرضبببا لل عبببضيجمق واتصبببلت الغبببض
، واضببض  الدولببا إجببرا ا  تبعبباا لببضلكق وكا ببت احملكمببا بوكرا  ببا  بببل أن تنظببر   الاضبب ا رمس بباا 

على ال نق ة بني منظما غ   كوم ا واحملكما األوروب ا حلاوا ايف قان ودولا من  الاض ا مثا ا 
 الدولق

 تومي  تدابن عملية ألوع التع يو وسوا األعا لة  -ابا 
أدار رئبب و فببر  سبب ادم الاببا ون واةقبباوام وعببد  ال م  ببز ال ببابع للمفوضبب ا القببام ا اجلببز   -1٧

األول مبببن اجللقبببا الثا  ببباق وشبببارو   اجللقبببا كبببل مبببن القببب د أسبببب ورن راشبببل و، رئببب و الشبببرطا 
من أكادم ا الشبرطا اةد  با لقباو ابولبو، الربا يبل  وسب ما مسبر،  النرول ا  وإدسون لويو ابلدان،

 رئ قا جلنا  اوا ايف قان األفغا  ا اةق الا ورئ قا جلنا مناهضا ال عضيجمق
عببن تطببور ا سبب  وام   إطببار ال اا ببة   النببروي ،  ببا    و ببّد  القبب د راشببل و عرضبباا  -18

ا بعببد أن تعرنيضببوا  سبب  وام اسبب دراجي ا ببرتن مبببو ذلببك إدا ببا أبببراي  اعرتفببوا جبببرائت مل يرتكبوهبب
ا فببرادبق وتقبب ند هببض  األسببال جم إىل مببو  علم ببا وإىل اةعبباي  الدول ببا حلاببوا ايف قببانق وهببي 
طريابببا متن بببا واسبببرتات   ا جلمبببع معلومبببا  د  ابببا ومو بببوا هببببا ممبببن اسببب ل ونبواق وأ ب بببت أسبببال جم 

__________ 

 ق https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“fulltext”:[“Viktoriya Korneykova”],”itemid”:[“001-161543”]}ا ظر  (6)

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{
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األخا  بببا و ابببوا ايف قبببان أهنبببا أجنبببع مبببن الببببدائل ا سببب  وام اةبن بببا علبببى ال واصبببل واةعببباي  
األخببر ق وأشببار إىل منت  ببا ا سبب  وام بوصببفتا أهببت ضببما ا تاببي مببن ال عببضيجم داخببل غرفببا 
ال اا بببةق واسببب لخدمت أسبببال جم ا سببب  وام   إطبببار ال اا بببة جلعبببل اةشببب به ف بببه   ه مبببا  

   ااقيار  علوما  د 2011 و /يول ه  22أوسلو وجزيرم أوتواي   
الببببضب  دمببببه اةاببببرر اخلبببباا القببببابة اةعببببس  قببببالا  2016وابيفشببببارم إىل تاريببببر عببببا   -1٩

  ببث دعببا الببدول إىل وضببع بروتوكببول حببدد أسببال جم اسبب  وام  (٧)ال عببضيجم إىل اجلمع ببا العامببا
فعالا وأخا  ا وغ   قريا وضماف  إجرائ ا تطبنية على مج ع ا سب  وااب  البيت لريتبا موظفبو 

ذ الاا ون واجل ش وأجتزم اةخابرا  وغ ها من ا  يفا  اليت لديتا صا  ا  لل اا ة،  بال إ فا
القب د راشببل و إن مبن شببان بروتوكبول مببن هبضا الاب ببل أن يفّعبل مبببدأ افبرتاض الببربا م بطريابا فعالببا 

د أن من شان ذلك الربوتوكول أن يقباع ومق داماق ودعا إىل تاد  دعت كب  للمبادرم، ما ظاا 
اةقبتولني   البدول البيت تريببد ا   ابال مبن ا  بزا  ا عرتافببا  إىل ا سب  وام   إطبار ال اا ببةق 

، و بببال إن (8)علبببى األدوا  البببيت أعبببد ا مببببادرم اتفا  بببا مناهضبببا ال عبببضيجم أيضببباا وألابببى الضبببو  
 اةقتولني   بعق الدول ي لاون دورا  تدريبا   أسال جم ا س  وام   إطار ال اا ةق 

وشببدد القبب د راشببل و علببى ضببرورم تغ بب  العال ببا القببائدم   تببدريجم الشببرطا، وعلببى أ ببه  -20
ينبغبببي تشببب  ع عناصبببر الشبببرطا علبببى اخ ببببار فرضببب ا  بديلبببا  صبببد ال وصبببل إىل احلا ابببا ولببب و 

ّكد أا   صار على القعي للاصول على اةعلوما  اليت تتكد اع اادهت أن اةش به ف ه مض جمق و 
ا سبب  وااب  الببيت جتريتببا الشببرطا و ضببور حمببا  أ نببا  ا سبب  وامق وا سبب  وااب  أمه ببا تصببوير 

الببيت جتريتبببا الشبببرطا هببي  ثاببببا الناطبببا البببيت يل اببي عنبببدها الشبببعجم وسببلطا الدولببباق ويعبببد إ كبببار 
العدالا،  ا ف ه إد   الدولا بشتادم  ور أو تقت لتا، وما يقب  بع ذلبك مبن إدا با  لألببراي ، أسبوأ 

أشكال إخال الدولا بثاا شعبتاق ويق ف د مقتولو الدولا مبن بنبا  الثابا ب بنتت وببني شكل من 
الشببببعجمق وينبغببببي أ  ي و ّببببع اةببببدعون العببببامون وجببببود اعرتافببببا    كببببل  ضبببب ا أو أن يطلبببببوا إىل 

 الشرطا ا  زاعتاق
 وعبببرض القببب د ابلبببدان البببدورا  ال دريب بببا   سبببال  ابببوا ايف قبببان اة ا بببا للشبببرطا   -21

الربا يبلق وابد  عبن احلاجبا إىل تغ ب   اافبا الشبرطا، و بال إ به يع ابد أن  ابوا ايف قبان لبجم 
أن توجببه مج ببع جوا ببجم تببدريجم الشببرطا لرتسبب خ الابب ت األخا  بباق وأكببد أ ببه   يوجببد أب تنببا ق 
بني احلراي  اةد  ا وساما اجمل مبع، و بث علبى عبد  اسب خدا  الشبرطا العقبكريا   أدا  متبا  

رطا اةد  اق وينبغي تدريجم مبدرّن  الشبرطا اب  ظبا  علبى  ضبااي  ابوا ايف قبانق و  معبرض الش
عى أفبببراد مبببن اةثل بببا  واةثل بببني  ضبببربه أمثلبببا مبببن أكادم بببا شبببرطا سببباو ابولبببو، وصببب  ك ببب  يلبببد 
ومزدوجي اة ل اجلنقي ومغايرب ا ويا اجلنقا  ا و املي صفا  اجلنقني إىل ا ج مبا  مبرم كبل 

إ ه ي عني علبى رؤسبا  شبرطا سباو ابولبو  أيضاا  مع م دّر  الشرطا ل بادل خربا تق و ال أسبوعني
 ضور دورا  تدريب ا إلزام ا   سال  ابوا ايف قبان  ببل تبر   تت، وألعبد  دورم دراسبا  عل با 
  م بببدان  ابببوا ايف قبببان لفائبببدم اةبببوظفني اةبببد  ني، والشبببرطا العقبببكريا وا ااديبببا، ومبببوظفي 

اي ، واحملببامني اجلنببائ نيق واببد  عببن احلاجببا إىل اةزيببد مببن تبببادل اةعببارف بببني األوسبباط البلببد
__________ 

(٧) A/71/298 ق 
-http://cti2024.org/content/docs/CTIو /http://cti2024.org/en/cti-uncat-implementation-toolsا ظببببببببببببببر  (8)

Training_Tool_1-Final.pdfق  

http://cti2024.org/en/cti-uncat-implementation-tools/
http://cti2024.org/content/docs/CTI-Training_Tool_1-Final.pdf
http://cti2024.org/content/docs/CTI-Training_Tool_1-Final.pdf
http://cti2024.org/content/docs/CTI-Training_Tool_1-Final.pdf
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األكادم ا والشرطاق وف ما ي علة ب اد  ضماف  حمددم، أكد أن حمامي احمل  ز ينبغي أن يكون 
أ نببا  ا سبب  وام األو    مركببز الشببرطا كببي يبببدأ النظببر    ضبب ا مببن الاضبباايق وشببدد   اضببراا 

ى أ ه ينبغي للشرطا ا ااديا أن ت وىل األمر مىت  امت شكوو  ول  زاها الشرطا احملل با أو عل
إىل تف  ش مراكز الشرطا وس ارا ا اب  ظا  مثاا عن أش ا   د تلق خد   أيضاا شرطا الو ياق ودعا 
   تعضيجم احمل  زينق 

امبببا اجلماع بببا وجببببت وأشبببار  القببب دم مسبببر إىل ال عبببضيجم بوصبببفه فعبببا ينبببال مبببن الكر  -22
مكافا ببه مببن خببال ا  تبباو هنبب  عبباةي، وعمببل مشببرتو ةكافاببا  اافببا ايففببا  مببن العاببام، 
وإرادم س اسبببب ا  ويبببباق واببببد ت عببببن ال اببببداي  الكببببب م   أفغا قبببب ان، وهببببي  اسبببب مرار الا ببببل 

علببى اجلمبباعي   البلببد  وا  شببار ا ع ابباد بببني النبباس أن ال عببضيجم هببو القببب ل الو  ببد للاصببول 
اعرتافا   وأدا  جتا  فاعلا م عددم )من ب نتا جتبا  اةخبابرا  البضب مكنبه تو  ب  النباس   
س اا أ شطا األمن الاومي( متبا  الشبرطا  و بوا  الشبرطا اخلاصبا البيت تعمبل ببدون شبفاف ا أو 

شببخك    30 000مقببا لا  وعببد  وجببود مراكببز ا   ببا  مائمببا للما  ببزين البببالغ عببددهت 
  و لبببا البببوعي مابببوا ايف قبببان لبببد  عامبببا النببباس ومبببوظفي إ فببباذ الابببا ون  و اافبببا ذلبببك احلبببني

ايففبببا  مبببن العابببام وا عبببدا  اةقبببا لا عبببن ال عبببضيجم  وتفشبببي الفقببباد وأ بببر  اةبببدّمر  واسببب مرار 
ممارسا ال عضيجم   أماكن ا    ا   وعد  تعويق ضاااي ال عضيجم وإعادم عه لتت  وا   ا  

   وعد  وجود  ظا  تق  ل ل و  ة مج ع  ا   ا    ا ق األطفال مع البالغني
برائسبا  201٧عضبوا   عبا   1٥وأشار  إىل إ شا  جلنا  ةناهضا ال عضيجم متلفا من  -23

رئ قببببا جلنببببا  اببببوا ايف قببببان األفغا  ببببا اةقبببب الا، وتضببببت ممثلببببني عببببن و ارا  الداخل ببببا والببببدفا  
والعببدل، وجتببا  اةخببابرا ، واةببدعي العببا ، واجمل مببع اةببداق و ببدمت الل نببا توصبب ا  تشببريع ا 

قبب ان علببى الوفببا  ابل زاما ببا الدول بباق ولببو أمكببن ألعضببا  الل نببا اة ابعببا مببع جلنببا ةقبباعدم أفغا 
أمه ببا  ظببر ال عبببضيجم    أيضبباا مناهضببا ال عببضيجم بشببان توصببب ا ا لكببان ذلببك مف ببدااق وأكبببد  

 دس ور أفغا ق ان واع بار  جنايا  وججم  ا ون العاواب ق 
أمه ا ا شااا اةقتولني إن رأوا حم  زين و  اةنا شا اليت تلت ذلك، سللر الضو  على  -24

ي عرضون لل عضيجم أو يفسبا م اةعاملباق وأشبار ممثبل دولبا عضبو إىل ضبرورم تلّابي م بدر  الشبرطا 
دورا  دراسببب ا إلزام بببا عبببن  ابببوا ايف قبببان   إطبببار تبببدريبتت  وتنظببب ت دورا  للشبببرطا ل  ديبببد 

ة رؤسببا  أ قببا  الشببرطا إن اسبب مر  معارفتببا كببل  ببا  سببنوا   واضبباذ إجببرا ا  عديب ببا    بب
ممبببن يلشببب به   أهنبببت  ا  تاكبببا   ابببوا ايف قبببانق وشبببدد ممثبببل دولبببا عضبببو أخبببر  علبببى أن كثببب اا 

إرهباب ون دلربببوا علببى ك ف با جعببل ادعببا ا  ال عبضيجم الكاذبببا ذا  مصببدا  اق واسب علت ممثببل دولببا 
جم وال اا بببة ف بببه ومعا ببببا عضبببو اثلثبببا عبببن أفضبببل أسبببال جم تنف بببض ال شبببريعا  اةعبببّدم ةنبببع ال عبببضي

مرتكب ه، وأفضل أسال جم اديد ما إذا كان ال عضيجم  د و ع فعباا، ما ظباا أن بعبق ادعبا ا  
ال عضيجم  بدف ف مبا يببدو إىل عر لبا تابد  احملاكمبا  اجلنائ با وتعبويق احمل  بزينق و  بمل ممثبل 

مببن أجببل ا ب عبباد عببن  دولببا عضببو أخببر  الببزخت اة زايببد علببى الصببعد الببدو  وايف ل مببي والببوطس
ا عرتافا  واع ماد أسال جم ا س  وام   إطار ال اا ةق وشدد اةمثل علبى أن مببادرم اتفا  با 

وشبببب لي وغبببباف واةغببببرم، تببببدعت مناهضببببا ال عببببضيجم، الببببيت اضببببضها كببببل مببببن إ دو  قبببب ا والببببدا،رو 
علببببى ايف رت ببببت   ال صببببدية علببببى ا تفا  ببببا وتنف ببببضهاق وأطلاببببت اةبببببادرم  ببببا  أدوا   الببببدول

بشببان اال  رسببت اسببرتات   ا  وخطببر عمببل وطن ببا ةناهضببا  201٧تشببرين األول/أك ببوبر   
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ال عبضيجم  وتبوف  الضبماف    القباعا  األوىل مبن ا    با  لبد  الشبرطا  واتّببا  األسببال جم 
 غ  الاقريا لاس  وام   إطار ال اا ةق 

ى أمه ا اخ ببار دوافبع مبن يرتشب  لشبغل وظبائ  وألاى ممثل آل ا و ائ ا وطن ا الضو  عل -2٥
لبببد  الشبببرطا وإدارا  القببب ون ل فبببادب توظ ببب  أشبببخاا يقبببعون إىل موا بببع القبببلطا يفيبببضا  
الفيفببا  الضبببع فاق و  بببمل ممثبببل متسقبببا وطن بببا حلابببوا ايف قبببان عبببد  وجبببود ب ببباف  عبببن عبببدد 

ة ببا جتمببع معلومببا  عببن احمل  ببزين اةعرضببني لل عببضيجمق ورأ  مببن اةف ببد إ شببا   اعببدم ب بباف  عا
  قبا احمل  زين الضين تعرضوا لل عضيجم   مج ع الدول واأل ال تق

و  بببمل ممثبببل إ بببد  اةنظمبببا  غببب  احلكوم بببا أن ضبببغر ا دعبببا  العبببا  علبببى الشبببرطا  -26
للاصول على اعرتافا  لبه دور   و بو  ال عبضيجم وسبو  اةعاملبا أ نبا  ا    با  لبد  الشبرطا، 

 16لا ببادم الق اسبب ا   ايفشببارم إىل أن ال عببضيجم مرفببوضق وأشببار إىل الفاببرم وشببدد علببى أمه ببا ا
مببن اةببباد  ال وج ت ببا اة علاببا بببدور أعضببا  الن ابببا العامببا، الببضين ينبغببي أن يرفضببوا اع بببار األدلببا 

)و( مبببن 3-4إىل اةبببادم  أيضببباا البببيت يعلمبببون أو يع ابببدون أهنبببا ا  زعبببت ابببت ال عبببضيجمق وأشبببار 
ول ا اةتن بببا وب بببان الواجببببا  واحلابببوا األساسببب ا للمبببدعني العبببامنيذ البببيت وضبببع تا ذمعببباي  اةقبببت 

الرابطببببا الدول بببببا للمببببدعني العبببببامنيق وألاببببى الضبببببو  علبببببى أمه ببببا تبببببوف  ال ببببدريجم علبببببى أسبببببال جم 
ا س  وام   إطار ال اا ة، وعلى اس خدا  أدوا  ايف با ، مثل اديد البصبما ، وسلقبلا 

  راسا األدلا اةادياق
وأدار  رئ قببا جلنببا مناهضببا ال عببضيجم اجلببز  الثبباا مببن اجللقبباق وأعضببا  فريببة الناببا   -2٧

درومو ببد، وهببي كبب م احملببامني اةعن ببا ابلببربام     - البضب شبباركوا   هببضا اجلبز  هببت  مولوكببا م بيت
معتبببد  ابببوا ايف قبببان ال بببابع لرابطبببا احملبببامني الدول بببا  وسبببو ان جببببور، رئ قبببا مركبببز ريقببب ار ، 

بنببببان  وسببببف ان مببببزغ ش، مق شببببار ايفدارم العامببببا للقبببب ون وايفصببببا  ا  واة اببببد  الرمسببببي ل
 ابمستاق 

درومو د القبل اليت مكبن للمابامني أن منعبوا هببا ال عبضيجم    - وتناولت الق دم م يت -28
أمببباكن ا    بببا ق وي مثبببل دور اةبببدعني العبببامني   القبببعي إىل إ امبببا العبببدل، ولببب و   إيبببدا  

اس القبببب وَن، وهببببضا يعببببس ال اكببببد مببببن حماكمببببا الشببببخك الببببضب يقبببب اة احملاكمبببباق وينبغببببي النبببب
للمببدعني العببامني أن ي اكببدوا مببن عببد  ا سبب ناد   الاضببااي الببيت يكلنيفببون هبببا إىل أب معلومببا  
اصنيببل بواسببطا ال عببضيجمق و  ظببت أن ال عببضيجم ياببع   الغالببجم األعببت عنببدما   يكببون بوسببع 

ل ابلعامل اخلارجي، وشبدد  علبى ضبرورم  كبني احمل  بزين،  بىت مبن كبان مبنتت احمل  زين ا تصا
رهن احلبو ا  فبرادب، مبن ال واصبل مبع حمبام  تتق وشب عت البدول علبى األخبض سبددا  خطبر 
ذحما    اةر لا ا ب دائ اذ الضب ت بعبه  ااببا احملبامني جبن ب ،   إطبار  با ون ايفجبرا ا  اجلنائ با 

ب ياضي بن ير  احمل  ز حمام ه   القاعا األوىل من تو  فهق وأشبار  إىل أ به القويقرب، والض
مىت اس اال األخض هبضا اةخطر، ينبغبي علبى احملبامني وممثلبي اةنظمبا  غب  احلكوم با و ابااب  
احملببببامني  ايرم أمبببباكن ا    ببببا  للقببببتال عببببن سبببببجم اسبببب نطاا احمل  ببببزين دون  ضببببور حمببببا ق 

امني   بعببببق البلببببدان غبببب  كببببافق ومببببن اةتببببت، واحلالببببا هببببض ، توك ببببل واعرتفببببت بن عببببدد احملبببب
مقبباعدين  ببا و  نيق وهببت   حلببون حمببل احملببامني اةببتهلني، لكببن ا سبب عا ا هبببت مف ببدم بوصببفتت 
ببببديا مت  بببا لقبببد الفبببراغق و  بعبببق البببدول،   يوجبببد سبببو  عبببدد  ل بببل مبببن احملام بببا  أو مبببن 

 اقاحملامني اةن مني إىل أ ل ا  إ ن 
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درومو بببد علبببى أ بببه حبببة للمابببامني معرفبببا أسببببام ا   بببا   - وشبببدد  القببب دم م بببيت -2٩
مبببوّكل تت، ومشبببروع ا ا   بببا هت، واألسببباس الابببا وا  بببضا ا    بببا  ومدتبببهق فابببد تقببباعد هبببض  
اةعلومببا  علببى الطعببن   ا   ببا  مببوكل تتق وشبب عت احملببامني علببى الل ببو  إىل ايف ضببار أمببا  

 الطعببن   شبببرع ا تو  ببب   مببا، وال اكبببد مبببن طلببجم اخلبببروو بكفالبببا   ثمبببا احملكمببا عنبببدما ي قبببىن
 ضب ا  أيضباا أمكن ذلك، م ث خيفنيق عدد احمل  بزين  ببل احملاكمباق ومكبن للمابامني أن يثب وا 

احمل  بزين الببضين ل قببوا مببوّكل تت رمس ببا لكببنتت و فببوا علببى وضببعتت عنببد  اير ببت أمبباكن ا    ببا ق 
ن أن لببديتت احلببة   رؤيببا مببوكل تت حلظببا ا   ببا هتق وينبغببي أن يصببروا ولببجم أن يببدرو احملببامو 

على ذلك إن رفضت الشرطا، وأن يرفعوا ال ماسبا  إىل احملباكت لاتصبال  بوّكل تت، وأن يطر بوا 
أن يق فقببروا عمببا إذا كا ببت  أيضبباا هببض  اةشبباكل الببيت تعببوا ا تصببال أ نببا  احملاكمببا ق وينبغببي 

عت مجعاا   - وما إذا كان موّكلبوهت  بدموا اةعلومبا  مريباق وأوضبات القب دم م بيت ماا سل  األدلا مجل
درومو بببد أن اةبببوّكلني   يبببدركون دومببباا أن اةعاملبببا البببيت عوملبببوا هببببا تعبببد تعبببضيبا أو سبببو  معاملبببا، 
وينبغي أن يقاعدهت احملامون علبى كشب  األفعبال البيت تعبد سبو  معاملبا، مثبل ا ع بدا  الببداق 

لدور البضب يضبطلع ببه احملبامي   الابرا م ببني القبطور ل اديبد ا ع بدا ، و البت وشدد  على ا
 ا أ ه حة للماامني أن ي اد وا مع موكل تت على ا فراد، فإ ه ينبغي  ت أ نا  هض  اللابا ا  أن 
يق علموا عن معامل تتق وإن طلجم احمل  زون مقاعدم طب ا أ نبا  ا    با ، لبز  تابدمتا إلب تت  

  فضت، أمكن احملامي ال ماس فاك طأ أو  فقيقفإن رل 
وتكلمببببت القبببب دم جبببببور عببببن ا ل زامببببا  اةتن ببببا الببببيت تاببببع علببببى عبببباتة األخصببببائ ني  -30

الصببا ني الببضين يعملببون مببع احمل  ببزين   أمبباكن ا    ببا ق وشببدد  علببى اةببباد  األساسبب ا 
لصا ا ساف  وال كافت   الرعايبا ل اد  الرعايا الطب ا للما  زين، وهي  احلصول على الرعايا ا

بببني الرعايببا الصببا ا   القبب ون والرعايببا الصببا ا اجمل مع ببا  والقببريا  وموافاببا اةببريق  والرعايببا 
الصا ا الو ائ ا  واةقباعدم ايف قبا  ا  وا سب اال ا والكفبا م اةتن  بان ال ام بانق وتقبا لت عمبا 

ت ف مببا ي علببة  نببع ال عببضيجمق و ثببت الرابطببا  إذا كببان األخصببائ ون الصببا ون يببدركون واجبببا 
اةتن ببا الطب ببا علببى تعلبب ت أعضببائتا اضبباذ إجببرا ا  ةناهضببا ال عببضيجم وغبب   مببن أشببكال إسببا م 
اةعاملا، ومن ك  كني األخصائ ني الصا ني من أن يصباوا مدافعني عن  اوا ايف قانق غ  

عمببل   أ ببد أمبباكن ا    ببا  يصببطد  أهنببا اعرتفببت بن أب ماببد  خلببدما  الرعايببا الصببا ا ي
وهبي مشبكلا لبجم  لتبا بقاسباق و البت إ به  - للمريق وللقبلطا  - شكلا الو   اةزدوو 

ينبغي لألخصائ ني الصا ني أن حموا  اوا ايف قان ويرصبدوها، و بد يكبون تبو  اتت ال عبضيجَم 
علببببى  ببببة احمل  ببببزين    امسببببا   تاببببد  أدلببببا أ نببببا  ايفجببببرا ا  الاضببببائ اق وينبغببببي أن يصببببروا 

الفابببك الطبببأ وإعبببادم ال اه بببل واجلبببرب عنبببد  بببدو  أعمبببال تعبببضيجم أو سبببو  معاملببباق وأببببر   
، البببيت تضبببطلع هببببا متسقبببا  الدولبببا، والل نبببا الفرع بببا ةنببببع أيضببباا األدوار اةخ لفبببا، واة كاملبببا 

ظبباا أ ببه ينبغببي لألخصببائ ني الصببا ني  أن يوظّفببوا مببا ال عببضيجم، واال ببا  الو ائ ببا الوطن ببا، ما ن
تن تببي إل ببه تلببك ا  يفببا  مببن   ببائ    عملتببت ةنببع ال عببضيجمق و الببت إن األخصببائ ني الصببا ني 
ينبغبببي أن يكو بببوا علبببى علبببت باواعبببد   لقبببون ما بببديا و واعبببد األمبببت اة ابببدم ةعاملبببا القببب  نا  

 سطنبول وأن م ثلوا  اق اوال داب  غ  ا    ا يا للم رما  وبروتوكول 
 201٧وأشار  الق دم جبور إىل اف  اا و دم للطجم الشرعي والنفقبي    زيران/يو  به  -31

   صببر العدالببا بطببرابلو، لبنببان، وهببي عبببارم عببن مشببرو  مشببرتو بببني مركببز ذريقبب ار ذ وو ارم 
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العببدل اللبنا  بباق وا ببدف مببن ذلببك الاضببا  علببى ايففببا  مببن العاببام علببى ال عببضيجم، ومقببا لا 
د إىل أفضبببل اةمارسبببا  الدول ببباق ويبببدير مركبببز ذريقببب ار ذ الو بببدم البببيت جتبببرب اجلنبببام، وا سببب نا

الفاببك البببدا والنفقببي عنببد ال و  بب    إطببار بببرفم  فاببك  مبكببر لكشبب  ال عببضيجم وسببو  
اةعاملبباق ومببىت كلشببفت أمببارا  ال عببضيجم وسببو  اةعاملببا، ولفببر العبباو الطببأ والنفقببيق وسببوف 

ى مبببد  القبببنوا  الاادمبببا ةعرفبببا  بببافر الشبببرطا البببيت  بببارس لمبببع مركبببز ذريقببب ار ذ ب ببباف  علببب
ال عضيجم وسو  اةعاملا، ول و  بة عبدد احمل  بزين مبن   لب  اةنباطة داخبل لبنبان البضين علبضبوا أو 
عوملوا معاملبا سب يفاق وسبوف تلقب عمل ايف صبا ا    وضبع س اسبا عامبا  س يفصبال ال عبضيجم 

طبا   فب   اةزيبد مبن تلبك الو بدا    منباطة أخبر  وإ شا  برفم  إصباا وطبسق وت مثبل اخل
 من لبنانق 

و ببد  القبب د مببزغ ش حملببا عامببا عببن النظببا  اجلنببائي ال و قببي والببدور الر ببا  الببضب تتديببه  -32
و ارم العبببدلق فالدسببب ور ال و قبببي حظبببر ال عبببضيجم وحمبببي الكرامبببا ايف قبببا  ا والقببباما البد  بببا، 

ار ابل ااد  وعلى أّن لكل س ني احلة   معاملبا إ قبا  ا وينك على أن جرائت ال عضيجم   تق
تصون كرام ه  ومىت سلبت الدولا شخصاا  ريَ ه، لزمتبا أن عخبض   ا ع ببار مصبار أسبرته وأن 
تقعى إىل إعادم عه ل الق ني وإعادم إدماجه   اجمل معق وينك الاا ون ال و قبي علبى أن كبل 

جم أو حبرض عل به، أو يلبز  الصبمت وهبو يعلبت أ به و بع، من يقباعد علبى فعبل مبن أفعبال ال عبضي
َكت عل ه ابلق نق وحانية مع اةوظفني العموم ني وحالون إىل احملكما إن ارتكببوا أفعبا  تعبادل  حل

 ال عضيجم، ويتدب الاضام متامتت ابس اال ا و  خيضعون هَرم اا لو ارم العدلق 
رب لاببببا ون العاببببواب  وإصبببباا القبببب ون وأشببببار القبببب د مببببزغ ش إىل ا سبببب عراض اجلببببا -33

هبببدف ا رتاببا   قبب و  تلب ببا ا   اجببا  القبب نا  ذوب ا    اجببا  اخلاصببا، مثببل اةرضببعا  
 أيضببباا واةقبببنني  وضبببرم مثبببا  علبببى إ شبببا  مكبببان منفصبببل   القببب ون يفيبببوا  احلوامبببلق و بببد  

ةعباي  الدول باق وأشبار تفاص ل عن  ايرم الاضبام أمباكن ا    با  لل اكبد مبن أهنبا ت ماشبى مبع ا
إىل اةتسقا الوطن با ةكافابا ايفرهبام البيت أ شبيفت ابل عباون مبع عبدد مبن اةبدافعني عبن  ابوا 
ايف قببان، و ببال إهنببا تقبب ط ع إجببرا   ايرا  دون سببابة إشببعار إىل أمبباكن ا    ببا  وأهنببا ضضببع 

ن تقبببب ط ع تف بببب ش هَرم بببباا لببببو ارم العببببدلق أضبببب  إىل ذلببببك أن اةتسقببببا الوطن ببببا حلاببببوا ايف قببببا
القببب ونق وأ بببد شبببروط توظ ببب  مبببوظفي القببب ون ال بببدريجم   سبببال  ابببوا ايف قبببان ومعرفبببا 
اةوظفني احمل ملنيق ب د أن ال غ   الثابا  صبعجم وي و ب  علبى ال وع با مابوا ايف قبانق ويقب لز  

ا  ببباق منبببعل ال عبببضيجم مبببن اةبببوظفني العمبببوم ني ا س فقبببار عمبببا إذا كا بببت إجبببرا ا ت  ا و  بببا وأخ
وشدد على أمه ا الدورا  ال دريب ا   م دان  اوا ايف قان، واا  ال وع ا الدوريا، واةبباد  
ال وج ت ا اة علاا  نبع ال عبضيجم، ومدو با  واعبد القبلووق وسبّلر الضبو  علبى إ شبا  أما با اةظبامل 

يعباملوا احمل  بزين  ل لاي الشكاو ق وينبغي لألخصائ ني الطب ني العاملني   أماكن ا    ا  أن
معاملَ تت أب مريقق و د  وصفا للربوتوكبول اةبربَ  ببني و ارم الصباا وو ارم العبدل لضبمان اايبا 
ايفرادم احلرم للما  زين اةضربني عن الطعبا ق وأ بّر  شبكلا ا ك ظباا   القب ون، وأوضب  أن 

 ا  ببراس مببرافاني  ببل هببض  اةشببكلا يقبب وججم بببدائل للقبب ن  بببل احملاكمببا وبعببدهاق وعلببني سبب
 لديتت معرفا ماوا ايف قان لإلشراف على ذلك الربفم  وإعادم إدماو احمل  زين   اجمل معق 

و  اةنا شا اليت تلت ذلبك، سبّلت ممثبل إ بد  البدول األعضبا  بن مبن الصبعجم رعايبا  -34
اةضبببببادم احمل  بببببزين البببببضين ي عببببباطون اةخبببببدرا  والبببببضين ح ببببباجون إىل اة  بببببادون أو العاجبببببا  
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للف وسا ، وتقا ل عن الك ف ا البيت ت عامبل هببا دول أخبر  مبع هبض  اةقبالا وإن كبان األطببا  
يوجببدون   مج ببع أمبباكن ا    ببا ق وسببال ممثببل إ ببد  اال ببا  الو ائ ببا الوطن ببا عمببا إذا كببان 

ا عي عند فاصه احمل  زين   مركبز للشبرطا، وتقبا ل عمبا إذا كبان مبن البو ااا الطب جم مق ااا  
من مراجعا طب جم الشرطا/الق نق وطلرا سبتال عمبا إذا   أن خي ار احمل  ز طب به الشخصي بد ا 

كببان مج ببع احملببامني واألطبببا  علببى علببت  قببتول ا ت   منببع ال عببضيجمق وألاببي الضببو  علببى الببدور 
علبى الضب ينبغي أن تضطلع به  اااب  احملامني واألطببا  واجلامعبا ، كبي يكبون هبت   اةتن بون 

بصعوبا معرفا ما إذا كان شخك سللجم  ري ه  أيضاا علت  قتول ا ت وواجبا ت وال زاما تق وسلّلت 
ي م ببع   الوا ببع ماو ببه الاا و  ببا كاملببااق وأشببَ  إىل أن احلببل  ببد يكببون ترك ببجم كببام ا  مرا بببا أو 

دود دور مبوظفي تصرحا  خط ا من ضابر شرطا يو عتا هو واحمل  بز أو حمام بهق وببنّي أ بد البر 
ا    ا    اةملكبا اة ابدم البضب ي مثبل   اّابة عناصبر شبرطا بع بنتت ممبا إذا كبان احمل  بزون 
ي م عبببون ابحلابببوا اةكفولبببا أ نبببا  ا    بببا  عبببن طريبببة اسببب  واهبت فبببور ا   بببا هتق ويقببب ا ل 

 نق تعديل س ا  ا    ا ، وهي حمفوظا بص غا إلكرتو  ا وتلدونين عند  ال احمل  زي
وأكببد ممثببل إ ببد  اةنظمببا  غبب  احلكوم ببا أمه ببا توك ببل حمببا  متهببل ومقبب ال و ضببور   -3٥

 بل ا س  وام من  نبل الشرطا وخالهق و ال إن بعق الدول، عند مكافا تا ايفرهام أو   
 ضببااي  ببو األمببن الاببومي، تتجببل ذلببك ال وك ببل لفببرتم حمببددم أو تعر ببل توك ببل احمل  ببز حمام ببا مببن 

 ق وأضبباف أن ال خف بب  مببن  ببدم تلببك اةشبباكل   بعببق الببدول ي طلببجم أن تعببنيّن  اابببا اخ  ببار 
رفبق أو عج بل توك بل حمبا   مبن اخ  بار  حمامني مق الا حمام ا كي ي صل  با ا ابحمل  بز    بال ل
احمل َ ببزق و ببال ممثببل منظمببا غبب   كوم ببا أخببر  إ ببه يببود أن يعببرف مببا مكببن فعلببه    ببال عببد  

ضبب ا مببن الاضببااي خشبب ا ال عببرض    اببا  الدولببا إن هببو فم عببن حم َ ببز بع نببهق اسبب ا  حمببا   
واببببد  ممثببببل منظمببببا غبببب   كوم ببببا اثلثببببا عببببن دور احملببببامني   تال ببببل عببببدد األشببببخاا رهببببن 
ا    ا  القابة للمااكما، ألن هضا ا    ا  أصب  روت ن ا ومن األستل منع ال عضيجم إن مل 

وسال ممثل منظمبا غب   كوم با أخبر  عبن اةمارسبا  اجل بدم يكن هت   األشخاا حم  زينق 
  ترت بببجم اةقببباعدم الاا و  بببا للما  بببزين فبببور ا   بببا هت، مقبببّلطاا الضبببو  علبببى اةع بببار البببضب 
 ددته  اابا احملامني جبن  ق وأشار إىل  لا احملامني أو عد  رغبب تت   ال طبو  للبدفا     ضبااي 

تقببا ل عمبببا مكببن فعلببه ل قببت ل  صببول احمل  ببزين علبببى مببن ذلببك الاب ببل،   بعببق الببدول، و 
 اةقاعدم الاا و  ا    ا   كتض ق 

 آليايت الرقابة والشكاوى -جيا 
أدار رئبب و الل نببا الفرع ببا ةنببع ال عببضيجم اجللقببا اخل ام بباق وشببارو   الناببا  كببل مببن   -36

اةعاملبا أو العاوببا الاإ قبا  ا رين ت ك كر، فئبا الرئ و القاباا لل نبا األوروب با ةنبع ال عبضيجم و 
أو اةت نا  و  كا كفاراتقبخ ل ا، رئب و إدارم الو ايبا والرصبد   مك بجم البدفا  العبا    جورج با  

 ومارينا إيلم نقكا من مبادرم العدالا   اجمل معا  اةف و اق 
اوبببببببا وتناولببببببت القبببببب دم ك كببببببر دور الل نببببببا األوروب ببببببا ةنببببببع ال عببببببضيجم واةعاملببببببا أو الع -3٧

الاإ قببا  ا أو اةت نببا   تلّاببي الشببكاو  وتاببد  ال وصبب ا  عاببجم  ايرا  الرصببدق وأشببار  إىل 
ضبببببا    سلبببببو أورواب الببببببالغ  بببببة الل نبببببا   دخبببببول أمببببباكن ا    بببببا    مج بببببع البببببدول األع
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الل نببا وتااريرهببا  (٩)دولببا ل ا بب ت ظببروف ا    ببا  ومعاملبا احمل  ببزينق واببدد معبباي  4٧ عبددها
مابباي و ةببا تاببو  بببه مببن رصببدق واع ببرب  الل نببا أن الغببرض مببن اسبب  وام الشببرطا  (10)قببنوياال

احلصول على معلوما  د  اا ومو و ا لكش  احلا اا بشبان اةقبائل   بد ال اا بة،   احلصبول 
علببى اعببرتاف مببن شببخك يلفببرتض أصبباا أ ببه مببض جمق وأشببار  القبب دم ك كببر إىل عببرض القبب د 

 اا ة، ووافات على أن اةباد  ال وج ت ا العاة ا بشان هبض  راشل و عن ا س  وام   إطار ال
 ا س  وااب  س كون مف دمق 

ولببببد  منا شببببا صببببعوبا احلصببببول علببببى معلومببببا  عببببن اةعاملببببا أ نببببا  ا    ببببا  لببببد   -38
الشرطا، وصفت الق دم ك كر ممارسا الل نا اليت تاضي بن تطلبجم إىل مبديرب القب ون ت قب  

م ببث يطر ببون أسببيفلا عببن اةعاملببا الببيت عوملببوا هبببا أ نببا   ين وصببلوا مببتخراا ا تصببال ابلقبب نا  الببض
ا   ا هت لد  الشرطاق وتَبنّي أن ذلك طرياا فعالبا للاصبول علبى اةعلومبا  ألن احمل  بزين   
يرغبون   احلديث عن معامل تت وهت   يزالون   د ا    ا  لد  الشرطاق و ثت علبى إ شبا  

 أورواب ابلنظر إىل متم تا اة مثلا   وضع اةعاي ق آل ا  إ ل م ا خارو 
وشدد الق د كفاراتقخ ل ا على أمه ا وجود آل با شبكاو  فعالبا تبوفر اجلبرب وآل با و ائ با  -3٩

وطن ا ل دع ت ضماف  عد  ال عبرض لل عبضيجمق ووصب  البدور البضب يضبطلع ببه مك بجم البدفا  
مبببن الربوتوكبببول ا خ  بببارب  تفا  بببا  3وجبببجم اةبببادم العبببا ، واال بببا الو ائ بببا الوطن بببا   جورج بببا  

مناهضبببا ال عبببضيجمق و  بببمل احلاجبببا إىل تبببوفر ايفرادم الق اسببب ا لبببدعت اال بببا  الو ائ بببا الوطن بببا 
وا خنببراط    ببوار بنّببا ق وفّصببل الاببول   جتم ببع اةعلومببا  )الب بباف  الرمس ببا، وا سبب  وااب ، 

ا ، وال ابارير الفرديبا عبن ال عبضيجم وسبو  اةعاملبا( ل كبوين واةا ظا  أ نا   ايرم أماكن ا    
العاطف با ةبن  - فكرم عاما عن عوامل اخلطر النامجبا عبن الضبماف  غب  الفعالبا واحلالبا النفقب ا

يعملون   أماكن ا    ا ق وي و     اس أب الضماف  كان موجبوداا علبى إة با القب ا  
الببزايرا  اةفاجيفببا وال وصبب ا  الا اببا أ ببه مكببن ل ل ببا   الد  اببا   يفببا  الر اببباق ويضبباف إىل

الو ائ بببا الوطن بببا أن تقبببتت   إذكبببا  البببوعي   اجمل معبببا  احملل بببا وأن تبببت ر   وضبببع س اسببببا  
 دف إىل إدخال اق نا ق واد  عن خطا مك جم الدفا  العا  يف شا  شبكا من منظمبا  

ل عبببضيجم وإعبببداد دورا  تدريب بببا ةبببوظفي إ فببباذ اجمل مبببع اةبببدا  سببب اثا  النابببا  بشبببان منبببع ا
الاببا ونق وأكببد علببى أن تببداب  الشببفاف ا واةقببا لا ل قببت ضببماف  للما  ببزين فاببر، بببل هببي 

 حلماي تت من ا دعا ا  الكاذباق  أيضاا ضماف  ةوظفي إ فاذ الاا ون 
وال اا ابا   وضربت الق دم إيلم نقكا أمثلا على آل ا  الشكاو  الداخل ا واةقب الا -40

  مناطة شىتق ففي كندا، سلطت الضو  على عمل مدير مك جم الر اببا اةقب الا علبى الشبرطا 
اةكل  ابل اا ة   ا دعا ا  على الشرطا، و  ظبت أن أفبراد الشبرطا حرتسبون مبن اةك بجم 

 إىل و بدم أيضباا ألهنت يعلمبون أن إسبا م معاملبا احمل  بزين تقب وججم عابواب  شبديدمق وأشبار  
ال اا اببا  اخلاصببا الكنديببا )وهببي وكالببا مد  ببا يف فبباذ الاببا ون، مقبب الا عببن الشببرطا، كمببا أهنببا 
وكالببا ت م ببع ابلنديببا مببع و ارم العببدل(ق وجتببرب الو ببدم اا اببا  مقبب الا ل اديببد مببا إذا كا ببت 
و عبببت جرمبببا   احلبببواد  البببيت يكبببون للشبببرطا دور ف تبببا، ومبببا إذا كبببان أصببب جم شبببخك إصبببابا 

و  أو اّدعبببى تعرضبببه  ع بببدا  جنقبببيق ولبببديتا صبببا  ا  اةااضبببام، وت بببال  مبببن خطببب م أو تببب
__________ 

  قwww.coe.int/is/web/cpt/standardsا ظر  (٩)
  قwww.coe.int/is/web/cpt/annual-reportsا ظر  (10)

http://www.coe.int/is/web/cpt/standards
http://www.coe.int/is/web/cpt/annual-reports
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جتّنببباا ل ضببارم ااا سبباب مببد  ني وضببباط شببرطا سببابانيق و  لببو  لببرئ و الو ببدم أن يكببون شببرط اا 
اةصببارق وت واصببل الو ببدم اب  ظببا  مببع وسببائر ايفعببا ق ومببن األمثلببا األخببر  الل نببا اةقبب الا 

الشبرطا  ابةملكا اة ادم، وهي منظما مق الا تشرف على الشكاو  من لاش كا  من الشرطا
  ا كلرتا وويلزق وتنظر الل نا   الطعون اةادمبا مبن األشبخاا البضين يرغببون   إاثرم شبواغل 
إ ا  الطرياببا الببيت ت عامببل هبببا الشببرطا مببع الشببكاو ق كمببا تنظببر   الاضببااي اخلطبب م الببيت تلضببطر 

ال تبببا إىل الل نبببا سبببوا  أَ َبببّد  شبببخك مبببا شبببكو  أ   ق وأشبببار  القببب دم  بببوا  الشبببرطا إىل إ 
إيلم نقبببكا إىل أوكرا  بببا الببببيت سبببّنت تشببببريعا يف شبببا  مك بببجم ال اا اببببا  احلكبببومي لل اا ببببة   

 ال عضيجم على يد موظفي إ فاذ الاا ونق
نبببوم وأشبببار  القببب دم إيلم نقبببكا إىل اةديريبببا اةقببب الا لل اا بببة   أفعبببال الشبببرطا جب -41

أفريا ا اليت جتبرب اا ابا    ادعبا ا  اجلبرائت البيت يرتكبتبا عناصبر دائبرم الشبرطا جبنبوم أفريا با 
ودوائبببر الشبببرطا احلضبببريا، واةف شببب ا الاضبببائ ا لبببدوائر ايفصبببا  ا  جبنبببوم أفريا بببا، البببيت  ّكبببن 

ير بشباهناق الاضام من ال اا ة   ظروف ومعاملا القب نا    اةراكبز ايفصبا  ا ومبن رفبع تابار 
إىل جلنبا  ابوا  أيضباا ومع أن تلك اةراكز ت لاى  ويا  كوم ا، فإهنا  َببني ت اس اا اق وأشار  

ايف قببان والعدالببا ايفداريببا   غبباف الببيت    لببك سببلطا اةااضببام رغببت أن لببديتا سببلطا النظببر   
 ادعا ا  سو  اةعاملا أ نا  ا    ا ق 

  ببد  با أن تكبون   قناا  أ ه لكي تق  آل ا  الر ابا س اا وأكد  الق دم إيلم نقكا  -42
مقبب الا مببن   ببث  ببدرا ا   سببال صببنع الاببرار ومتببا  ال اا ببة الببيت تضببطلع هببباق وينبغببي تنف ببض 
 رارا ببببببا وأن يكببببببون لببببببد  الشببببببرطا خببببببوف كببببببب  مببببببن ال اا اببببببا ق ولببببببدور األفر ببببببا اة عببببببددم 

 ج مباع ون، أمه با   ويبا   تكبوين فكبرم كاملبا ال خصصا ،  با   ذلبك األطببا  واةرشبدون ا
و  ضبببمان أن يكبببون ال اا بببة   ا دعبببا ا  اة صبببلا ابلضبببعفا  أكثبببر عبببد اق وأشبببار  إىل أ بببه 
مكن   يفا  خارج ا وداخل ا إجرا  اا اا  م وا يا    فبو الاضب ا وأهنبا  بد تكبون مف بدم   

  در ا ورغب تا   ال اا ة ف ما تفعله هي  فقتاق  اجمل معا  اليت تاّل ف تا الثاا   الشرطا و 
وسببببة للقببب دم دو وسبببو أن أكبببد  أ نبببا  عرضبببتا   اجللقبببا األوىل   مبببا  ايرم الل نبببا  -43

، ودعو ا إىل إ شا  آل ا و ائ ا وطن ا وجلنا فعالبا 2016الفرع ا ةنع ال عضيجم إىل ش لي   عا  
وطن ببا حلاببوا ايف قببان سبب كون  ثابببا اال ببا الو ائ ببا لببزايرم القبب ونق وإذ تا ببمل أن اةتسقببا ال

الوطن با، جادلبت ابلاببول إن مبن األفضببل أن تبتدب متسقببا مقب الا دور اال ببا الو ائ با الوطن بباق 
وأن جتبرب عبدداا أكبرب مبن  أكثبر  شباطاا  وشدد  علبى ضبرورم أن تبتدب جلنبا  ايرم القب ون دوراا 

، أ  بل 2016ببا   بود كبل سب ا أشبترق وخبال عبا  الزايرا ق وجتر   ايرا  با سابة إشعار و 
 أربعا مقتولني ألن الق نا  كا وا يعّرضون للابو ا  فرادب و  ي لاون الرعايا الطب اق

وأوجببز  القبب دم مسببر خببال العببرض الببضب  دم ببه   اجللقببا الثا  ببا  ايرا  الرصببد الببيت  -44
مراكببز ا    ببا  والقبب ونق فخببال  اضببطلعت هبببا جلنببا  اببوا ايف قببان األفغا  ببا اةقبب الا  

 ايرم وأ الت بعبق رؤسبا  الشبرطاق لكنتبا مل تقب طع  ايرم كبل ألبا   168، أجر  2016 عا 
البلببد بقبببجم النببزا  اجلبباربق وأشببار  إىل أسببال جم ال عببضيجم الاإ قببا  ا الببيت تقبب خدمتا جتببا  

الدول ببا   تببزال   فاعلببا أخببر  مثببل  ركببا طالبببان وأمببرا   ببرم شببىتق ورغببت أن بعببق الاببوا  
أفغا ق ان، فإن الل نا مل تو ة آخر  ا   ال عضيجم اليت ا رتف تا تلك الابوا ق و بدمت الل نبا 
دورا  تدريب بببا    ابببوا ايف قبببان للشبببرطا واجلببب ش والاضبببام وجتبببا  اةخبببابرا  وعامبببا النببباسق 



A/HRC/37/27 

17 GE.17-23254 

ل ابببّرب   وظ فبببا رصبببد الشبببرطا واجلببب ش وجتبببا  اةخبببابرا ق ولبببل ذلبببك ا أيضببباا وأد  الل نبببا 
ال ار  اجلنقي ابلنقبا  اللبوال يعملبن   الشبرطا واجلب ش وجتبا  اةخبابرا  مبن أجبل اباي تن 

 و ايدم عدد النقا    تلك الدوائرق 
أعضببا  فريببة الناببا ، أشببار ممثببل إ ببد  الببدول  وخببال اةنا شببا  الببيت تلببت عببروض -4٥

ال اكببد ممببا إذا كببان و ببع اع ببدا  مببن  األعضببا  إىل الببدور اةف ببد الببضب يتديببه موظفببو ا    ببا   
جا بجم الشبرطاق وأشببار ممثبل إ ببد  اال با  الو ائ با الوطن ببا إىل األمه با الببيت تك قب تا   بعببق 
األ  بببان إمكا  بببا أن يبلّبببغ عناصبببر الشبببرطا عبببن اةخالفبببا  البببيت شببباهدوها دون ايففصببباا عببببن 

اال بببا  الو ائ بببا الوطن بببا  هبببواي تق وشبببدد ممثبببل إ بببد  اةنظمبببا  غببب  احلكوم بببا علبببى أن   مبببا
تكمببن    ايرم أمبباكن ا    ببا  دون   ببود و  منا شببا ا اخلاصببا مببع احمل  ببزينق وسببال اةمثببل 
عن دور اال ا  الو ائ ا الوطن ا   تدريجم مبوظفي إ فباذ الابا ون علبى تنف بض الضبماف  الفعالبا 

ر  عبن الطريابا البيت مكبن وا س  وام   إطبار ال اا بةق وسبال ممثبل منظمبا غب   كوم با أخب
ل ل ا  الو ائ ا الوطن ا أن ترصد هبا ا    ا  غ  الرمسي  بل ا    ا  الرمسبي، واسب علت عمبا 
إذا كان ينبغي أن يكون ال ا  الشكاو  صا  ا  اةااضامق وشدد على أمه ا جتم ع اةبباد  

رورم ال صبرف بقبرعا عنبد رفبع ال وج ت ا عن اة طلبا  الد  ا ال با  الشبكاو ، ومبن مجل تبا ضب
شببكو  ووجببود  ظببا  يكفببل القببريا واألمببر ابضبباذ تببداب  تضببمن اايببا مببن يلببدعى أهنببت ضبباااي 
ال عضيجمق وأة  ممثل منظما غ   كوم ا اثلثا إىل أ ه مكن إ شا  حماكت   القب ون لاسب ما  

غببب   كوم بببا أخبببر  أن إىل ا دعبببا ا  اةرتبطبببا ابل عبببضيجم وسبببو  اةعاملببباق وأكبببد ممثبببل منظمبببا 
ما يدفعون رشاو  لإلفراو اةبكر عبنتت، وأ به ينبغبي ل ل با  الو ائ با الوطن با البيت  احمل  زين كث اا 

تعمببل جنبببا إىل جنببجم مببع ه يفببا  مكافاببا الفقبباد اس كشبباف الصببلا بببني ال عببضيجم والفقببادق 
ب نمببا تا صببر آل ببا  الشببكاو  بطب ع تببا  و  ببمل أن اال ببا  الو ائ ببا الوطن ببا تنبب ت  هن ببا مبببادنراا 

علبببى ال صبببرف بعبببد و بببو  الفعبببل  لبببضا، مبببن األفضبببل أ  تبببتدب اال بببا الو ائ بببا الوطن بببا دور آل بببا 
 ق أيضاا الشكاو  

 استوتاجايت وتوصيايت -رابعاا  
لُلق  ال وا يف ا لقرة الدراسرية علرخل اخلتروايت العمليرة الرث يتعرنيا اتاذيرا لتققيرق  -46

اجلوائيرة، علرخل  رو يتمامرخل  رع حقروق اإلنسران  ويوراو ضرما يت واضرقة  ررو لن العدالرة 
تكون  وجودة حبيث يتسىن نجراا حتقيقايت جوائية فعالة بتريقة تتوافق  ع حقوق اإلنسران، 

سيما فيما يتعلق حبظر التعر يو لو األعا لرة لو العقوبرة القاسرية لو الالننسرانية لو األهيورة   ال
ُضررربو وجررود نظررام للتسرجيي المررور  والشررا ي جلميررع اةتجررزي ، وكمالررة و ر  اة ثلررة الررث 

حصوهلا، مب  فيها اةتجزون يف ا  س االنمراد ، بسرعة علخل األساعدة القانونيرة األواسر ة 
وخ ررروعها لمقررررا ةرررر  لمبررررا يف ذلررررك المقررررا ال ررررد  والومسرررر   عوررررد دخرررروهلا  كرررران 

خل ضرررررورة ح ررررور جررررا   اةتجررررز لثورررراا االحتجرررراز، واتصرررراهلا رفررررراد لسررررريا  وُمرررردد علرررر
اسررتجواة الشرررةة لررد  وُمرردد علررخل فائرردة اارسررة تسررجيي اسررتجواابيت الشرررةة ابلميررديو  
وعرر  الرعايررة الت يررة األقد ررة للمقتجررزي ، ُلكررد علررخل ضرررورة لن تكررون تلررك الرعايررة جمانيررة، 

تكررون سرررية  ولن تسرراو  الرعايررةيت الررث يوفريررا اةخصررائيون الصررقيون لسررائر السرركان، ولن
ولن تعتمررد علررخل  وافقررة األررريُ، ولن يُوررته  يف تقررد ها سرر  وقررائ  وننسررا ، ولن يقررد ها 
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 هويون يعملون ابسرتقاللية وكمرااة  وُسرلل ال روا علرخل الردور اةساسر  الر   يزديرد جهراز 
ق ائ   ستقي ونزيد ألوع التع يو  وُلويل ايتمام خرا  للمراجعرة الق رائية لالحتجراز الرث 

 ولن تتا مُبشاركة اةتجز ال    ُثي ل ام قات ويزازر  جاٍم   (11)غ  لن أتيت فور التوقيفيو 
ويعرررد توميررر  ال رررما يت ل رررراا رئيسررراا، و رررو بررر   األزيرررد  ررر  اجلهرررد جلمرررع لف ررري  -4٧

األمارسايت وتوثيقها ولتقدمي اإلرماد  وعلخل الدو  لن ت د  اإلرادة السياسرية للق راا علرخل 
االحتجررراز لررردى الشررررةة واالحتجررراز السرررابق للمقاكمرررة، ويف يررر ا رسرررالة  التعررر يو لثوررراا

 واضقة ال لُ س فيها نىل مجيع اةةراف األعوية رن التع يو وسوا األعا لة  رفوضان  
وحُبثررو  سررالة الترردريو واةدوايت العمليررة علررخل لسررا  لنررد ال يوجررد ل  تورراقُ بررني  -48

تاحررة جلميررع األشرراركني يف سلسررلة اإلجرررااايت اجلوائيررة ا ررر يت األدنيررة والسررال ة ا تمعيررة األ
سررريما  ررروفم  ننمررراذ القرررانون  وال برررد  ررر  تغيرررن العقليرررة يف تررردريو  واألومَّررر ة  ررر  ةررررفها، ال

الشرةة وتشجيعها علخل ال قث عر  ا قيقرة ولريس االقتصرار علرخل مجرع األعلو رايت الرث تزكرد 
االعتقررراد رن األشرررت د فيرررد  ررر نو  وتعرررد  شرررجعةا اةررراواليت الرا يرررة نىل االبتعررراد عررر  ثقافرررة 

 الستجواة يف نةار التققيق الث تتقامخل اإلكرا   االعرتاف، وندخا  بعُ الدو  لساليو ا
وُمدد علخل لند يو غ  للدو  لن تتاكد    وجود آليايت فعالة و راعية لورو  اجلروس  -4٩

تُعىن ابلوظر يف الشكاوى والرصد والرقابة بغية الوظر يف ادعرااايت التعر يو  ويو غر  للردو  
 ألختلمة بعني االعت ار ولن توم  التوصيايت  لن أتخ  الوتائ  الث تلا نليها آليايت الرقابة ا

و   ال رور  التصد  لثقافة اإلفاليت    العقاة علخل لفعا  التع يو وهن      -٥0
ضرررروة األعا لرررة لو العقوبرررة القاسرررية والالننسرررانية واألهيورررة لثوررراا االحتجررراز لررردى الشررررةة 

ابلررا اةةيررة  رر  لجرري  اا واالحتجرراز السررابق للمقاكمررة  وتعررد األسرراالة عرر  االنتهاكررايت ل ررر 
ضررمان عرردم التكرررار  وعلررخل يرر ا، فررفن لرررمي مجيررع لفعررا  التعرر يو والتققيررق اجلورررائ  يف 

 ل ر لساس    (12)ادعااايت التع يو وسوا األعا لة
ويو غ  لآلليايت الدولية  قروق اإلنسران، مبرا فيهرا اهليارايت الدوليرة  قروق اإلنسران  -٥1

يت صرراح ة األصررلقة األعويررة، لن تسررتمر يف حبررث يرر   وجملررس حقرروق اإلنسرران ومجيررع اجلهررا
األسرررائي  ودوريرررا يف تسرررجيي األمارسرررايت اجليررردة للق ررراا علرررخل التعررر يو لثوررراا االحتجررراز 
السابق للمقاكمة واالحتجاز لدى الشرةة ل ر لساس   ويو غ  للردو  لن تسرعخل نىل تومير  

 لقررة الدراسررية ولن ت ررع نةرراراا األمارسررايت اجليرردة الررث ت ادهلررا لع رراا فريررق الوقررا  لثورراا ا 
 ألوع التع يو بوسائي  وها توجيد السياسايت   و زسسياا  قانونياا 
ولبرررررز األشرررراركون يف ا لقررررة الدراسررررية لةيررررة توثيررررق األمارسررررايت اجليرررردة يف توميرررر   -٥2

ال ررما يت المعالررة ولفهررروا الره ررة يف وضررع   ررادمل توجيهيررة عاأليررة بشرران االسررتجواة يف 
  ومددوا يف ي ا الصدد علخل دور اة را األتقردة، وخاصرة األموضرية السرا ية نةار التققيق

  قوق اإلنسان  

    

__________ 

( بشبان  بة الفبرد   احلريبا وم األمبان علبى 2014)3٥ا ظر الل نا اةعن ا ماوا ايف قان، ال عل ة العبا  ر بت  (11)
  ق33الفارم شخصه، 

  ق4اتفا  ا مناهضا ال عضيجم، اةادم  (12)


