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اإلجابرة للرا التوارريات المسرتعجلة المتعلقرة بتقريررر ترونس حررو
مناهضة التعذيب
 -1أخذذذا اومومذذة التو عذذية التذذا تالتواذذياا الصذذادرة اذذن ذذذة ميتاه ذذة الت ذذذي ال ذ
شرها يوم  10جوان  2016ت ذد ميتاششذة تقريذر تذو و الذوثا الجبالذي العذتي ا  1398و1401
يومي  19و 21أفريل  .2016وثلبذ اللنيتذة مذن اومومذة التو عذية موافاأذا أ أجذل أشصذاه 13
ماي  2017ت يتاار اإلجاتة أ مذا يت لذب تذالةقرة  16تشذنن إداذاااا الت ذر للت ذذي وامل املذة
امل ييتة  -الةقرة  28حول شروط االحتناز والةقرة  38تشنن هيئة اوقيقة والمرامة.
-2

وتتشرف تنن حتيل الي ا ايتاار اإلجاتة حول التواياا املعت نلة:

التوار ررية ا:ولر رراع حر ررو ادلر رراذات التعر ر اررم للتعر ررذيب وسر رروذ المعاملر ررة
(الفقرة  16من التوايات الختامية)
 -3خت ع مجيع األاتال ال تت ّ د هبا ال اتطة ال دلية اىل الرشاتذة املباشذرة لليتياتذة ال توميذة
وذل ذذف وف ذذب أحم ذذام الةص ذذل  13مم ذذرر م ذذن ل ذذة اإلج ذراااا اذيا ي ذذة وفق ذذا مل ذذا تيتقيح ذ وج ذ
القا ون ادد  5لعيتة  2016املؤرخ أ  16فيةري  2016والذي شيّد االحتةاظ أو التتديد فيذ
تإذن كتايب مذن وكيذل اذت وريذة .والذر إثذر اذدور هذذا القذا ون وشبذل دخولذ حيذي اليتةذاذ أ ذرة
جوان  ،2016اقد اديد االجتتاااا تني ش اة اليتياتة ال تومية ومذنموري ال ذاتطة ال دليذة
من أمن اتومي وحرس وثا ت د التيتعيب تني وزاريت ال دل والداخلية وذلف هبدف ال تل الذر
حع ذذن تطبي ذذب الق ذذا ون امل ذذذكور وإع ذذاد اول ذذول ال تلي ذذة لطش ذذمالياا الذ ذ م ذذن أن يطرح ذذا أ
التطبيذذب .واذذذدير تالذذذكر أ هذذذا انصذذوا ،أن اليتياتذذة ال توميذذة تات ذ تبعذذد مراشبذذة دشيقذذة أ
حذذاالا التتديذذد أ االحتةذذاظ الذ ي ت ذذد تليذذة تذذل تقت ذذي إذن كتذذايب مذذن اليتياتذذة ال توميذذة ت ذذد
مساا ا للتظيتون في مباشرة واليتظر أ إمما ية إاادة االحتةاظ من ادم  .وهذو مذا ي ذتن لذذي
الشذذب ة أ ا ذذورة وج ذذود ت ذذذي س ذذراة م اييتت ذ م ذذن ث ذذرف اليتيات ذذة ال تومي ذذة تااتب ذذار وأن تج ذذال
االحتةذذاظ ال مذذن أن تتنذذاوز أ كذذل اوذذاالا  48سذذااة و مذذن التتديذذد في ذذا تذ ذ  24سذذااة
تاليتعبة ذيتح و 48سااة تاليتعبة للنيتاياا.
 -4كتذذا خت ذذع األاتذذال الذ ييتذ ّذو في ذذا ش ذذاة التحقيذذب أاذوان ال ذذاتطة ال دليذذة إىل رشاتذذة
الق ذذاة املذذذكورين ،وفقذذا ألحمذذام الةصذذل  57جديذذد مذذن لذذة اإلج ذراااا اذيا يذذة كيةتذذا وشذذع
تيتقيح وج القا ون ادد  5لعيتة  2016املذذكور أاذاله ،وال عذوز القيذام تذني أاتذال حتقيذب
من ثرف األاوان املذكورين إال أ حدود اإل اتة المتاتية املةوضة من شبل الق اا.
 -5تولّذ ذ الدول ذذة أ ح ذذدود اإلمما ي ذذاا املتاح ذذة تركي ذذي ك ذذامباا مراشب ذذة أ ت ذ ذ مراك ذذي
االحتةاظ والبحذي خااذة الذر معذتو سذتة مراكذي ذوذجيذة تالت ذاون مذع تر ذام األمذم املتحذدة
اإلذا ي (فقرة  168مذن تقريذر تذو و الذدوري الجبالذيا ،كتذا أ ّن ك ّذل مذن مراكذي القرجذا وال وييتذة
وتوشوشة ّ ية تمامباا مراشبة وتع ر الدولة اىل ت تذيم هذذه التنرتذة تذدرعيا الذر تقيذة مراكذي
ذمة الق اا ايتد الطل .
االحتةاظ والبحي وتبقر هذه التعنيالا الر ّ
 -6شامذ ذ ذ اوموم ذ ذذة التو ع ذ ذذية ت ق ذ ذذد ذ ذذدوة ا ذ ذذحةية ق ذ ذذر ر اس ذ ذذة اوموم ذ ذذة تت ذ ذذاريخ 16
ماي  ،2016شدم خالهلا الوزير اململذ تال الشذة مذع اهليئذاا الدسذتورية وااتتذع املذد وحقذو
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اإل عذذان ،والذذذي تذرأس الوفذذد التو عذذي أ إثذذار ميتاششذذة تقريذذر تذذو و الذذوثا الجبالذذي أمذذام وسذذا ل
اإلاالم ،مجلة التواياا الصادرة ان ذيتة ميتاه ة الت ذي .
 -7وشذذد أكذذد ر ذذيو اومومذذة لذذد اسذذتقبال الوفذذد املشذذاري أ ميتاششذذة التقريذذر املذذذكور الذذر
التيام الدولة التو عية مافحة كل أشمال الت ذي واملتارساا امل ييتة.
 -8وشذذد تيتظذذيم استشذذارة وثيتيذذة مذذع ااتتذذع املذذد يذذوم  19مذذاي  2016أفذذرزا اديذذد
املقرتحاا الر املعتو التشري ي واهليملي واإلجرا ي وال سيتم أخذها ت ذني االاتبذار أ إثذار
إاداد خطة ال تل اوالية واملت لقة تتيتةيذ التواياا الصادرة ان اللنيتة املشار إلي ا أااله.
 -9تتنذ اإلشذذارة لمذذون الةصذذل  67مذذن القذذا ون األساسذذي اذذدد  26لعذيتة  2015املذذؤرخ
أ  7أوا  2015املت لذذب مافحذذة اإلرهذذا وميتذذع عذذل األمذوال يت لذذب ترتكيبذذة اللنيتذذة الوثيتيذذة
ملمافحة اإلرها وال من أن يرتت ايت تةعبا ت عةيا ل تان إفالا أج ية األمن املشتب أ
ارتماهبم أاتال الت ذي أو سوا م املة من ال قا .
 -10وتقطذذع اليتظذذر اذذن تلذذف املالحظذذة وأ سذذيا ضذذتان اذذدم إفذذالا أف ذراد أج ذذية األمذذن أ
ذذال ممافحذذة اإلرهذذا املشذذتب هبذذم أ ارتمذذاهبم أاتذذال الت ذذذي  ،وض ذ الدولذذة ا ذ تش ذري ا
واجراااأذا اإلداريذذة تواذذة مذذن التذذداتب الذ مذن شذذنوا أن حتذذول دون اإلفذذالا مذذن ال قذذا تاليتعذذبة
ألاوان ا ةاذ القوا ني الذين يشتب أ تذورث م أ أاتذال ت ذذي أو سذوا م املذة وذلذف مذن خذالل
تلياا الرشاتة ال تصدد اإلاداد لطثار املرج ذي للعياسذة الوزاريذة اذديذدة للرشاتذة والتة ّقذد والتذدشيب
وميتظوم ذذة التص ذذرف أ ش ذذماياا واذ ذرا املذ ذواثيتني (وزارة الداخلي ذذةا تالت ذذاون م ذذع تر ذذام األم ذذم
املتحدة اإلذا ي وأ اثار ذيتة القيادة وال تعتني للت ايب الدولية واووكتة الرشيدة أ ااال.
 -11وتتذذوىل وزارة الداخليذذة اذ أج يأذذا الرشاتيذذة اختذذاذ اإلجذراااا التنديبيذذة املال تذذة تاليتعذذبة ذتيذذع
االخ ذذالالا أ ه ذذذا اا ذذال ،وأ ا ذذورة اذا م ذذا ارتق ذ ذ األف ذذال امليتع ذ ذوتة إىل األا ذ ذوان امل ذذذكورين إىل
معتو التنرمي فإن املل حيال الر اليتياتة ال توميذة الختذاذ االجذراااا الق ذا ية الالزمذة وفذب أحمذام
االّة اذيا ية مع حةظ حب املتظلّم أ اللنوا مباشرة إىل الق اا حىت أ اورة حةظ املل .
 -12وي ت

ممرر من االة اذيا ية.
ّرد العموا ان الت ذي جر ة ثبقا للةصل ّ 101

 -13وشذذد سذذنل إىل ادن اذذدد  18ش ذذية حتقيقيذذة أ ارتمذذا أاتذذال ت ذذذي ضذذد أاذوان
إ ةذذاذ القذذا ون أ ذذال ممافحذذة اإلرهذذا ذذا في ذذا  3ا طلق ذ وج ذ تقذذارير م اييتذذة مذذن ثذذرف
وكيل اذت ورية وشاضي التحقيب وهي مجي ا مازال شيد التحقيب.
 -14تذذادرا وزارة الداخليذذة أ اثذذار الرتتيذذة الذذر حقذذو اال عذذان وحتقيذذب اذذذودة واملعذذؤولية
امل يتيذذة اىل موااذذلة ت ييذذي تيتذذاا شذذدراا أا ذوان االمذذن الذذداخلي أ ذذال التمذذوين والتذذدري ثبقذذا
للت ذذايب الدوليذذة وذلذذف هبذذدف تنهيذذل معلعذذل التمذذوين اوقذذوشي ملذذو ةي الذذوزارة ااتتذذادا الذذر
املرج ية األممية وامل اهداا الدولية املصاد الي ذا مذن شبذل تالد ذا ،ف ذال اذن األسذو التشذري ية
الوثيتيذذة املت لقذذة تايذذة حقذذو اال عذذان وحريات ذ األساسذذية ويع ذ ر الذذر تذذنمني تلذذف ال ذذدوراا
التموييتيذذة خذ اا أكاد يذذة وثيتيذذة ودوليذذة تتيح ذذا تليذذة الت ذذاون الذذدومل مذذع لذذو أوروتذذا واملةوضذذية
الع ذذامية وق ذذو اال ع ذذان واليو يع ذذمو واللنيت ذذة الدولي ذذة للص ذذلي األ ذذر ومرك ذذي جيتيذ ذ للرشات ذذة
الد قراثيذذة الذذر القذواا املعذذلحة و بهذذا ،وأ هذذذا االثذذار يذذتم حاليذذا العذ ي اىل تطذذوير مذذدارس
االمن واورس الوثيتيني ف ال ان الشروع أ تيتاا اكاد ية للشرثة.
GE.17-09461
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 -15كتذذا ت تذذل الدولذذة أ اثذذار ااذذالن شطذذاع االمذذن الذذر ااذذداد مجلذذة مذذن مشذذاريع ش ذوا ني
تت لّب تاحملاور التالية:
/1مشروع قانون يرنق القرانون ا:ساسر العرال لقروات ا:مرن الردا ل ع ي ذدف إىل
إحمذذام تيتظذذيم اتذذل هذذذه القذواا مذذن حيذذي اال ذذباط وااللتذيام تذذاحرتام الويذّذة القذذا ون
ومبذذادح حقذذو اإل عذذان ذذا يذذتالام ومبذذادح اتذذل ميتظومذذة األمذذن مج ذذوري امليتصذذوا
الي ا ضتن الةصل  19من الدستور الذذي يقت ذي مراج ذة جذريذة ملشذتوالا وتيتظذيم
وتموين شواا األمن الداخلي لتصبح ذاا املوااةاا املطلوتة أ األ ظتة الد قراثية
/2مش ررروع ق ررانون متعل ررل ب ررالتجم :الس ررلم ع ي ذذدف اىل مراج ذذة الق ررانون لر رردد 04
لس ر ر ررنة  1969المتعل ر ر ررل بتنظ ر ر رريع اةجتمال ر ر ررات العام ر ر ررة والمظ ر ر رراهرات والموا ر ر ررب
واةستعراضررات ل ذذدم تطذذاتب ت ذ مذواده مذذع امل ذذايب الدوليذذة امل تتذذدة أ ال ذذر  ،وأ هذذذا
اإلثذذار تولّذ وزارة الداخليذذة إىل إاذذدار مذ ّذكراا اتذذل مليمذذة السذذتب اد اللنذذوا لذذب املذواد
واألحمام ال ال تتطاتب مع امل ذايب ال ّدوليذة والذ يذي اللّنذوا إىل اسذت تال األسذلحة اليتاريذة
اىل حني ادور القا ون اذديد.
/3مشروع قانون ينظع مراحل وشروط اسرتعما القروة ق رد ترد ل القروات ال املرة
للسررالي ف ر لمليررات حفررا النظررال وم اربررة اإلرهرراب ومجابهررة حرراةت ال روار
والكر روارل ال ييعي ررةع ي ذذدف ه ذذذا الق ذذا ون إىل ض ذذتان املواز ذذة ت ذذني ض ذذرورة ال ت ذذل ال ذذر
اس ذذتترارية الدول ذذة و اي ذذة ال ذذرتا ال ذذوثا م ذذن ج ذذة واخت ذذاذ اإلجذ ذراااا اهلادف ذذة إىل اي ذذة
اوقذو واوريذذاا أ إثذذار التيتاسذ امليتصذذوا اليذ اذذل الةصذل  49مذذن الدسذذتور مذذن
ج ذة أخذذر  ،وهذذو حاليذذا تصذذدد اسذذتمتال إجذراااا دراسذذت تالتيتعذذيب مذذع الذذوزاراا امل يتيذذة
حت إشراف مصاحل ر اسة اومومة.
/4مشروع قانون يتعلرل بججرر اةلترداذات للرا القروات ال املرة للسراليع ي ذدف
هذ ذ ذذذا القذ ذ ذذا ون إىل إش ذ ذ ذرار اوتايذ ذ ذذة الالزمذ ذ ذذة ألا ذ ذ ذوان األمذ ذ ذذن وهذ ذ ذذم ارضذ ذ ذذة للت ديذ ذ ذذداا
واالاتذذداااا كتذذا مل ذ اوتايذذة االاتذذداااا املعذذلطة الذذر اذذا الأم وممتلمذذاأم مذذع
إدراج أحمذذام اذذرحية تلذذيم الدولذذة تتذذوفب ظذذام متمامذذل للت ذذوي ايتذذد حذذدو أض ذرار،
خااة وان ميتظومة اوتاية اوالية أابح شاارة لالستناتة ملتطلباا ت طيذة املاذاثر
ال أابح أدد شواا األمن الر رار االاتداااا اإلرهاتية املوج ة ضد األاوان.
/5مش ررروع أم ررر حك رروم لمدون ررة س ررلو ق رروات ا:م ررن الر ر ادا ل الت ررابعين ل ررو ارة
ال ادا لية :ي دف هذا املشروع إىل ضبد القوااد العذلوكية واملتارسذاا امل يتيذة الة ذلر
امل تتذذدة أ شطذذاع األمذذن ل ذذتان إ ةذذاذ القذذا ون أ كيت ذ امل يتيذذة مذذع االلت ذيام ت ذواتد
احذ ذرتام اوق ذذو واوري ذذاا املمةول ذذة تالق ذذا ون ،وه ذذو حالي ذذا تص ذذدد اس ذذتمتال إجذ ذراااا
إاداده من شبل فريب ال تل اململّ أ ال ر .
/6مشذروع أمذذر حمذذومي إلحذدا إدارة اامذذة وقذذو اال عذان اذذل اهليمذذل التيتظيتذذي
لوزارة الداخلية.
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التوار ررية الثانير ررةع حر ررو ت ر رررو اإليقا /اةحتجر ررا (الفقر رررة  28م ر ررن
التوايات الختامية)
تقل رريال اة تظ ررال فر ر الس ررجون بالعقوب ررات اليديل ررة أو الت رردابير
(أ)
اليديلة لن اةحتجا اةحتياط ع
بالنسية للعقوبات اليديلة
 -16لذذئن ص ذ االذذة اذيا يذذة الذذر ال تذذل مذذن أجذذل املصذذلحة ال امذذة تذذدون مقاتذذل والصذذلح
اذيا ذ ذ ذذي أ ال قوتذ ذ ذذاا األاذ ذ ذذلية و تيتظيت تذ ذ ذذا ميتذ ذ ذذذ س ذ ذ ذيتة  2009فال قوتذ ذ ذذة األوىل أ تيتقذ ذ ذذيح
الةصذذل  15ممذذرر وال قوتذذة الجبا يذذة أ الةصذذل  15رات ذذا ،فذذإن تلذذف ال قذذوتتني املذذذكورتني ي ت رفذذا
رواجا كببا أ األحمام اذيا ية.
 -17ولذلف اتل وزارة ال دل الر تة يل تلف ال قوتاا اليتافذة مذن خذالل مييذد حتعذيو
الق ذ ذذاة ت ذ ذذرورة إات ذ ذذال تل ذ ذذف ال قوت ذ ذذاا وخصوا ذ ذذا م ذ ذذن خ ذ ذذالل التم ذ ذذوين املع ذ ذذتتر إذ أ
مارس  2016تيتظيم دورة تموييتية حول "البدا ل أ املادة اذيا ية تني املوجود وامليتشود".
 -18كتا بادرة مشرتكة تني وزارة ال دل واللنيتة الدولية للصلي األ ر إحدا ممتذ
مصاحبة ذوذجي تاحملمتذة اإلتتدا يذة تعوسذة لل تذل الذر لمذني الق ذاة مذن مالامذة ال قوتذة مذع
ثبي ة اذر ة املرتمبذة وشاصذية اذذا مذن ج ذة وتة يذل اقوتذة ال تذل مذن أجذل املصذلحة ال امذة
الر أر الواشع واود من اكتظاظ العنون من ج ة أخر وشذد ا طلذب ذلذف املمتذ ف ليذا
اتل ميتذ  2013وساهم أ تقليص عبة ال د تقراتة عبة  %25تاليتعبة لعنن املع دين
وأ اود من عبة ال ود تاليتعبة للتحمومني تال تل من أجل املصلحة ال امة.
 -19كتا اتةق وزارة ال دل تتاريخ  17ماي  2016الر تيتةيذ مشروع الر مد سيتتني
يت لب تتة يل ال قوتاا البديلة تعنن املع دين.
بالنسية للعفو والسراي الشرط
 -20يعتح ال ةو انذاا املتذارس مذن شبذل ر ذيو اذت وريذة ووفقذا ملقت ذياا الةصذل 371
د من مدت أو إتدالذ ت قذا تخذر
من لة اإلجراااا اذيا ية تإسقاط ال قا احملموم ت أو او ّ
أخذ ّ ميتذ ذذص اليذ القذذا ون وهذذو ذذارس الذذر احملمذذوم الذذي م تصذذورة تاتذذة والذذذين ي رفذذون اذذادة
عن العبة والعلوي وي يرتمبوا جرا م خطبة.
 -21أمذا العذران الشذرثي فيتذيتح للتحمذوم اليذ الذذذي ش ذر جذيا مذن ال قوتذة ويمذون تذذرهن
تع ذبت داخذذل العذذنن اذذن ارتداا ذ أو إذا مذذا ذذر س ذراح مةيذذدا لصذذاحل ااتتذذع وفقذذا ألحمذذام
الةصلني  353و 354من لة اإلجراااا اذيا يذة و ذيتح وزيذر ال ذدل أو شاضذي تيتةيذذ ال قوتذاا
حع اواالا.
 -22ومن ال ةذو انذاا والعذران الشذرثي حذال مبذد يا وأوليذا للحذد مذن اكتظذاظ العذنون إذ
يعتح تتقليص ادد احملموم الي م تصوة تاتة واملوداني تالعنون حعبتا يجببت اذدول التامل:
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العيتة

2012
2013
2014
2015
2016
( 2017إىل اي ذ ذذة
مارس 2017ا

سران شرثي ش ا ي

3292
4440
3969
4619
3928

1731
-

سران شرثي

7636
6720
4889
2713
4364

اةو ر اسي

9619
4764
4795
6951
5800
5239

المجموع

20547
15924
13653
14283
14092
6970

 -23وتاليتظر لمون أالذر اذدد مذن املذوداني تالعذنن مجلذة (23553ا سذنل لذد مذرتم
جرا م املادراا (6662ا أي تيتعبة تةو  % 28تااتبار وأن القا ون اوذامل للتاذدراا يةذر
سذ ذيتة سذ ذنيتا لم ذذل مع ذذت لف مل ذذادة ذذدرة تقط ذذع اليتظ ذذر ا ذذن سذ ذيت أو وضذ ذ يت االجتتااي ذذة ،شامذ ذ
اومومة ت ر مشروع شا ون ملراج ة القا ون املذكور الر لو ذوا الشذ يعذتح ت ذدم إثذارة
الداو ال تومية من أجل است الي مادة درة ضد من ثل مذن تلقذاا ةعذ أو اذن ثريذب ا بذ
او شرييت أو احد أاول أو فروا أو اثبا ان وع إىل ظام ال الج الط واليتةعي والتذ الصذحية
وي ييتقطع ولمم ي ادر املؤسعذة الصذحية دون موافقذة األثبذاا املباشذرين .ذب أن إجذراااا املصذادشة
الذذر هذذذا املشذذروع الذذذي اشذذرتن مراج ذذة جذريذذة للقذذا ون اوذذامل للتاذذدراا خصواذذا مذذن خذذالل
ااتتذذاد مقارتذذة االجيذذة ثبيذذة ولذذيو مقارتذذة زجريذذة شذذد تطذذول .ولذذذلف وأ األثيتذذاا وتيتذذاا الذذر مبذذادرة
وج ذ ذ القذ ذذا ون اذ ذذدد  39لع ذ ذيتة  2017املذ ذذؤرخ أ 8
حموميذ ذذة اذ ذذاد لذ ذذو ذ ذوا الش ذ ذ
م ذذاي  2017تيتق ذذيح الةص ذذل  12م ذذن الق ذذا ون او ذذامل ليع ذذتح تتطبي ذذب ذذروف التاةيذ ذ الذ ذواردة
تالةصذذل  53مذذن االذذة اذيا يذذة مذذن خذذالل إمما يذذة اوذذد أ ال قوتذذة العذنيتية ملذا دون العذيتة وحذذىت
تاإلس اف تتنجيل التيتةيذ وذلف للحد من عبة املوداني أ العنن أ هذا الصدد.
 -24كتذذا يذذتم ال تذذل الذذر مراج ذذة االذذة اذيا يذذة لليتظذذر أ اقوتذذاا ت ذ
العنيتية ميت ا.

اذذرا م وخصواذذا

 -25و أ األثيتذذاا تمذذوين ذيتذذة فيتيذذة مص ذ رة أ وزارة ال ذذدل للتةمذذب أ ادليذذاا ال ذ
ااتتادها لتة يل ال قوتاا البديلة وإدراج تداتب تديلة جديدة أ هذا الصدد.

مذذن

(ب) حو الم ادة الق وى لإليقا الت فظ وال رص للا الم ا مرة
ف اآلجا المعقولة
 -26وتذاليتظر لمذون عذبة املذوداني تالعذذنون ذب احملمذومني (11753ا تقذار % 50مذذن
مجلة املوداني تالعنون (23553ا ل اية  30ديعت  ،2016ت تل وزارة ال دل الر مراج ة
إجراااا اإليقاف التحةظذي مذن خذالل مراج ذة لذة االجذراااا اذيا يذة .يذتم ال تذل حاليذا الذر
إعاد تدا ل لالحتنذاز أ ا تظذار احملاكتذة كاملراشبذة الق ذا ية والوضذع حتذ املراشبذة االلمرتو يذة ممذا
حيد تشمل كبب من االلتناا إىل اإليقاف التحةظي.
 -27ويقذذوم ش ذذاة التحقيذذب تالتجببذ مذذن املذذدة القصذذو لطيقذذاف ويعذ ون ل ذذدم اوزهذذا مذذن
خذذالل ال تذذل الذذر خذذتم التحقيذذب أ تجذذال م قولذذة مذذن ج ذذة وإثذذال سذران املوشذذوفني إذا مذذا
اوز ادجال احملددة تالقا ون لطيقاف التحةظي.
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 -28وف ذذال ا ذذن ذل ذذف وتيتةي ذذذا ملقت ذذياا الدس ذذتور التو ع ذذي ،ي ذذتم ال ت ذذل ال ذذر مراج ذذة
مقت ذذياا لذذة اإلج ذراااا اذيا يذذة ذذا يعذذتح تاختصذذار تجذذال التحقيذذب والبحذذي ومييذذد تذذوفب
ضتا اا احملاكتة ال ادلة ا في ا األجل امل قول وشرييتة ال ااة.
(ج) حو مواالة المجهودات لت سين ترو المؤسسرات السرجنية
بما يتماشا والمعايير الدولية وت سين إلادة التأهيل واةدماج.
 -29تيتةيذذذا للتوا ذذياا الصذذادرة خ ذذالل اليتذذدوة ال ذ ظتت ذذا وزارة ال ذذدل أ فية ذذري 2015
تالت اون مع كل مذن املةوضذية العذامية وقذو اإل عذان وامليتظتذة الدوليذة لطاذالن اذيتذا ي حذول
موضع "حنو اسذرتاتينية وثيتيذة للحذد مذن االكتظذاظ أ العذنون التو عذية" وج ل ذا متتاشذية مذع
امل ايب الدولية أ هذا الصدد ،يتم ال تل حاليا ال اود من ذلف االكتظاظ كتا يلي:


GE.17-09461

يتم القيام تناتال توس ة أ اديد العنون لرتفيع ثاشة االستي ا أو لت وي
ت ال رف أو األجيتحة من ذلف:


ثاشذة إسذذتي ا إضذذافية تعذذنون اذةاشو وامل ديذذة واملعذ دين (شعذذد ّأولا
وسذذنن امليتعذذتب (شعذذد ّأولا وذلذذف لةا ذذدة  1480سذذنني إمجذذاال خذذالل
جا ةي ومارس 2017؛



ثاشة استي ا إضافية تعنا شاتو وتذرج ال ذامري لةا ذدة  1076سذنني
أ ش ر جوان 2017؛



مشروع تيتاا أرتع رف تعذنن اذةاشو وتقذ ّدم األشذ ال تيتعذبة  % 95ومذن
امليتتظر أن يمون االستالم الوش للتشروع خالل ش ر جوان .2017



كت ذذا ل ذ أيئ ذذة ادي ذذد الع ذذنون وإح ذذدا ف ذذاااا لةا ذذدة األا ذوان وتوس ذ ة
املصحاا و يي املطبخ وتيتاا ف ذاااا تنهيذل تدايذة مذن شذ ر سذبتت 2016
إىل اي ذذة م ذذارس  2017م ذذن ذل ذذف :تع ذذقي الة ذذاا ان ذذاا ت ذذاليوار والورش ذذة
املركيي ذذة تع ذذنن املر اشي ذذة وأيئ ذذة وتوسذ ذ ة املص ذذحة تع ذذنن ت ذذرج ال ذذامري وتركي ذذي
ميتظومذذة جديذذدة إلثةذذاا اورا ذذب تاذيتذذان اذديذذد تعذذنن امليتعذذتب وأش ذ ال رتذذد
سذذنن شذذاتو تالشذذبمة ال توميذذة للتط ذذب وتيتذذاا مقذذر لةرشذذة األ يذذا وخ ذيان مذذاا
لشبمة إثةاا اورا ب تعنن امل دية ...



العذنون أو تيتذذاا سذذنون

و تر ذة ت ذ املشذاريع أ ثذذور اإل ذذاز لت يئذة ت ذ
جديدة ميت ا خصواا:


تيتذذاا سذذنن يتطقذذة تلذذي تطاشذذة إسذذتي ا ل ذ  1000سذذنني ومذذن امليتتظذذر أن
يمون استالم املشروع خالل ماي 2020؛



تيتاا سنن جديد تباجة ومن امليتتظر أن يمون تاريخ االستالم سيتة 2020؛



إاذذادة أيئ ذذة س ذذنن ت ذ ج الروم ذذي تطاش ذذة اسذذتي ا ل ذ ذ  1000س ذذنني وم ذذن
امليتتظر أن يمون إستالم املشروع خالل سيتة 2021؛



تيتاا أشعاط جديدة تعنن مرا تقدر ثاشة االستي ا امل افة تذ  500سرير.
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أمذذا وصذذوا التنهيذذل واإلدمذذاج فقذذد الشذذروع أ تة يذذل إتةاشيذذة الش ذراكة مذذع
ممت األمم املتحذدة امل ذا تاملاذدراا واذر ذة لت ييذي خذدماا الوشايذة والراايذة
وال ذ ذذالج املت ل ذ ذذب تاملا ذ ذذدراا واألم ذ ذرا امليتقول ذ ذذة جيتع ذ ذذيّا أو ا ذ ذذن ثري ذ ذذب ال ذ ذذدم
تالعنون وت ييي تنهيل وإاادة إدماج املعاجني.

(د) إرسرراذ اإلج رراذات الضرررورية لف ررل الموقرروفين لررن الم كررومين
وا:حدال لن اليالغين.
 -30تتن اإلشارة لمون امليتظومة التو عذية تةصذل تذني احملمذومني البذال ني واألحذدا إذ يذتم إيذواا
البذذال ني تالعذذنون واألحذذدا تاإلاذذالحياا .ذذب أ ذ أ ت ذ اوذذاالا االس ذتجبيتا ية احملذذددة نلذذة
ايذذة الطةذذل ،مذذن أن يذذتم إي ذواا ت ذ األحذذدا تالعذذنون ولمذذن مذذع اح ذرتام اذذدم إدمذذاج م مذذع
البال ني .وشد تل عبت م من مجلة املوداني تالعنن  %3.8إىل اية مو ديعت .2016
 -31ويذذتم ال تذذل الذذر مييذذد أيئذذة العذذنون حذذىت يذذتم الةصذذل تذذني احملمذذومني واملوشذذوفني مذذع
مراج ة ظام ادالة االحدا ا يعتني وامل ايب الدولية في ذا انصوا.
 -32وتتنذ اإلشذذارة أ هذذذا الصذذدد ،أ ذ أ ذذال اذذرا م اإلرهاتيذذة ووصذذوا تصذيتي املعذذاجني
يتم ّاختاذ اإلجراااا الوشا ية التالية:
وثريقة الت امل مع هذا الصيت من املعاجني ،فإّ ّ


تص ذ ذيتي الع ذ ذنيتاا اإلرهذ ذذاتيني حع ذ ذ درجذ ذذة خطذ ذذورة كذ ذذل واحذ ذذد م ذ ذيت م تب ذ ذذا
للت طي ذذاا وامل لوم ذذاا املت ذذوفّرة أ ش ذذنوم ،و واي ذذة الق ذذية امل ذذودع م ذذن أجل ذذا
تالعنن ،ويتم ااتتاد ذلف التصيتي أ اتلياا اإليداع تال رف واليتقلة؛



اذذيل القيذذاديني واملذذؤثّرين الذذر مذذن حذذوهلم أميتيذذا ت ذذرف ا ةراديذذة هبذذا كامذذل املرافذذب
الصحية ال رورية (الت و ة ،اإلضااةا ثبقا للت اهذداا واملواثيذب الدوليذة املت لقذة
تاورمة اذعدية وامل يتوية للعنني ،مع متات ت م ومراشبت م.
(ه)

الترفي :ف لدد الموتفين المخت ين ف المؤسسات السجنية.

 -33ف ال ان ال تل الر ترفيع ادد املو ةني أ املؤسعاا العنيتية ا يتتاشر والتوسذيع
أ العذذنون اواليذذة وتيتذذاا سذذنون جديذذدة ،ت تذذل وزارة ال ذذدل الذذر تنهيذذل وتذذدايم المةذذاااا
ال املذذة تذذاإلدارة ال امذذة للعذذنون واإلاذذالن وج ل ذذا تصذذة مذذن خذذالل ال تذذل الذذر شذذر ثقافذذة
حقذذو اإل عذذان إذ تقذذوم تالت ذذاون مذذع ممت ذ املةوضذذية العذذامية وقذذو اإل عذذان تتذذو و الذذر
تيتظ ذذيم دوراا تدريبي ذذة ا تة ذذع هب ذذا شرات ذذة  1600إثذ ذار وا ذذون اام ذذل تالع ذذنون .وتت ذذتن ه ذذذه
الدوراا التموييتية تقد ا ااما للت ذايب الدوليذة وقذو اإل عذان مذن ج ذة ولذدور أاذوان العذنون
واإلا ذذالن أ ت يي ذذي حق ذذو اإل ع ذذان أ املؤسع ذذاا الع ذ ذنيتية واإلا ذذالحية م ذذن ج ذذة أخ ذذر
وخصواا فيتا يت لب تإاادة تنهيل العنني وإاالح وإدماج ايتد تيتةيذ ال قوتة.
 -34كت ذذا أ إث ذذار تيتةي ذذذ اتةاشي ذذة ش ذراكة ت ذذني وزارة امل ذرأة واألس ذذرة والطةول ذذة ووزارة ال ذذدل
تيتظذذيم اذذددا مذذن الذذدوراا التدريبيذذة حذذول شذذر ثقافذذة حقذذو الطةذذل والتذذوشي مذذن ال يت ذ ضذذد
األثةال" مل خالل سيت  2015و 2016أكجبر من ما مشاري.
 -35كتا خالل سيتة  2016إاادة حتيني ال ام ال ذام لوحذدة حقذو اإل عذان أ ذال
التموين األساسي املوج لمافة اهليئاا.
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(و)

ضمان توفير الخدمات ال

ية ف

افة المؤسسات السجنية.

 -36تتذذوفر انذذدماا الصذذحية تمافذذة املؤسعذذاا الع ذنيتية .وت تذذل وزارة ال ذذدل الذذر تطذذوير
تلف اندماا سواا من حيي البيتية التحتية كت يئة وتوس ة املصحة تعذنن تذرج ال ذامري او مذن
خالل اإلثار ال امل الي ا.
 -37كت ذذا إ ت ذذدا  10أثب ذذاا ا ذذامون كام ذذل الوشذ ذ و 57مع ذذااد ا ذذحي واشتيت ذذاا  3س ذذياراا
إس اف ف ال ان تركيي وحدة حتاليل ثبيّة تعنن املراشية تالت اون مع اللنيتة الدولية للصلي األ ر.
 -38وشد وض ىت وزارة ال دل مجلة من ال ام لت ييي ندماا الطبية تتتجبل تانصوا فتا يلي:


ّ اإلتةذ ذذا مذ ذذع مدرسذ ذذة الصذ ذذحة ال عذ ذذمرية لتمذ ذذوين اذ ذذدد  30اامذ ذذل نذ ذذال
التتذري للحصذذول الذذر مؤهذذل اذذحي درجذذة ثا يذذة خذذالل ش ذ ر أفريذذل 2017
ومجبل ا خالل ش ر سبتت 2017؛



ا تدا ادد  6أثباا اذامون كامذل الوشذ و 2ثبيذ أسذيتان للصذحة ال توميذة
(ا تدا من ثرف وزارة الصحة وإوذاش م تذاإلدارة ال امذة للعذنون واإلاذالنا
و 7فيتيني سامني؛



تيتةيذذذا لطتةاشيذذة امل مذذة مذذع ممت ذ  UNODCسذذيتم ال تذذل ت ذذدد  4سذذنون ذوذجيذذة
ومركيية إاالن أ إثذار تر ذام اإلحاثذة الطبيذة واليتةعذية واالجتتاايذة للتذدميتني الذر
العل.
املادراا ومرضر فقدان امليتااة املمتعبة وفبوس الت ا المبد ومرضر ّ

( ) ال ر اد مررن اللجرروذ الررا لقوبررة السررجن اةنف ررادي وإ ضررالها الررا
الرقابة القضائية وفل المعايير الدولية.
 -39ي ذذتم ال ت ذذل حالي ذذا ال ذذر مراج ذذة ش ذذا ون الع ذذنون تلعذ ذيتة  2002لالس ذذتناتة للت ذذايب
الدولية أ هذا الصدد.
 -40وأ ا تظذذار اذذدور ذلذذف القذذا ون ،يذذتم اللنذذوا للحذذبو اإل ة ذرادي أ حذذاالا اس ذتجبيتا ية
وأ كيت احرتام امل ايب الدولية لام كام أ حالة القياديني اإلرهاتيني املؤثرين الر من خوهلم.

التواية الثالثةع حو العدالة اةنتقالية (الفقرة  38من التوايات الختامية)
 -41ت ّد هيئة اوقيقة والمرامة تقديراأا العيتوية انااة ييا يت ا وتيتاشش ا امام لذو ّذوا
وتتوىل وزارة املالية توفب املوارد املطلوتة وترسيم االاتتاداا االزمة.
الش
ّ
 -42تتذذوىل هيئذذة اوقيقذذة والمرامذذة تلقذذي الشذذماو وال ذرا املت لقذذة تاال ت اكذذاا والتحقيذذب في ذذا
وفذذب احمذذام الةصذذل  40م ذذن القذذا ون األساسذذي ا ذذدد  53املذذؤرخ أ  24ديعذذت  2013مثّ حتي ذذل
امللةاا ال يجبب هلا في ا ارتما ا ت اكاا جعيتة وقو اال عان اىل اليتياتة ال تومية وفب أحمام
تتوىل تدورها احالت ا الر الدوا ر الق ا ية املتاصصة امليتصوا
الةصل  42من القا ون املذكور وال ّ
الي ا تالةصل  8من ةو القذا ون والذ ّ احذداث ا قت ذر األمذر اومذومي اذدد  2887تتذاريخ 8
يتم اختاذها الحقا من شبل العلطة الق ا ية.
يتم ااالم اهليئة تمل اإلجراااا ال ّ
أوا  2014و ّ

 -43كتا ييتص الةصل  40من شا ون ال دالة اال تقالية الر أن تتذوىل هيئذة اوقيقذة والمرامذة
اختاذ كافة التداتب امليتاسبة وتاية الش ود وال حايا وان اا وكل الذين تتوىل مسذاا م م تذا كذان
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مركذذيهم وصذذوا اال ت اكذذاا وذلذذف ت ذذتان االحتياثذذاا األميتيذذة واوتاي ذة مذذن التنذذرمي وم ذذن
االاتداااا واوةاظ الر العرية وذلف تالت اون مع املصاحل واهلياكل املاتصة.
 -44أ اثذذار اختذذاذ إجذراااا اسذذت نالي تولذ الدولذذة تقذذدمي ت وي ذذاا وشتيذذة ملذذن حيتذذاج اىل
ذل ذذف م ذذن ال ذذحايا خاا ذذة كب ذذار الع ذذن واليتع ذذاا واألثة ذذال وذوي اإلااش ذذة وذوي االحتياج ذذاا
اهلشة اىل حني اذدور القذراراا أو االحمذام املت لقذة اذ ال ذرر أ
انصواية واملرضر والةئاا ّ
اثار معار ال دالة اال تقالية (الةصل  12من شا ون ال دالة اال تقاليةا.
ذص الةصذذل  11مذذن شذذا ون ال دالذذة اال تقاليذذة الذذر أن الدولذذة ت تذذل الذذر تذذوفب
 -45كتذذا ذ ّ
أشمال اذ الماأ لل رر ا يتيتاس مع جعامة اال ت ذاي ووضذ ية كذل ضذحية الذر ان ينخذذ
ت ني االاتبار اإلمما ياا املتوفرة لد الدولة ايتد التيتةيذ.
 -46وشد ح ّدد شا ون ال دالة اال تقالية م ايب واضحة ذذ ال ذرر الذذي يقذوم الذر الت ذوي
ورد االاتب ذذار واالات ذذذار واس ذذرتداد اوقذذو وإا ذذادة التنهي ذذل واإلدم ذذاج و م ذذن ان
ذادي وامل يت ذذوي ّ
املذ ّ
يمون فرديا او مجاايا حع ةو الةصل.
 -47كذذم اذ ّذرف شذذا ون ال دالذذة اال تقاليذذة ال ذذحية دون لييذذي وهذذي كذذل مذذن وق ذ ضذذرر جذ ّذراا
ت رض ذ ال ت ذذاي الذذر م ذذن القذذا ون املذذذكور س ذواا كذذان فذذردا او مجااذذة أو شاصذذا م يتويذذا .وت ذ ّد
ضذذحية أفذراد االسذذرة الذذذين وق ذم ضذذرر لقذراتت م لل ذذحية الذذر م ذذن شوااذذد القذذا ون ال ذذام وكذذل
شذذاص حصذذل ل ذ ضذذرر أثيتذذاا تدخل ذ ملعذذاادة ال ذذحية او مليتذذع ت رض ذ لال ت ذذاي ويشذذتل هذذذا
الت ري كل ميتطقة ت رض للت تيش أو االشصاا املتيت .
 -48ووفقا للةصل  39من شا ون ال دالة اال تقالية فان هيئة اوقيقة والمرامة كن ذة معذتقلّة
تتوىل وضع تر ام شامل ذ ال رر فردي ومجااي ل حايا اال ت اكاا يقوم الر ما يلي:


اإلشرار ا ت ّر ل ال حايا من ا ت اكاا واختاذ شراراا وإجراااا ج ال رر
لةا ذذدأم مذذع مرااذذاة كذذل مذذا ّ اختذذاذه مذذن ش ذراراا وإج ذراااا إداريذذة أو ش ذذا ية
ساتقة لةا دة ال حايا؛



ضبد امل ايب الالزمة للت وي



حتديد ثر ارف الت وي اا وترااي أ ذلف التقديراا املاصصة للت وي ؛



اختاذ إجراااا احاثة وت وي

لل حايا؛
وشتية وااجلة لل حايا.

ورد االاتبذذار"
 -49كتذذا أحذذد الةصذذل  41مذذن شذذا ون ال دالذذة اال تقاليذذة ا ذيتدو "المرامذذة ّ
ل حايا االستبداد.
 -50لقد ص الةصل  40مذن شذا ون ال دالذة اال تقاليذة الذر ان تتلقذر هيئذة اوقيقذة والمرامذة
الشماو وال را املت لقة تاال ت اكاا ملدة سيتة شاتلة للتتديد ملدة أشصاها ستة أش ر ا طالشذا
من تداية شاث ا.
 -51وااتبذذارا ل ذذذلف فذذان ض ذذحايا اال ت اك ذذاا هلذذم اني ذذار امذذا القي ذذام ل ذذد اهليئذذة أو القي ذذام ل ذذد
العذذلد الق ذذا ية املاتصذذة لتتبذذع اذيتذذاة والقيذذام تذذدااو ج ذ ال ذذرر وفذذب شوااذذد القذذا ون اذيا ذذي ال ذذام
حيي ييتص الةصل األول من لة اإلجراااا اذيا يذة "يرتتّذ الذر كذل جر ذة داذو اتوميذة أذدف
اىل تطبيب ال قوتاا ويرتتّ الي ا أي ا أ اورة وشوع ضرر داو مد ية ذ ذلف ال رر".
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