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               مناهضة التعذيب  ة  ن جل
                        الدورة الثامنة والثالثون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨  -      أبريل  /       نيسان  ٣٠

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
  من االتفاقية١٩مبوجب املادة 

 استنتاجات وتوصيات جلنة مناهضة التعذيب

 اليابان

    ١٠    و  ٩             املعقودتني يف        ٧٦٩    و    ٧٦٧         جلستيها     يف    ) CAT/C/JPN/1 (                                             نظـرت اللجـنة يف تقريـر اليابان األويل           - ١
    ١٨    و   ١٦                املعقودتني يف       ٧٧٩    و    ٧٧٨                           ، واعتمـدت فـي جلستيها      )769    و CAT/C/SR.767 (      ٢٠٠٧      مايو   /    أيار
  .                                    ، االستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه )779   وCAT/C/SR.778 (      ٢٠٠٧     مايو  /    أيار

  مقدمة-ألف 

                      وتالحظ مع التقدير     .                                           جانب ترحيبها بفرصة استهالل حوار بناء                           اليابان األويل، إىل                             ترحب اللجنة بتقدمي تقرير    - ٢
  .                                                                                                               بوجه خاص التوضيحات والشروح اليت قدمها وفد اليابان على العديد من املسائل الشفوية اليت طرحتها اللجنة               
    ليه                                                                                                                كمـا ترحب اللجنة بالوفد الكبري لليابان الذي ميثل إدارات حكومية خمتلفة، مما يبني مدى االهتمام الذي تو                 

                                              وترحب كذلك باملنظمات غري احلكومية اليت حضرت         .                                                           الدولة الطرف للوفاء بالتزاماهتا املقطوعة مبوجب االتفاقية      
  .              مناقشة التقرير

    ٢٠                                                                                                  ومـع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لتأخري تقدمي التقرير مخس سنوات عن موعد تقدميه املقرر يف                   - ٣
          ً                                                              مطابق متاماً ملبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير األولية،                                     كما تالحظ أن التقرير غري        .     ٢٠٠٠       يوليه   /   متوز

  .                                                                                                                       بالقدر الذي يفتقر به إىل معلومات دقيقة عن كيفية تطبيق أحكام االتفاقية يف الدولة الطرف من الناحية العملية                 
                    ق املنصوص عليها يف                             ً                                                                 والـتقرير األويل مقصـور أساساً على األحكام القانونية ال على تقدمي حتليل لتنفيذ احلقو              

  .                                    االتفاقية، ودعم ذلك باألمثلة واإلحصاءات
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

  .                                                                      ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان - ٤

  :                 ً                وترحب اللجنة أيضاً باعتماد ما يلي - ٥

        القانون  (                             اهلجرة واالعتراف بالالجئني                                                             القانون اخلاص بإدخال تعديالت جزئية على قانون مراقبة         ) أ ( 
  ؛ )    ٢٠٠٤       لعام   ٧٣    رقم 

    ٢٤                                                                                  القانون اخلاص للمرافق العقابية ومرافق االحتجاز ومعاملة الرتالء، الذي دخل حيز النفاذ يف   ) ب ( 
     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢   ُ  ِّ      ، وُنقِّح يف     ٢٠٠٥     مايو   /     أيار

                                     على مرافق االحتجاز ومنع تكرار أعمال                                                  وتالحظ اللجنة إنشاء آليات جديدة هتدف إىل حتسني اإلشراف  - ٦
                                                                                                 العنف فيها، كمجلس الزوار املعين بتفتيش املؤسسات العقابية وفريق االستعراض واإلشراف املعين بشكاوى نزالء    

                                                                                        وباإلضافة إىل ذلك، ترحب اللجنة بإعالن إنشاء جملس الزوار املعين بتفتيش سجون الشرطة،              .                  املؤسسات العقابية 
  .    ٢٠٠٧      يونيه  /   ران       ً        اعتباراً من حزي

                                                                                  وترحب اللجنة بأنشطة مكتب إصالح األحداث فيما يتعلق مبناهج وممارسات تدريب موظفي املؤسسات  - ٧
  .                                                                      العقابية، اليت تشمل اآلن معايري حقوق اإلنسان إىل جانب علم السلوك وعلم النفس

                 ً    ر باألشخاص، وخصوصاً                    ً                                                          وترحـب اللجـنة أيضاً باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتا            - ٨
                               ، وتنقيحات القوانني والضوابط        ٢٠٠٤       ديسمرب   /                                                               اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار يف شهر كانون األول         

  .                                                               ذات الصلة يف القانون اجلنائي وقانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني

  .                       دين يف إطار إعداد التقرير                                                         وترحب اللجنة باملشاورات اليت أجرهتا الدولة الطرف مع اجملتمع امل - ٩

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 تعريف التعذيب

   ١                         باملعىن املقصود يف املادة       "      تعذيب "                                                                    برغم تأكيد الدولة الطرف أن مجيع األفعال اليت ميكن وصفها بأهنا             -  ١٠
                            تالحظ اللجنة مع القلق أن                                                                                           مـن االتفاقـية هي أفعال يعاقب عليها القانـون اجلنائـي الياباين بوصفها جرمية،              

  .                                                                  من االتفاقية ال يزال غري مدرج يف قانون العقوبات للدولة الطرف        ١                                             تعـريف التعذيب بصيغته الواردة يف املادة        
                                                         حبسب تعريفه يف االتفاقية، غري معرف بوضوح مبوجب املادتني           "                التعذيب النفسي  "                  ً              واللجنة قلقة حتديداً ألن تعبري      

  .                                                                             ائي، وألن العقوبات املفروضة على األفعال ذات الصلة، كالتخويف، غري كافية                               مـن القانون اجلن       ١٩٦    و    ١٩٥
                                                                                                               وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن انشغاهلا ألن التشريع الياباين ال يشمل مجيع أنواع املوظفني احلكوميني، أو                 

                          موافقة أو قبول أحد املوظفني                                                            ً                   األفراد الذين يتصرفون بصفة رمسية، أو األفراد الذين يتصرفون بناًء على حتريض أو     
  .                                                                                         العامني أو شخص آخر يتصرف بصفة رمسية، كأفراد قوات الدفاع عن النفس واملوظفني املعنيني بشؤون اهلجرة
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ّ                                                                                      ينـبغي أن تضـّمن الدولـة الطرف القانون احمللي تعريف التعذيب بصيغته الواردة يف املادة                        من   ١           
                                             ئص التعذيب بوصفه جرمية حمددة ختضع لعقوبات                                                        االتفاقـية، ليشـمل مجيع مكوناته اليت حتدد خصا        

  .      مناسبة

 إمكانية تطبيق االتفاقية على الصعيد احمللي

                                                                                ً                        وتعـرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن إمكانية تطبيق االتفاقية مباشرة، وخصوصاً عن أية                 -  ١١
  .                                                    أمثلة على تطبيقها من جانب احملاكم احمللية، ويف أوقات احلرب

                                             ُ                                           زود الدولة الطرف اللجنة مبعلومات عن التدابري املُتخذة لضمان إمكانية تطبيق احملاكم                          ينـبغي أن ت   
                                                      وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن إمكانية          .                                              لالتفاقية مباشرة، وعن األمثلة املتعلقة بذلك     

  .                           تطبيق االتفاقية يف أوقات احلرب

 قانون التقادم

  .                                                                        اليت ترقى إىل مستوى التعذيب وإساءة املعاملة ختضع لقانون التقادم                                             تالحظ اللجنة مع القلق أن األفعال      -  ١٢
                                                                                                                 ويسـاور اللجـنة االنشغال ألن قانون التقادم املتعلق باألفعال املذكورة قد حيول دون التحقيق يف هذه اجلرائم                  

                 ا ضحايا االستعباد                            ً                       وتعرب اللجنة عن أسفها حتديداً لرفض القضايا اليت رفعه  .                                اخلطرية وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم
  .                            ، ألسباب تتعلق بقانون التقادم "            نساء الترفيه "                                                  اجلنسي العسكري أثناء احلرب العاملية الثانية، املسميات 

                                                                                          ً  ينبغي أن تستعرض الدولة الطرف قواعدها وأحكامها املتعلقة بقانون التقادم وأن جتعلها متمشية متاماً 
                                               يتسىن التحقيق يف األفعال اليت ترقى إىل مستوى                                                            مـع الـتزاماهتا املقطوعـة مبوجب االتفاقية، لكي          

                                                                                                   التعذيب وإساءة املعاملة، مبا فيها حماوالت ارتكاب أفعال التعذيب واألفعال اليت يرتكبها أي شخص              
  .                                                                                  يشترك يف التعذيب أو يشارك فيه، ويتسىن حماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم دون التقيد حبدود زمنية

 استقاللية السلطة القضائية

                                                                ً                                      للجنة قلقة حيال عدم كفاية مستوى استقاللية السلطة القضائية، وخصوصاً مدة والية القضاة واالفتقار              ا -  ١٣
  .                        إىل بعض الضمانات الضرورية

                                                                                    ً                   ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتعزيز استقاللية السلطة القضائية، وخاصةً تأمني              
  .            وظائف القضاة

 عدم اإلعادة القسرية

                                                                                                    عرب اللجنة عن انشغاهلا ألن بعض األحكام الواردة يف القوانني واملمارسات احمللية للدولة الطرف غري                ت -  ١٤
  :                    ً         من االتفاقية، وخصوصاً ما يلي ٣              مطابقة للمادة 
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                 ً                        الذي ال حيظر صراحةً إبعاد الفرد إىل            ٢٠٠٤                                                 قـانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني لعام          ) أ ( 
                                                          ً       ً              تعذيب؛ وإضافة إىل ذلك، ال حتقق السلطات املعنية باالستعراض حتقيقاً منهجياً يف                                           بلـدان يـتعرض فيها خلطر ال      

               من االتفاقية؛ ٣                    إمكانية تطبيق املادة 

                                                           عدم وجود هيئة مستقلة معنية باستعراض طلبات االعتراف بالالجئني؛  ) ب ( 

             ز احتجازهم،                                                                                 أوضـاع االحتجاز يف مرافق منع دخول املهاجرين بعد اهلبوط من الطائرة ومراك              ) ج ( 
                                                                                                                 باالقتران مع العديد من املزاعم بشأن وقوع أفعال عنف، واالستخدام غري املشروع ألدوات التكبيل أثناء اإلبعاد،                

                            ُ             واللجنة قلقة بوجه خاص ألنه مل ُيعترف         .                                                                  واإليذاء، واملضايقات اجلنسية، وعدم احلصول على رعاية صحية الئقة        
                                    لة واحدة على أهنا حالة إساءة معاملة؛                                 حلد اآلن يف مراكز االحتجاز هذه سوى حبا

                                                                                ً  عدم وجود آلية مستقلة لرصد مراكز احتجاز املهاجرين ومرافق منع دخوهلم، واالفتقار خصوصاً   ) د ( 
                                                                                          إىل وكالة مستقلة ميكن أن يشتكي إليها احملتجزون خبصوص االنتهاكات املزعومة من جانب موظفي مكتب شؤون 

                                                                               هلا إزاء عدم نشر املعايري املتعلقة بتعيني مستشارين معنيني بالشؤون القضائية                                       كما تعرب اللجنة عن انشغا      .      اهلجرة
                                  لالجئني من أطراف ثالثة بصورة علنية؛

                                                                                     عـدم وجـود هيئة مستقلة الستعراض القرارات الصادرة عن املوظفني املعنيني بشؤون اهلجرة،            ) ه ( 
                                             طلبات االعتراف بالالجئني باختيار ممثلني قانونيني                                                      وذلك يف ضوء احلقيقة القائلة إن وزارة العدل ال تسمح ملقدمي

                                                                                           يف أول مرحلة من تقدمي الطلب، وإن املساعدة القانونية احلكومية حمظورة باألمر الواقع على غري املقيمني؛

                                                                                        عدم كفاية ضمانات حصول مجيع طاليب اللجوء على مراجعة قضائية، واملزاعم بوقوع حاالت               ) و ( 
                           ب انتهاء اإلجراءات اإلدارية؛      ُ               إبعاد ُنفذت مباشرة عق

                                                                                               الفـترة الزمنـية الطويلة اليت يقضيها طالبو اللجوء دون داع يف احلبس اليت تتخلل رفض طلب                ) ز ( 
                       ً                                                            اللجوء واإلبعاد، وخصوصاً التقارير املتعلقة حباالت االحتجاز إىل أجل غري مسمى ولفترة طويلة؛

  .    ٢٠٠٦          ُ                     ُ            املؤقتة املُعتمد يف قانون اهلجرة املُنقح لعام                                       الطابع املتشدد واألثر احملدود لنظام اإلقامة  ) ح ( 

                                                                                                    ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تطابق مجيع التدابري واملمارسات املتصلة باحتجاز املهاجرين وإبعادهم             
                                              ً          وينبغي على وجه اخلصوص للدولة الطرف أن حتظر صراحةً           .                من االتفاقية   ٣      ً     ً                تطابقـاً تاماً مع املادة      

                                                                 ُ                  جد فيها من األسباب اجلوهرية ما يدفع إىل االعتقاد بأن من شأن األفراد املُقرر                                   اإلبعاد إىل بلدان يو   
       وينبغي   .                                          ُ                                      إبعادهم أن يتعرضوا فيها خلطر التعذيب، وأن ُتنشئ هيئة مستقلة الستعراض طلبات اللجوء

                                                                                ُ               أن تكفـل الدولة الطرف مراعاة األصول القانونية يف طلبات اللجوء وإجراءات اإلبعاد، وأن ُتنشئ         
       وينبغي   .                                                                                       ون تأخري هيئة مستقلة الستعراض الشكاوى املتعلقة مبعاملة املهاجرين يف مرافق االحتجاز            د

                         ً                                                      ً                    أن تعـني الدولـة الطـرف حدوداً لطول فترة احتجاز األفراد الذين ينتظرون إبعادهم، وخصوصاً                
        ار أمر                                      ً                                                    اجلماعـات املستضعفة منهم، وأن تتيح علناً املعلومات املتعلقة بشروط االحتجاز عقب إصد            

  .           خطي باإلبعاد
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 )االحتجاز يف إطار نظام السجن البديل(دايو كانغوكو 

  "             دايو كانغوكو "                                                                              تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء اللجوء بشكل شائع ومنهجي إىل نظام السجن البديل  -  ١٥
      ويزيد   .         ه االهتام                                                                                             الحتجاز املعتقلني لفترات طويلة حىت بعد مثوهلم أمام إحدى احملاكم، والوصول إىل مرحلة توجي             

                                                                                                            هـذا األمـر، باالقتران مع عدم كفاية الضمانات اإلجرائية الحتجاز املعتقلني واستجواهبم، فرص إحلاق الضرر                
                                 ً                                                                    حبقوقهم وقد يؤدي إىل عدم التقيد فعالً باملبادئ املتعلقة بافتراض الرباءة واحلق يف التزام الصمت واحلق يف الدفاع  

  :                            يد على وجه اخلصوص بشأن ما يلي                    ويساور اللجنة قلق شد  .         عن النفس

                                                     ً                                العـدد غـري املتكافئ من األفراد احملتجزين يف مرافق الشرطة بدالً من مراكز االحتجاز يف أثناء      ) أ ( 
                                      ً                               التحقيق وحىت مرحلة توجيه االهتام، وخصوصاً خالل مرحلة استجواهبم يف التحقيق؛

                                  جاز، اليت ميكن أن يشارك احملققون                                                                 عـدم الفصـل مبا فيه الكفاية بني وظيفيت التحقيق واالحت            ) ب ( 
                        ُ           ً                                   مبوجبها يف نقل احملتجزين، وُيكلفون الحقاً مبسؤولية التحقيق يف قضايا احملتجزين؛

                                                                                       عدم مالءمة زنزانات سجون الشرطة الستخدامها لالحتجاز لفترات طويلة، وعدم توفري الرعاية          ) ج ( 
    طة؛                                                  الطبية املناسبة والفورية لألفراد احملتجزين يف سجون الشر

                                                                                 طول فترة االحتجاز السابق للمحاكمة يف زنزانات سجون الشرطة قبل توجيه االهتام، اليت تصل    ) د ( 
      ً             يوماً عن كل هتمة؛  ٢٣   إىل 

                                                                                           االفـتقار إىل املراقـبة واالسـتعراض القضائيني الفعالني من جانب احملاكم لالحتجاز السابق                  ) ه ( 
                                                   االرتفاع غري املتناسب لعدد أوامر االحتجاز الصادرة عن                                               للمحاكمة يف زنزانات سجون الشرطة، مثلما يثبت ذلك

       احملاكم؛

                                                  عدم وجود نظام إلطالق السراح بكفالة قبل توجيه االهتام؛  ) و ( 

                                                                                   االفتقار إىل نظام لتعيني حمامني من قبل احملكمة جلميع املشتبه فيهم قبل اهتامهم، بصرف النظر عن   ) ز ( 
          ً                                       تصر حالياً تعيني احملكمة للمحامني على قضايا اجلنايات؛   ويق  .                            فئات اجلرائم املتهمني بارتكاهبا

                                                                                           القـيود املفروضة على سبل حصول احملتجزين على حمامي دفاع أثناء احتجازهم قبل احملاكمة،                ) ح ( 
     ً                                                                                                     وخاصةً سلطة املدعني االستبدادية يف تعيني موعد أو زمن معني للمقابلة بني حمامي الدفاع واحملتجز، مما يؤدي إىل             

                           امي أثناء عمليات االستجواب؛       غياب احمل

                                                                                              حمدودية سبل حصول املمثلني القانونيني على مجيع املواد ذات الصلة يف سجالت الشرطة، وال سيما                 ) ط ( 
                                                                  سلطة املدعني يف البت بشأن األدلة اليت يتعني الكشف عنها عند توجيه االهتام؛

                                وى ميكن للمحتجزين يف زنزانات سجون                                                   االفتقار إىل آلية مستقلة وفعالة للتفتيش ومعاجلة الشكا  ) ي ( 
                     الشرطة الوصول إليها؛
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                                                                                     اسـتخدام الكمامـات يف مرافق االحتجاز اخلاصة بالشرطة مبا يتناقض مع إلغاء استخدامها يف        ) ك ( 
  .                املؤسسات العقابية

                                                                                            ينـبغي أن تـتخذ الدولة الطرف تدابري فورية وفعالة ملطابقة االحتجاز السابق للمحاكمة مع املعايري    
     ، من     ٢٠٠٦                                                            وينبغي على وجه اخلصوص أن تعدل الدولة الطرف قانون السجون لعام   .             دولية الدنيا  ال

                 وينبغي أن تقوم     .                                                                               أجل احلد من استخدام زنزانات سجون الشرطة أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة          
  :                                    الدولة الطرف على سبيل األولوية مبا يلي

           مبا يف ذلك    (                         ظيفة التحقيق واالحتجاز                                                تعديل تشريعاهتا لضمان الفصل الكامل بني و        ) أ ( 
                                                                          ، الستبعاد ضباط الشرطة املعنيني باالحتجاز من التحقيق واحملققني من املسائل املتعلقة  )             إجراءات النقل

          باالحتجاز؛

                                                                          حتديـد الفترة القصوى إلمكانية حبس احملتجزين يف سجون الشرطة لتصبح متمشية          ) ب ( 
                          مع املعايري الدولية الدنيا؛

                                             ً                                 إتاحة املساعدة القانونية جلميع احملتجزين اعتباراً من حلظة اعتقاهلم وحضور               ضمان  ) ج ( 
                                                                                               حمـامي دفاع عنهم أثناء عمليات االستجواب ومتكني احملامني من الوصول إىل املواد ذات الصلة يف                
                                                               ً                              سـجالت الشرطة بعد توجيه التهم، من أجل متكينهم من إعداد الدفاع، فضالً عن ضمان حصول                

                                                  الرعاية الطبية املناسبة أثناء احتجازهم لدى الشرطة؛           األفراد على 

                                                                                ضمان استقاللية الرصد اخلارجي لسجون الشرطة باختاذ تدابري من قبيل توفري حمام              ) د ( 
                                                                                                   بشـكل منتظم يف مقر الشرطة باملقاطعة تزكيه رابطة احملامني بوصفه أحد أعضاء جملس الزوار املعين                

  ؛    ٢٠٠٧      يونيه  /        ً            اعتباراً من حزيران                      ُ           بتفتيش سجون الشرطة، املُقرر إنشاؤه

                                                                         إنشاء نظام فعال معين بالشكاوى يتسم بطابع مستقل عن جلان السالمة العامة، يتوىل     ) ه ( 
                                                       دراسة الشكاوى املقدمة من احملتجزين يف زنزانات سجون الشرطة؛

   ة؛                                                                      النظر يف إمكانية اعتماد تدابري بديلة لتدابري االحتجاز يف مرحلة ما قبل احملاكم  ) و ( 

  .                                                     إلغاء استخدام الكمامات يف مرافق االحتجاز التابعة للشرطة  ) ز ( 

 قواعد االستجواب واالعترافات

                                                                                                       تعـرب اللجـنة عـن بـالغ قلقها بشأن العدد الكبري من اإلدانات يف احملاكمات اجلنائية على أساس                    -  ١٦
                                 حتجاز قبل احملاكمة وارتفاع عدد                      ً                                                            االعترافات، وخصوصاً يف ضوء االفتقار إىل مراقبة قضائية فعالة للجوء إىل اال           

                                                            كما أن اللجنة قلقة حيال االفتقار إىل وسائل التحقق من            .                                                 اإلدانات بشكل غري متناسب عن عدد حاالت التربئة       
                                                              ً                                          صـحة إجراء عمليات استجواب احملتجزين أثناء حبسهم لدى الشرطة، وخاصةً حيال عدم وجود حدود زمنية                

                                                                     احلقيقة القائلة إن حضور حمامي دفاع أثناء عمليات االستجواب كافة                                                 صـارمة تقيد مدة عمليات االستجواب و      
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                                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن انشغاهلا ألن احملكمة قد تقبل، مبوجب التشريعات احمللية،    .            ً      لـيس إلزامـياً   
  .             من االتفاقية  ١٥                        ُ                                                     ً         االعترافات الطوعية اليت ُتسفر عنها عمليات االستجواب غري املطابقة لالتفاقية انتهاكاً للمادة

                                                                                              ينـبغي أن تكفـل الدولة الطرف رصد عملية استجواب احملتجزين يف سجون الشرطة أو السجون                
            ً       ً                                                                              الـبديلة رصـداً منهجـياً بواسطة آليات من قبيل التسجيل اإللكتروين والفيديوي جلميع عمليات               

     تاحة                                                                                     االسـتجواب؛ وضـمان حصـول احملتجزين على حمامي دفاع وحضوره أثناء االستجواب؛ وإ             
                                                  وعالوة على ذلك، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف          .                                           التسـجيالت الستخدامها يف احملاكمات اجلنائية     

    ً                                                                                    فـوراً قواعد صارمة فيما يتعلق بطول مدة عمليات االستجواب باالقتران مع فرض عقوبات مناسبة     
ّ                                               وينبغي أن تعّدل قانون اإلجراءات اجلنائية الذي تطبقه ل          .                          عـلى حاالت عدم االمتثال                   تكفل مطابقته              

                                                          وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة مبعلومات عن عدد           .                  مـن االتفاقية     ١٥    ً                   متامـاً مـع املـادة       
                                               ُ                                           االعترافات اليت مل تقبل يف إطار األدلة املقدمة، واليت ُيحصل عليها عنوة أو بتعذيب الفرد أو هتديده، 

  .                                 أو اعتقاله أو احتجازه لفترة طويلة

 ت العقابيةأوضاع االحتجاز يف املؤسسا

                                                                                                         تعـرب اللجـنة عن انشغاهلا إزاء أوضاع االحتجاز العامة يف املؤسسات العقابية، مبا يف ذلك اكتظاظها                  -  ١٧
                                                                            ً                                ومع أن اللجنة ترحب بإلغاء استخدام القيود اجللدية يف هذه املؤسسات، فإهنا حتيط علماً مع القلق مبزاعم                   .       بالرتالء

                                        واللجنة قلقة بشأن مزاعم تتعلق حباالت         ".  ٢                          بالقيود اجللدية من نوع      "     فيد                                           تتعلق باالستخدام غري الالئق لعقوبة التص     
  .                                                                                        تأخري ال داعي هلا يف تقدمي املساعدة الطبية للرتالء واالفتقار إىل موظفني طبيني مستقلني داخل نظام السجن

      ة مع                                                                                               ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لتحسني الظروف يف أماكن االحتجاز، لتصبح متمشي             
                وينبغي أن تكفل    .                                                                         ً            املعايري الدولية الدنيا، وأن تتخذ على وجه اخلصوص تدابري ملعاجلة اكتظاظها حالياً           

                      ً      ً                                                                      رصـد أدوات التكبيل رصداً صارماً، وأن تعتمد على وجه التحديد تدابري ملنع استخدامها ألغراض               
                        طبية الكافية واملستقلة                                                                      وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقدمي املساعدة ال            .         العقـاب 

                                                     وينبغي أن تدرس إمكانية وضع املرافق الطبية وموظفيها حتت   .                                 والفورية للرتالء كافة يف مجيع األوقات
  .                والية وزارة الصحة

 استخدام احلبس االنفرادي

                                                                                                     تعرب اللجنة عن قلقها البالغ خبصوص مزاعم تتعلق مبواصلة استخدام احلبس االنفرادي لفترات طويلة،               -  ١٨
                                                  اخلاص باملؤسسات العقابية ومعاجلة نزالء السجون الذين     ٢٠٠٥                                         برغم تقييد استخدامه مبوجب أحكام قانون عام 

  :                                 واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي  .                  صدرت أحكام يف حقهم

                                                        ً                                        االفـتقار الفعلي إىل حد زمين لتقييد فترة احلبس االنفرادي، نظراً لعدم وجود قيد على جتديد                  ) أ ( 
           هر الثالثة؛         قاعدة األش
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                          سنوات، مع وجود حالة حبس   ١٠                                                   عدد احملتجزين الذين ما زالوا يف احلبس االنفرادي ألكثر من   ) ب ( 
      ً   عاماً؛  ٤٢      جتاوزت 

                                             املزاعم املتعلقة باستخدام احلبس االنفرادي كعقاب؛  ) ج ( 

    ية؛                                        ً      ً                           عدم فحص الرتالء اخلاضعني للحبس االنفرادي فحصاً كافياً من حيث اإلصابة بأمراض عقل  ) د ( 

                                               ً                                               االفـتقار إىل إجراءات فعالة للجوء إىل احملاكم احتجاجاً على القرارات القاضية بفرض عقوبة                  ) ه ( 
                                                   احلبس االنفرادي على األشخاص الذين يقضون فترة عقوبتهم؛

  .                                            االفتقار إىل معايري حتديد احلاجة إىل احلبس االنفرادي  ) و ( 

ّ                                  ينبغي أن تعّدل الدولة الطرف تشريعاهتا احلالية ض     ً                                           ماناً إلبقاء احلبس االنفرادي كتدبري استثنائي لفترة            
                                                     وينبغي أن تنظر على وجه اخلصوص يف إجراء استعراض           .                ً                            حمددة، وذلك وفقاً للمعايري الدولية الدنيا     

                                                               ً       ً                           مـنهجي جلمـيع حـاالت احلبس االنفرادي لفترة طويلة عن طريق تقييمها نفسياً وعقلياً على حنو                 
  .                          ً          كن اعتبار احتجازهم انتهاكاً لالتفاقية                            متخصص بقصد إخالء سبيل الذين مي

 عقوبة اإلعدام

                     ً                                                                                   بيـنما حتـيط اللجنة علماً بالتشريعات األخرية اليت توسع نطاق حقوق الزيارة واملراسلة للرتالء الذين                 -  ١٩
                                                                                                                   ينـتظرون تنفيذ حكم اإلعدام، فإهنا تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد من األحكام املدرجة يف القانون احمللي فيما                   

  :                                                                                    ً         ص األفراد احملكوم عليهم باإلعدام، واليت قد ترقى إىل مستوى التعذيب أو إساءة املعاملة، وحتديداً كما يلي خي

ُ     ً        ونظراً لطول فترة بقاء الفرد ُمدرجاً        .                                                        تطبـيق مبدأ احلبس االنفرادي بعد صدور احلكم النهائي          ) أ (                        ً     
                   سنة يف بعض احلاالت؛  ٣٠                                                         ً على قائمة احملكومني باإلعدام، فقد تتجاوز فترة حبسه انفرادياً

                                                        ً         ُ                                 إحاطة موعد تنفيذ اإلعدام بكتمان وتعسف ال داعي هلما، احتراماً، على ما ُيزعم، خلصوصية الرتالء               ) ب ( 
                                                                                                        وتعرب اللجنة عن أسفها بشكل خاص إزاء الضغط النفسي املفروض على الرتالء واألسر نتيجة عدم التيقن                  .       وأسرهم

  .             ُ                                               ُ     ن السجناء ال ُيبلغون بإعدامهم سوى قبل ساعات من موعد التنفيذ املُقرر                                باستمرار من موعد تنفيذ اإلعدام، أل

                                                                                  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتحسني ظروف احتجاز األشخاص املدرجني على 
  .                                                                   قائمة احملكومني باإلعدام، وذلك من أجل مطابقتها مع املعايري الدولية الدنيا

                                                                                الغ بسبب القيود املفروضة على متتع الرتالء الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام                                      ويسـاور اللجـنة قلق ب      -  ٢٠
  :                                      بضمانات قانونية خاصة فيما يتعلق مبا يلي

                                                                            ً                 القيود املفروضة على السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيما خيص وصوهلم سرياً إىل                ) أ ( 
                ؛ واالفتقار إىل                                     ً               على انفراد أثناء إعادة احملاكمة طلباً لالستئناف                                                           ممثليهم القانونيني، مبا يف ذلك استحالة لقائهم هبم         

                                                                                   وسائل بديلة لالتصال السري وإىل سبل احلصول على حمامي دفاع حكومي بعد إصدار احلكم النهائي؛
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                                                  االفتقار إىل نظام استئناف إلزامي بشأن قضايا اإلعدام؛  ) ب ( 

                                         أو طلب العفو ال تفضي إىل تعليق تنفيذ احلكم؛                                       احلقيقة القائلة إن إجراءات إعادة احملاكمة   ) ج ( 

                       اإلعدام من الذين ميكن                                                                           االفتقار إىل آلية استعراض لتشخيص الرتالء الذين ينتظرون تنفيذ حكم             ) د ( 
                          أن يعانوا من أمراض عقلية؛

                                                                                            احلقيقة القائلة بعدم وجود أي حالة ختفيف حلكم اإلعدام بعقوبة أدىن خالل السنوات الثالثني                  ) ه ( 
  .    ألخرية ا

                                                                                      ينبغي أن تنظر الدولة الطرف يف اختاذ تدابري بشأن الوقف الفوري لعمليات اإلعدام وختفيف األحكام 
               وينبغي أن يكون   .                                                                         بعقوبات أدىن، وأن تعتمد إصالحات إجرائية تشمل إمكانية تطبيق تدابري منح العفو

                             ، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف              وعالوة على ذلك  .                       ً                    احلق يف االستئناف إلزامياً يف مجيع أحكام اإلعدام
  .                                                                                                    أن تنص تشريعاهتا على إمكانية ختفيف حكم اإلعدام بعقوبة أدىن يف احلاالت اليت يتأخر فيها تنفيذه               

                                                                                                 وينـبغي أن تكفل توفري جوانب احلماية اليت تؤمنها االتفاقية جلميع األشخاص املدرجني على قائمة               
  .                   احملكوم عليهم باإلعدام

 الرتيهة واحلق يف الشكوىالتحقيقات الفورية و

  :                       اللجنة قلقة حيال ما يلي -  ٢١

                      وتعرب اللجنة عن أسفها   .                                                           االفـتقار إىل نظام فعال معين بشكاوى احملتجزين يف سجون الشرطة      ) أ ( 
                ً               وحتيط اللجنة علماً بعدم توفر       .                                               ال يستقدم هيئة مستقلة مكلفة هبذه الوالية           ٢٠٠٦                               ألن القـانون اجلـنائي لعام       

  ؛    ٢٠٠٧      يونيه  /                                                   ُ                    س الزوار املعين بتفتيش زنزانات االحتجاز لدى للشرطة، املُقرر إنشاؤه يف حزيران             معلومات عن جمل

                                                                                                 عـدم متتع جملس الزوار املعين بتفتيش املؤسسات العقابية بسلطة التحقيق يف القضايا أو املزاعم                 ) ب ( 
                                         املتعلقة بأفعال التعذيب أو إساءة املعاملة؛

                                                            راض والتحقيق املعين بشكاوى نزالء املؤسسات العقابية، بسبب                                      عـدم اسـتقاللية فريق االستع       ) ج ( 
                                                                                                                تـزويد أمانته مبوظفني من وزارة العدل، وصالحياته احملدودة بشأن التحقيق يف القضايا مباشرة، وعدم متكنه من                 

                                                                مقابلة السجناء واملوظفني، ومن احلصول مباشرة على أية وثائق ذات صلة؛

                                                                     على حق الرتالء يف الشكوى واستحالة مساعدة حمامي الدفاع ملوكليه                                     القيود التنظيمية املفروضة    ) د ( 
             يف تقدمي شكوى؛

                                                                                                 الـتقارير املتعلقة بالتبعات السلبية اليت خيلفها رفض الشكاوى والدعاوى القضائية املقدمة من                 ) ه ( 
                                             الرتالء عليهم حبجة انقضاء أجل املطالبة بالتعويض؛
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ِ              ى الواردة، وعدد التحقيقات اليت اسُتِهلت واسُتكِملت                                            عـدم توفر معلومات عن عدد الشكاو        ) و (    ُ       ِ  ُ                                
  .                                                              وعن نتائجها، مبا فيها معلومات عن عدد اجلناة واألحكام الصادرة حبقهم

                                                                               ً                          ينـبغي أن تـنظر الدولة الطرف يف إمكانية إنشاء آلية مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق فوراً وبرتاهة                 
                                                   يما يتعلق بأفعال التعذيب وإساءة املعاملة، املقدمة من                                 ُ           وفعالية يف مجيع املزاعم والشكاوى املُبلغ عنها ف

                                                                                             جانـب كـل مـن األفراد اخلاضعني لالحتجاز السابق للمحاكمة يف مرافق الشرطة أو املؤسسات                
                                                             وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان           .                                     العقابـية، ونزالء املؤسسات املذكورة    

                                                                   ارسة احلق يف الشكوى ممارسة كاملة، مبا يف ذلك إلغاء مجيع قوانني                                          متكني نزالء هذه املؤسسات من مم     
                                                                                           التقادم املتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة املعاملة؛ وضمان توفري إمكانية استفادة نزالء هذه املؤسسات 
                                                                                                 من التمثيل القانوين لتقدمي الشكاوى؛ وإنشاء آليات محاية ملكافحة ختويف الشهود؛ واستعراض مجيع             

                                                        وينبغي أن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة          .                                       ات اليت تقيد احلق يف املطالبة بتعويض            القرار
                                                                                                 ومصنفة حبسب اجلرمية والعرق والعمر واجلنس، عن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة اليت             

ّ                                 ُيـزعم أن مرتكبـيها من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وعّما يتصل هبا من حتق                             يقات وحماكمات  ُ                                                    
  .                         وعقوبات جزائية أو تأديبية

 التثقيف حبقوق اإلنسان والتدريب عليها

               ً                                                                                       حتـيط اللجـنة علماً باملزاعم املتعلقة بوجود دليل لتدريب احملققني يتضمن إجراءات استجواب منافية                -  ٢٢
            ً       نسان، وخصوصاً حقوق                                                                    وإضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء عدم توفري التثقيف حبقوق اإل  .         لالتفاقية

                                                                       ً                                     املرأة والطفل، سوى ملوظفي املؤسسات العقابية بصورة منهجية، وعدم إدراجه متاماً يف مناهج موظفي االحتجاز               
  .                                                              لدى الشرطة أو احملققني أو القضاة أو موظفي األمن املعنيني بشؤون اهلجرة

                             ملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،                                                             ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نشر مجيع املواد املتصلة مبنهج تثقيف ا
                                                                وعالوة على ذلك، ينبغي تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني           .                             وباألخص احملققني، بصورة علنية   

                ً                                             ً       ً                                بكافـة فـئاهتم، فضالً عن القضاة واملوظفني املعنيني بشؤون اهلجرة، تدريباً منتظماً فيما يتعلق بآثار           
  .                                               ز بوجه خاص على جوانب التعذيب وحقوق الطفل واملرأة                                حقوق اإلنسان على عملهم، مع التركي

 التعويض والتأهيل

                                                                                              اللجنة قلقة إزاء التقارير املتعلقة بالصعوبات اليت يواجهها ضحايا اإليذاء يف احلصول على اجلرب والتعويض  -  ٢٣
                        د املعاملة باملثل املتعلقة                                                                                    الكايف، كما أهنا قلقة بشأن القيود املفروضة على احلق يف التعويض، كقانون التقادم وقواع    

                                                                                          وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التعويضات املطلوبة واملمنوحة لضحايا التعذيب        .            باملهاجـرين 
  .              وإساءة املعاملة

                                                                                                    ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كل التدابري الالزمة لضمان متكني مجيع ضحايا أفعال التعذيب وإساءة               
               وينبغي أن تتخذ   .                                                     ق يف اجلرب ممارسة كاملة، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل                    املعاملة من ممارسة احل 



CAT/C/JPN/CO/1 
Page 11 

                                                  وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة مبعلومات عن مجيع   .                                       تدابري إلنشاء خدمات إعادة التأهيل بالبلد
  .                                          حاالت التعويض وإعادة التأهيل املقدمة للضحايا

                                                          ية سبل االنتصاف املتاحة لضحايا العنف اجلنسي، مبن فيهم                                                     وتعـرب اللجنة عن انشغاهلا حيال عدم كفا        -  ٢٤
                                                                                                                 على وجه اخلصوص الناجني من ممارسات االستعباد اجلنسي اليت اتبعها اجليش الياباين أثناء احلرب العاملية الثانية،                

             ة على أساس                                                                                                          وحـيال عدم تنفيذ تدابري تثقيفية وغريها من التدابري الفعالة ملنع العنف اجلنسي واالنتهاكات القائم              
                                                                          ويتعرض الناجون من حاالت اإليذاء اليت حصلت يف وقت احلرب، الذين اعترف              .                              نوع اجلنس املتعلقة باالتفاقية   

                                ، لإليذاء بشكل مستمر واإلصابة      "                       جبروح غري قابلة للشفاء    "                                                       هبـم ممثل الدولة الطرف على أهنم عانوا من اإلصابة           
     ً                                                    رمسياً للحقائق وإخفائها احلقائق األخرى أو عدم الكشف عنها،     ً                                       جمدداً بصدمات نفسية نتيجة إنكار الدولة الطرف

  .                          ً                                                                     وعدم مقاضاة املسؤولني جنائياً عن أفعال التعذيب، والعجز عن توفري ما يكفي من التأهيل للضحايا والناجني

   هي   )        منها   ١٤       املادة   (                 وتدابري االنتصاف     )                من االتفاقية    ١٠       املادة   (                ً                      تـرى اللجـنة أن كالً من التثقيف         
                                                                                    ت متنع حبد ذاهتا ارتكاب املزيد من االنتهاكات اللتزامات الدولة الطرف املقطوعة مبوجب االتفاقية     أدوا

                                                         ً                         وتسهم جمتمعة العوامل املتعلقة باالستمرار يف إنكار احلقائق رمسياً، وعدم مقاضاة             .                يف هـذا اخلصوص   
                           لوفاء بالتزاماهتا املقطوعة                                                                                  اجلناة، وعدم توفري إعادة التأهيل بصورة كافية، يف عجز الدولة الطرف عن ا            

                                                                                                       مبوجـب االتفاقـية فيما خيص منع التعذيب وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري تتعلق                  
                                                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتوفري التثقيف بشأن معاجلة            .                              بالتثقـيف وإعـادة التأهيل    

                                                ت اجلنسية واالنتهاكات القائمة على نوع اجلنس،                                                           أسـباب التميـيز اجلذرية اليت تقف وراء االنتهاكا        
  .                                                                                   وتوفري تدابري إعادة التأهيل للضحايا، مبا يف ذلك اختاذ خطوات رامية إىل منع اإلفالت من العقاب

 العنف القائم على أساس نوع اجلنس واالجتار باألشخاص

                                    لى أساس نوع اجلنس وإيذاء النساء                                                                               يسـاور اللجنة القلق بشأن استمرار املزاعم املتعلقة بالعنف القائم ع           -  ٢٥
                  كما تعرب اللجنة     .                                                                                         واألطفال احملتجزين، مبا يف ذلك ارتكاب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أفعال عنف جنسي            

                                                                                                                عـن انشغاهلا إزاء النطاق املقيد لتشريع الدولة الطرف املتعلق باالغتصاب، الذي ال يشري إال إىل اتصال جنسي                  
  .                                                                               سلية الذكرية واألنثوية، ويستبعد أشكال اإليذاء اجلنسي األخرى واغتصاب الضحايا الذكور                 يشمل األعضاء التنا

                                                                                                       وعالوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة خبصوص موضوع االجتار باألشخاص عرب احلدود الذي ال يزال ميثل مشكلة                 
               ة عن احلكومة،                                                                                            خطـرية يف الدولـة الطـرف، يسهلها استخدام تأشريات االستجمام على نطاق واسع الصادر              

                                                                                                             وخبصـوص تدابري الدعم الالزمة لتشخيص الضحايا اليت ال تزال غري كافية، مما يؤدي إىل معاملة ضحايا االجتار                  
                              كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال   .                                                                معاملة املهاجرين غري الشرعيني وإبعادهم دون حصوهلم على جرب أو انتصاف 

                                                              ال العنف اليت يرتكبها موظفون عسكريون ضد النساء والفتيات، مبن                                                  االفـتقار إىل تدابري فعالة ملنع ومقاضاة أعم       
  .                                                  فيهم املوظفني العسكريني األجانب املرابطني يف قواعد عسكرية

                                                                                                       ينـبغي أن تعـتمد الدولة الطرف تدابري وقائية ملكافحة العنف اجلنسي والعنف ضد النساء، مبا فيه                 
             ً                                      وأن حتقق فوراً وبرتاهة يف مجيع املزاعم املتعلقة                                                           العنف املرتيل والعنف القائم على أساس نوع اجلنس،       

                      وتدعو اللجنة الدولة     .                                                                             بالتعذيب أو إساءة املعاملة بقصد مقاضاة املسؤولني عن ارتكاب هذه األفعال          
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                                                                                      الطرف إىل تعزيز تدابريها الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك تقييد استخدام تأشريات 
                                                                        م تسهيلها عملية االجتار، ورصد املوارد الكافية هلذا الغرض، واملثابرة يف متابعة               ً     االستجمام ضماناً لعد

    ُ   َّ                                               كما ُتشجَّع الدولة الطرف على تنفيذ برامج لتدريب          .                                             إنفـاذ القوانـني اجلنائـية يف هذا اخلصوص        
                                                                                                 املوظفـني املكلفـني بإنفاذ القوانني والقضاة لضمان توعيتهم حبقوق الضحايا واحتياجاهتم، وإنشاء             

                                                                                             حـدات من الشرطة خمصصة هلذا الغرض، وتوفري محاية أفضل ورعاية الئقة هلؤالء الضحايا، جبملة                و
           وينبغي أن    .                                                                                     أمـور، منها توفري سبل احلصول على املساكن واملالجئ اآلمنة وتقدمي املساعدة النفسية            
             ة، مبن فيهم                                                                                           تكفـل الدولـة الطرف متكني مجيع الضحايا من املطالبة بتعويضات أمام احملاكم القانوني             

  .                                ّ                          ضحايا املوظفني العسكريني األجانب املعّينني للخدمة يف قواعد عسكرية

 األفراد الذين يعانون من أمراض عقلية

                                                                                                       يسـاور اللجـنة القلق إزاء الدور الذي يؤديه أطباء نفسيون خاصون معينون يف مستشفيات خاصة يف                  -  ٢٦
                                  ً                       إزاء قصور مراقبة هذه األوامر قضائياً وإدارة املؤسسات                                                                  إصدار أوامر باحتجاز أفراد يعانون من أمراض عقلية، و        

  .                                                                     اخلاصة للصحة العقلية وشكاوى املرضى فيما خيص أفعال التعذيب وإساءة املعاملة

                                                                                             ينـبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان فعالية ودقة املراقبة القضائية إلجراءات    
  .               ة للصحة العقلية                              االحتجاز يف املؤسسات العامة واخلاص

                      تعترف مبوجبه باختصاص            ، الذي     ٢٢                                                                              وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إصدار البيان يف إطار املادة               -  ٢٧
  .                                                                                                 اللجنة يف تلقي البالغات الفردية والنظر فيها، إىل جانب املصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

  .                       ً                                           لى النظر يف أن تصبح طرفاً يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف ع -  ٢٨

 ُ   َّ                                                                                                    وُتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير املقدمة إىل اللجنة، وكذلك استنتاجات                -  ٢٩
                وسائط اإلعالم                                                                                                 اللجـنة وتوصياهتا، باللغات املناسبة وعن طريق املواقع الرمسية على شبكة اإلنترنت ومن خالل             

  .                   واملنظمات غري احلكومية

                                                      ً                                        وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات تقدمي الوثيقة األساسية املوحدة يف  -  ٣٠
                                                             ً                                                    إطـار املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أوصت هبا مؤخراً هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان                

   ).Corr.1   وHRI/MC/2006/3      يقتان     الوث (

                                                                                                     وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات                 -  ٣١
  .  ٢٤   و  ١٦   و  ١٥   و  ١٤                         اللجنة الواردة يف الفقرات 

  .    ٢٠١١      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                                          والدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي تقريرها الدوري الثاين حبلول يوم  -  ٣٢
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