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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  من ضروب املعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  جلنة مناهضة التعذيب
  الدورة السابعة واألربعون

   ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ -أكتوبر / تشرين األول٣١

 ١٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  التفاقيةا من

  املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب    

  أملانيا    
، )CAT/C/DEU/5(نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري اخلامس ألملانيا            -١

 تـشرين   ٨ و ٤، املعقـودتني يف     )1031 و CAT/C/SR.1028 (١٠٣١ و ١٠٢٨يف جلستيها   
 ،)1047 و CAT/C/SR.1046 (١٠٤٧ و ١٠٤٦واعتمدت يف جلستيها    . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨املعقودتني يف 

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري اخلامس ولكنها تأسف لتقدميه             -٢

رف امتثل عمومـاً  وتالحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الط. بعد أكثر من سنتني من التأخري  
للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير على الرغم من افتقاره إىل بيانات حمددة، مصنفة حبـسب              

واجلنسية، وال سيما بشأن أفعال التعذيب وسوء املعاملة من جانب املـوظفني             والعمر   اجلنس
  .املكلفني بإنفاذ القوانني

شترك بني الوزارات، الذي تضمن     وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الكامل امل         -٣
 تقديرهاممثلني عن الوكالة الوطنية ملنع التعذيب على مستويي االحتاد والواليات، وُتعرب عن             
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 تـدخل يف نطـاق     اللجنة والذي مشل جماالت متعددة       وأعضاءبني الوفد   دار  للحوار الذي   
 املفّصلة على قائمة املـسائل      وهتنئ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الردود املكتوبة       . االتفاقية

  .اليت قدمتها يف وقت سابق النعقاد الدورة لتيسري النظر يف تقرير الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  -٤

 / حزيران ١٤  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف          )أ(  
  ؛٢٠٠٦يونيه 

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ب(  
 ١٤واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، يف               

  ؛٢٠٠٦يونيه /حزيران
 ضروب املعاملة   الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من        )ج(  

  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف 
  ؛٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )د(  
 ٢٤ تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، يف      الالربوتوكول االختياري     )ه(  
  ؛٢٠٠٩فرباير /شباط

الختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء         الربوتوكول ا   )و(  
  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز١٥األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف 

 ٢٤االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري، يف              )ز(  
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
  :وترحب اللجنة بسّن التشريعات التالية  -٥

، الـذي   أجهزة االستخبارات القانون االحتادي بشأن الرقابة الربملانية على         )أ(  
  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠دخل حيز النفاذ يف 

 /القانون االحتادي بشأن احلبس االحتيـاطي، الـصادر يف كـانون الثـاين              )ب(  
 احلبس االحتياطي كمالذ أخـري وفقـاً ملبـدأي الـضرورة            تطبيق، الذي يشترط    ٢٠١١ يناير
  .تناسبوال
 من  اليت تتألف وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوكالة الوطنية ملنع التعذيب،             -٦

 واليت أُسندت إليها مهمة العمل كآلية وقائية ،لوالياتاالوكالة االحتادية واللجنة املشتركة بني 
ـ          وطنية   روب مستقلة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ض

  .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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وترحب اللجنة أيضاً باملشروع املشترك الذي أعدته املنظمة الدولية للهجرة واملكتب             -٧
  .احملتملني من بني ملتمسي اللجوءاالجتار االحتادي للهجرة والالجئني لتحديد ضحايا 

 حـاالت  يسهم بصورة كبرية يف رصـد        تالحظ اللجنة وجود جمتمع مدين نشيط     و  -٨
  .التعذيب وسوء املعاملة مما ُييّسر من التنفيذ الفعال لالتفاقية يف الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  تعريف التعذيب وجترميه    
ترحب اللجنة بقانون الدولة الطرف املتعلق باجلرائم املرتكبة ضد القـانون الـدويل           -٩

 ،جـرائم احلـرب    وأ التعذيب يف سياق اإلبادة اجلماعيـة،        جرائمدون جرائم منها    الذي ي 
 من نظام روما األساسي للمحكمـة       ٧اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وفقاً ألحكام املادة         أو

علـى النحـو     ،ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ النعدام أحكام جترم         . اجلنائية الدولية 
يب يف سياق القانون اجلنائي العام، ألن تطبيق أحكام القانون اجلنـائي            الواجب، أفعال التعذ  

والقانون اجلنـائي العـسكري     ) ٢٢٤ باملادة   مقترنة،  ٣٤٠ من املادة    ١مبا يف ذلك الفقرة     (
ال ينطوي على معاقبة مالئمة على إحلاق األذى أو املعانـاة، جـسدية             ) ٣١ و ٣٠املادتان  (

 وبينمـا وفضالً عن ذلك،    .  من االتفاقية  ١ تشترطه املادة    كانت أم عقلية، على النحو الذي     
تأخذ اللجنة علماً بالبيانات املتعلقة بعمليات التحقيق يف اجلرائم اليت يزعم ارتكاهبا من جانب              

اإلدعـاءات بـسوء    حتديد  املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، تأسف النعدام الوضوح بشأن         
يف حال إثبـات صـحتها، إىل درجـة          ،ميني، اليت تصل  املعاملة من جانب املوظفني احلكو    

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية  أو إىل درجةتفاقية اال من ١التعذيب مبوجب املادة   
  ).٤ و١املادتان ( من االتفاقية ١٦أو املهينة مبوجب املادة 

مية حمددة وأن   لدولة الطرف أن تضّمن قانوهنا اجلنائي العام، التعذيب كجر        ل ينبغي  
ووفقاً لتعليق اللجنة العـام  .  من االتفاقية١ هذا التعريف مجيع عناصر املادة تضمُّنتكفل  
، يتعني على الدولة الطرف أيضاً      ٢بشأن تنفيذ الدول األطراف للمادة      ) ٢٠٠٧(٢رقم  

 اليت  أن توضح ما هي أفعال إساءة املعاملة اليت ارتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني            
 التعذيب وغريه من     حد أُبلغ عنها يف رد الدولة الطرف على قائمة املسائل واليت تصل إىل           

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بغية مساعدة الدولة الطرف             
  .هلذه املسائل اللجنة ورصدعلى حتديد كيفية تنفيذ االتفاقية ويف أي احلاالت 

ـ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف ال متلك معلومات حمددة عن              تالحظ  -١٠ االت احل
 أمـام احملـاكم احملليـة       تطبيقـاً مباشـراً    االتفاقيـة    فيهاطُبقت  اليت  واحُتج فيها باالتفاقية     اليت

  ).١٠و ٢ املادتان(
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لنشر االتفاقيـة علـى مجيـع                
ا يف ذلك اجلهاز القضائي، لتيسري التطبيق املباشر لالتفاقية أمام احملاكم          السلطات العامة، مب  

يف تقريرهـا الـدوري املقبـل     احمللية وذلك على مستويي االحتاد والواليات، وبأن تقدم  
  .تربهن على ذلكمعلومات حمدثة عن حاالت 

 املـسئولني   كبار  ترحب اللجنة بكون القانون اجلنائي العسكري جييز معاقبة        وبينما  -١١
العسكريني على ارتكاب أفعال إساءة املعاملة واملعاملة املهينة، باالرتباط بإمكانيـة إنـزال             

يف أذى جسدي أثنـاء ممارسـة       "أو  " تتسبب يف أذى جسدي خطري    "عقوبات على أفعال    
وفقاً ملا ينص عليه القانون اجلنائي، يـساور اللجنـة القلـق إزاء             " ة عام وظيفةمسؤوليات  

 املنصوص عليها يف القانون اجلنائي العسكري، واليت تتراوح بني السجن ملدة            ينةاهلت  العقوبا
مخس سنوات، وذلك حىت إذا تسببت مثل هذه األفعـال يف أذى أو              و تتراوح بني ستة أشهر   

  ).٤املادة (معاناة شديدين 
لدولة الطرف أن ُتعّدل قانوهنا اجلنائي العسكري لكي جتعل من املمكـن            ل ينبغي  

ملعاقبة على جرائم التعذيب يف إطار اخلدمة العسكرية، من خالل النص على عقوبـات              ا
 من االتفاقية والسوابق    ٤مناسبة تراعي الطبيعة اخلطرية هلذه األفعال، وفقاً ألحكام املادة          

  .القضائية ذات الصلة اليت صدرت عن اللجنة

  التزامات االحتاد والواليات    
 اليت تنطوي على نقل     ٢٠٠٦اً باإلصالحات الدستورية لعام      اللجنة علم  بينما حتيط   -١٢

املسؤولية عن تشريع السجون من االحتاد إىل الواليات، ال تزال تشعر بالقلق ألن مـستوى               
احلماية من التعذيب وسوء املعاملة على مستوى االحتاد أعلى من نظريه يف كل والية علـى                

ويساور اللجنة القلق أيضاً    . (Fixierung) نيةالبدنطبق ذلك بصفة خاصة على القيود       يو. حدة
إزاء انعدام الوضوح بشأن التدابري اليت تتخذها احلكومة االحتادية لضمان االمتثال لالتفاقيـة             

  ).٢املادة  (الوالياتعلى مستوى 
وتعهـدت  القانون الدويل،   ب تتقيد ،مبا أن مجهورية أملانيا االحتادية هي دولة طرف         

االتفاقية بالكامل على املستوى احمللي، فإن اللجنة توصي الدولة الطـرف           بااللتزام بتنفيذ   
 فيما يتعلق باعتماد وتطبيق تـدابري       حدةبتقدمي التوجيه واملساعدة إىل الواليات كل على        

إىل توفري محاية متساوية حلقوق اإلنسان      على مستوى الواليات هتدف     تشريعية وسياساتية   
مستوى االحتاد والواليات، والسعي إىل حتقيق االتساق بـني          على   إنفاذ القوانني يف سياق   

اخلطوات اليت تتخذها خمتلف الواليات، لضمان محاية وتنفيذ املعايري والضمانات املنصوص 
  .عليها يف االتفاقية بشكل متساوٍ يف مجيع الواليات
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   التعذيبملنعالوكالة الوطنية     
ملوظفني واملوارد املالية والتقنيـة املقدمـة إىل        يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية ا        -١٣

الوكالة الوطنية ملنع التعذيب، املؤلفة من الوكالة االحتادية ملنع التعذيب واللجنة املشتركة بني             
الواليات، األمر الذي أدى إىل أنه ال ميكن حالياً زيارة أماكن االحتجاز إال مرة واحدة كل                

، على النحو املناسب، مبهمتـها يف الرصـد          الوكالة اضطالعأربع سنوات، مما حيول دون      
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت           ). ١٣ و ٢املادتان  (

يف بعـض   ،  املعنيـة ، الـسلطات    أن تعلم  اللجنة املشتركة بني الواليات   ه جيب على    تفيد بأن 
  .حىت تتمكن من دخوهلا يف وقت مبكر،  وذلكنيتها زيارة أماكن االحتجاز،ب احلاالت،
توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد الوكالة الوطنية ملنـع التعـذيب بـاملوارد               

البشرية واملالية والتقنية واللوجستية الكافية لتمكينها من االضطالع مبهامهـا بفعاليـة            
املبـدأين   من الربوتوكول االختيـاري و     ١٨ من املادة    ٣لفقرة  لوبصورة مستقلة، وفقاً    

 للجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب وغريه مـن ضـروب           ١٢رقم   و ١١  رقم التوجيهيني
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وكذلك ضمان وصوهلا بشكل منتظم             

 االحتاد والواليات، دون شرط احلصول      ييويف حينه إىل مجيع أماكن االحتجاز على مستو       
  .لزيارةاعلى املعنية  مسبقة من السلطات على موافقة

 هتنئ اللجنة الوكالة الوطنية على توصياهتا الرامية إىل أمور منها حتسني شروط             بينما  -١٤
 التقنيـة   املتطلبـات املالبس يف غرف آمنة خاصة أو       بتغيري   املتعلقة   أو املتطلبات القيود املادية   

حظ مع القلق انعدام وعـي اجلمهـور        لغرف االحتجاز اجلديدة يف سجن براندنبورغ، تال      
بالتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة الوطنية واخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف بغيـة ضـمان            

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بانعدام التعاون بني اللجنة املشتركة     . تنفيذها
ن تقدمي الشكاوى، املخولة يف بعض الواليات       بني الواليات واهليئات القائمة، مبا يف ذلك جلا       

  ).١٢ و٢املادتان ( ألماكن االحتجاز مفاجئةبإجراء زيارات 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
االتـصاالت   وتنشر بانتظام، من خالل استخدام مجيع وسائل         تعلنأن    )أ(  
ف يف أماكن االحتجـاز     ، التوصيات اليت تعتمدها الوكالة الوطنية لتحسني الظرو       املناسبة

  واخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف لضمان تنفيذ هذه التوصيات بفعالية؛
 جتـري أن جتمع أفضل املمارسات اليت تنفذها الوكالـة الوطنيـة وأن              )ب(  

  ؛املناسب ملوظفيهاتدريب ال
أن تقيم التعاون بني اللجنة املشتركة للواليات واهليئات املوجودة يف كل             )ج(  

سيما جلان تقدمي الشكاوى اليت تسند إليها أيضاً والية إجراء زيارات وقائيـة              ية، وال وال
  .ألماكن االحتجاز
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  االجتار باألشخاص    
 برامج التعاون بني منظمات الكنائس واجملتمع املـدين علـى           باهتمام اللجنة   تالحظ  -١٥

رحب مبمارسـة الواليـة     حتاد والواليات لتقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتار، وت       المستويي ا 
يف العمل، وفقاً   االستغالل   على جرائم االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي و       الشاملةالقضائية  

 املعـتم اجلانـب   "ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء         .  من القانون اجلنائي   ٦للمادة  
من العدد القليل ملثل اليت تعترف هبا الدولة الطرف واليت تتضح        " حلاالت االجتار غري املرصودة   

وفقاً ملصادر منظمة   ف.  سجلته الشرطة باملقارنة مع التقديرات غري احلكومية       الذيهذه اجلرائم   
 شخص مبن فيهم أطفـال مت االجتـار هبـم، حـسب             ١٥ ٠٠٠غري حكومية، هناك قرابة     

 يف  االدعاءات إىل الدولة الطرف من خمتلف بلدان أوروبا وآسيا وأفريقيا، للعمل اإلجبـاري            
  ).١٦ و١٤ و١٢ و٣ و٢املواد  (ية اخلدماتقطاعاللعمل يف االتبين غري القانوين وواجلنس، 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
تقوم على وجـه    أن  االجتار باألشخاص واملمارسات املرتبطة به و      متنعأن    )أ(  

  ؛تهمومعاقبة اجلناالسرعة وبشكل كامل وغري متحيز بإجراء التحقيقات فيه ومالحقة 
أن توفر سبل االنتصاف لضحايا االجتار، مبا يف ذلك مساعدة الـضحايا              )ب(  

سيما من خالل تقدمي املساعدة القانونية والطبيـة         يف إبالغ الشرطة حبوادث االجتار، وال     
   من االتفاقية؛١٤والنفسية وإعادة التأهيل مبا يف ذلك املأوى املناسب، وفقاً ألحكام املادة 

أن متنع عودة األشخاص املتاجر هبم إىل بلداهنم األصلية اليت يوجد فيها              )ج(  
 من  ٣أساس موضوعي لالعتقاد بتعرضهم خلطر التعذيب، لضمان االمتثال ألحكام املادة           

  االتفاقية؛
أن توفر التدريب املنتظم للشرطة، واملدعني العامني والقضاة بشأن منع            )د(  

، على حنو فعال، مبا يف ذلـك        مرتكبيها ومعاقبتهم مالحقة  أفعال االجتار والتحقيق فيها و    
 مبحام من اختياره، وإعالم اجلمهور بالطبيعـة        أن ميثله فيما يتعلق بضمانات حق الفرد يف       

  ذه األفعال؛هلاجلنائية 
 االقتضاء، حبسب اجلنسية وبلد املنشأ      عندأن تقوم جبمع بيانات مصنفة،        )ه(  

  .طاع العمل وبشأن تقدمي التعويضواإلثنية ونوع اجلنس والسن وق

  (Fixierung)البدنية القيود     
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تفيد بأن شرطة االحتـاد               -١٦

توقفت عن اللجوء إىل القيود البدنية منذ الزيارة اليت أجرهتا اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب               
، وبأن القيود البدنية ال تطبـق       ٢٠٠٥املهينة للبلد يف عام      وأسانية  واملعاملة أو العقوبة الالإن   

ومع ذلك، ال تزال اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء           . على مستوى الواليات إال كمالذ أخري     
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تأكيدات الدولة الطرف بأنه لن يكون من املمكن، يف األجل الطويل، التخلي عن ممارسـة               
طبية، على مستوى الواليات، على النحو الذي أوصت        القيود البدنية يف مجيع األوساط غري ال      

به اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة،     
 الدنيا املتعلقة بـالقيود  ها اللجنة ومعايري هذه وبعدم توفر معلومات عن التطبيق املوحد ملبادئ      

  ).١٦ و١١ و٢املواد (البدنية 
ث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع أنظمة دقيقة الستخدام القيود البدنية يف حت  

 ويف سجون األحـداث ومراكـز احتجـاز         األمراض النفسية السجون ويف مستشفيات    
األجانب هبدف احلد إىل أدىن مستوى من استخدامها يف مجيع املؤسسات والتخلي عنـها              

لدولة الطرف أن تكفل أيضاً التـدريب       ل ينبغيو. يف النهاية يف مجيع األوساط غري الطبية      
املناسب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وغريهم من املوظفني على اسـتخدام القيـود             

 املسموح هبا يف مجيع الواليات واحتـرام املبـادئ           البدين التقييدوسائل   وتوحيدالبدنية،  
ا اللجنة األوروبيـة ملنـع التعـذيب        واملعايري الدنيا املتعلقة بالقيود البدنية، اليت وضعته      

  .واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، يف مجيع املؤسسات

  االحتجاز الوقائي    
 / أيـار  ٤تأخذ اللجنة علماً باحلكم الصادر عن احملكمة الدسـتورية االحتاديـة يف               -١٧
األحداث بشأن فرض   الذي اعترب أن مجيع أحكام القانون اجلنائي وقانون حماكم           ٢٠١١ مايو

 غري دستورية وترحب بقيام السلطات االحتادية وسلطات الواليات         ،ومدته احلبس االحتياطي 
أن أكثر بألسف، املعلومات اليت تفيد     ا مع اللجنة   تالحظومع ذلك   . بالفعل بتنفيذ هذا احلكم   

ي احلبس االحتياط مكث يف    ، وأن بعضهم  احلبس االحتياطي  شخص ال يزالون قيد      ٥٠٠من  
  ).١١ و٢املادتان ( عاماً ٢٠ ألكثر من
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
اعتماد وتعديل قوانينها باالستناد إىل قرار احملكمة الدستورية االحتاديـة            )أ(  

 احملكمة، بغية احلد إىل أدىن قدر ممكن        بتهلملا ط ، وفقاً   ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١الصادر يف   
  ؛بس االحتياطياحلمن املخاطر النامجة عن 

اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة، ريثما يتم ذلـك، لالمتثـال للتـدابري        و  )ب(  
شخاص األسيما فيما يتعلق باإلفراج عن       املؤسسية املنصوص عليها يف قرار احملكمة، وال      

 ومراعاة قواعد األمـم املتحـدة       ،، واحلد من مدته وفرضه    احلبس االحتياطي  يف   املودعني
 التـدابري البديلـة     إعدادعند  ) قواعد طوكيو (ية للتدابري غري االحتجازية     الدنيا النموذج 

  .للحبس االحتياطي
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  الوصول إىل آليات تقدمي الشكاوى    
 يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن الضحايا املزعومني لسوء املعاملة على              -١٨

 شـكاواهم ى غري تلك املتمثلة يف إبالغ  أيدي الشرطة ال يعلمون بوجود إجراءات لتقدمي الشكاو       
. ، يف بعض احلاالت، قبول االدعاءات بسوء املعاملة من جانب الـشرطة           اليت ترفض لشرطة  ل

األشخاص يف أوضاع مستضعفة    أُبلغ فيها عن تعرض     ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حاالت       
يامها بتقـدمي شـكاوى     امتنعوا عن تقدمي الشكوى ضد الشرطة خوفاً من ق        ف لسوء املعاملة، 

  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (خرى األنتقامية األعمال اال أو خوفاً من أشكال مضادة
  :  املناسبةتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري   
 ضد الشكاوىلضمان إتاحة املعلومات املتعلقة بإمكانية وإجراءات تقدمي         )أ(  

من خالل عرضها يف أمـاكن بـارزة يف    مبا يف ذلك     ،الشرطة، ونشرها على نطاق واسع    
  خمافر الشرطة على مستوى االحتاد والواليات؛

على النحو الواجب، جلميع اإلدعاءات املتعلقـة        ،لضمان إجراء تقييم    )ب(  
ض األشخاص الذين هم يف     يبسوء سلوك الشرطة والتحقيق فيها، مبا يف ذلك حاالت تعر         

 نتيجة الشكاوى املقدمـة بـسوء   نتقامبصفة خاصة، للتخويف أو اال   ،أوضاع مستضعفة 
  .املعاملة من جانب الشرطة

  التحقيقات العاجلة واملستقلة والشاملة    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التـدابري الـيت اختـذهتا                -١٩
 يف االدعـاءات    سرعة ونزاهة التحقيقـات    وحكومات الواليات لضمان     يةكومة االحتاد احل
ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن مكاتب االدعاء العام         . سلوك إجرامي كاب الشرطة   بارت

 التحقيق يف   تتوىلال تزال    هي اليت    إشراف مكاتب االدعاء العام   حتت  والشرطة اليت تتصرف    
فعال التعذيب وسوء املعاملة واالستخدام غري املـشروع        املزاعم املتعلقة بارتكاب الشرطة أل    

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء االدعاءات بعدم إجـراء          . ى االحتاد  مستو  على للقوة
اليت أثريت أثناء احلوار مع الدولة الطرف فيمـا          حتقيق فوري ومستقل وشامل يف االدعاءات     

يتعلق حبوادث متعددة لسوء املعاملة من جانب الشرطة، ألن وحدة شرطة االحتاد اليت ينتمي              
. التحقيق، يف بعض هذه احلاالت عن بعض جوانب كانت مسؤولةإليها ضابط الشرطة املتهم   

ادعـاءات سـوء     ولذلك تعيد اللجنة التأكيد على قلقها إزاء عدم إجراء حتقيق مستقل وفعال يف            
  ).١٦ و١٣ و١٢املواد (املعاملة، على مستوى االحتاد، وكذلك يف بعض الواليات 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ذ مجيع التدابري املناسبة على مستويي االحتاد والواليات لـضمان          أن تتخ   )أ(  

إجراء حتقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة من جانب الشرطة بوجه عاجـل              
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 متعلقـة وكامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن تكون هنـاك صـلة مؤسـسية أو                
  الشرطة؛لتسلسل اهلرمي، بني احملققني واجلناة املزعومني من بني با

ء املعاملـة مـن     أن تزود اللجنة بتعليقاهتا بشأن احلاالت احملددة لسو       و  )ب(  
  .ثريت أثناء احلوار مع الدولة الطرفجانب الشرطة اليت أ

  حاملو صفات اجلنسني    
الـشؤون  تأخذ اللجنة علماً باملعلومات املقدمة أثناء احلوار واليت تفيد بأن جملـس               -٢٠

املمارسات املبلغ عنها املتعلقة بالتغيريات الروتينية اليت تتم من خالل           تعهد مبراجعة    يةاألخالق
 يـة ذكربأهنا  عمليات جراحية لألطفال الذين يولدون بأعضاء تناسلية ال ميكن تصنيفها فوراً            

حاملي صفات اجلنسني، هبـدف تقيـيم وتغـيري         اسم  ، والذين يطلق عليهم أيضاً      أنثوية أو
ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء احلاالت اليت يتم فيها            . املمارسة الراهنة إن أمكن   

 تتطلب تناول أدوية    التناسلية،إزالة الغدد التناسلية وإجراء عمليات جراحية جتميلية لألعضاء         
 ءألوصياا ألفراد املعنيني أو  من ا مستنرية  فعلية  احلياة، دون احلصول على موافقة      مدى  هرمونية  
وال تزال اللجنة تـشعر     . جلرب الضرر  ودون إجراء حتقيقات أو اختاذ تدابري        القانونيني،عليهم  

مبزيد من القلق إزاء انعدام األحكام القانونية اليت تنص على اجلرب والتعويض يف هذه احلاالت               
  ).١٦ و١٤ و١٢ و١٠ و٢املواد (

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
لقانونية والطبية وفقاً ألفضل املمارسات     الفعال للمعايري ا  لتطبيق  ضمان ا   )أ(  
لعالج الطيب واجلراحي لألشخاص احلـاملني لـصفات   ا ة على املستنرياملوافقةنح املتبعة مل 

ا يف ذلك تقدمي املعلومات الكاملة الشفوية واملكتوبة بشأن العالج املقتـرح،            مباجلنسني،  
  ؛وبدائلهوتربيره 
العـالج  أشكال  راحي أو غريه من     إجراء حتقيق يف حاالت العالج اجل     و  )ب(  

ة واعتماد أحكـام    يدون موافقة فعل  اليت متت   الطيب لألشخاص احلاملني لصفات اجلنسني      
  قانونية بغية تقدمي اجلرب لضحايا هذه املعاملة مبا يف ذلك التعويض املناسب؛

  التنوع اجلنسي نطاقتثقيف وتدريب املوظفني الطبيني والنفسانيني على       و  )ج(  
  ؛وبدنية من صفات بيولوجية ه بصلوما يت

بالنتائج املترتبـة علـى     على النحو الصحيح     املرضى ووالديهم    مإعالو  )د(  
غريها مـن   و ألشخاص احلاملني لصفات اجلنسني   لعمليات جراحية غري ضرورية     إجراء  

  .التدخل الطيبأشكال 

  الالجئون واحلماية الدولية    
 عمليات اإلعادة إىل اليونان، مبوجب الئحـة دبلـن          ليقبتع تأخذ اللجنة علماً     بينما  -٢١

  عمليات اإلعادة احلالية   تعليقظروف االستقبال الصعبة، تالحظ مع القلق أن         بسبب الثانية،
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، قد ينتهي قبـل حتـسني شـروط         ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١٢ يف   املقرر وقف العمل به   
  ).٣املادة (االستقبال يف اليونان 

ملتمسي اللجوء بشكل إعادة وقف فترة دولة الطرف على متديد تشجع اللجنة ال  
 تتحسن األوضاع يف بلد العـودة ريثما ،  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين يف   قسري إىل اليونان  
  .بشكل ملحوظ

قابلـة   اللجوء مبوجب الئحة دبلن الثانيـة        التماس اللجنة أن طلبات     بينما تالحظ   -٢٢
من القانون األملاين إلجراءات اللجوء،     ) أ(٣٤  من املادة  ٢، يساورها القلق ألن الفقرة      للطعن

  ).٣ املادة(تنص على أن تقدمي الطعن ليس له أثر إيقايف على تنفيذ القرارات املطعون فيها 
قانون إجـراءات   من  توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإلغاء األحكام القانونية           

نقل ملتمس اللجوء إىل دولة أخـرى       بقرار  يف  للطعن   يفاقيإلا األثراللجوء اليت تستبعد    
  . يف نظام دبلنمشتركة

وتأخذ اللجنة علماً بعدم تقدمي مشورة إجرائية إىل ملتمسي اللجوء قبل أن تعقـد                -٢٣
اللجوء جلسة استماع معهم، وألنه ال يتم حتمل تكاليف املساعدة القانونية           املعنية ب سلطات  ال

 قرارات الرفض إال إذا كان من املرجح أن تنجح          للحصول على حمامي يف حاالت الطعن يف      
  ).١٦ و١١ و٣املواد (جتريه احملكمة الذي وجز امللتقييم لدعوى االستئناف وفقاً 

لـى مـشورة   عتمسي اللجوء  مل صولحتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان         
 اللجوءباملعنية  سلطات  ال أن تعقد قبل  ،  جماينبشكل   و مؤهلةتقدمها جهة   إجرائية مستقلة   

إىل ، لتمسي اللجوء احملتاجنيم وصول وإىل ضمانمقدم طلب اللجوء،   مع  ع  استما جلسة
ما دام ال يوجد ما يثبت انعدام فرص سـبل  ،  الرفضاملساعدة القانونية، بعد صدور قرار  

  . االنتصاف يف النجاح

  االحتجاز بانتظار الترحيل    
ومـع ذلـك،    . همومدة احتجاز نب  املواطنني األجا  اللجنة اخنفاض أعداد     ظتالح  -٢٤

 آالف من ملتمسي اللجوء الـذين   عدةإيواء يساورها القلق إزاء املعلومات اليت تفيد مبواصلة      
يف مرافـق احتجـاز يف       " دبلـن  قضايا "من األطراف يف   العظمى   واألغلبيةفضت طلباهتم   ُر

ـ . مباشرة، وأحياناً لفترات طويلة من الزمن     بعد وصوهلم   الواليات وذلك    ذه املمارسـة   وه
بشأن املعـايري    األورويباالحتاد    للربملان األورويب وجملس   EC/2008/115ختالف املبدأ التوجيهي    

واإلجراءات املشتركة املطبَّقة يف الدول األعضاء فيما يتعلق بإعادة مـواطين البلـدان األخـرى               
. حيل كمـالذ أخـري    اليت تنظم االحتجاز بانتظار التر     ،املقيمني بصورة غري شرعية يف االحتاد     

 للتعرف على ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء عدم وجود إجراء يف عدد من الواليات              
 غري املصحوبني،   صرالقُملتمسي اللجوء املستضعفني مثل الالجئني الذين واجهوا صدمات أو          

فحوص بسبب انعدام الفحوص الطبية اإللزامية حال وصوهلم إىل أماكن االحتجاز، باستثناء ال       
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. الطبية املتعلقة مبرض السل والفحوص الطبية املنتظمة املتعلقة باألمراض العقلية أو بالصدمات           
لتمسي اللجوء احملتجزين،   مل توفري أماكن إقامة الئقة   ويساور اللجنة مزيد من القلق إزاء عدم        

 لترحيـل ل املنتظـرات كن معزولة عن السجناء احملكوم عليهم، وال سـيما النـساء            ايف أم 
  ).١٦ و١١ املادتان(

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
هـم  احلد من عدد ملتمسي اللجوء احملتجزين مبن فيهم أولئك الـذين              )أ(  

ومدة احتجازهم بانتظار العودة، مع مراعاة املبـدأ التـوجيهي          " دبلن قضايا"أطراف يف   
  ؛EC/2008/115 لالحتاد األورويب

 قضايا"يف  األطراف   مبا يف ذلك     ،سي اللجوء مجيع ملتم إخضاع  ضمان  و  )ب(  
 لفحـوص طبيـة إلزاميـة      ،يف مجيع الواليات   عند وصوهلم إىل أماكن االحتجاز     ،"دبلن
ن و صـحي  ون مهني يقوم هبا  تعرض للصدمات ال أو   العقليةألمراض  للكشف عن ا   ةمنتظمو

  ن؛ون ومؤهلومستقل
انب خبري صـحي    رير من ج  اتوفري الفحص الطيب والنفسي وتقدمي التق     و  )ج(  

 عالمـات التعـذيب أو التعـرض        اكتشاف عند   ،خصيصاً هلذا الغرض  مستقل مدرب   
  اللجوء؛املعنية بسلطات ال اليت جتريهاللصدمات أثناء املقابالت الشخصية 

 عن  معزول مللتمسي اللجوء احملتجزين، بشكل      أماكن إقامة الئقة  توفري  و  )د(  
  .لترحيلل املنتظراتلنساء لحتجاز، وال سيما السجناء احملكوم عليهم يف مجيع مرافق اال

  الضمانات الدبلوماسية    
، ٢٠٠٩مارس  /آذار اللجنة حكم احملكمة اإلدارية لدوسيلدورف الصادر يف         تالحظ  -٢٥

 قضية يف   ٢٠١٠مايو  /أيار ويستفاليا يف    - احملكمة اإلدارية العليا لشمال الراين       أيدتهوالذي  
 ترحيله إىل تونس على     ومل يتسن يا أنه يهدد األمن القومي      رجل تونسي اعتربت حكومة أملان    

غـري ملزمـة   " ضمانات دبلوماسية ألن الضمانات الدبلوماسـية اعتـربت    تقدمي الرغم من 
 أيضاً   اللجنة وتالحظ".  أو التحقق منها   ، بطبيعة احلال، الوثوق فيها    ومن الصعب ...  قانوناً

ق بتقييم طلبات التسليم يف ضوء مجيـع املعلومـات          ممارسة احملاكم اإلقليمية العليا فيما يتعل     
وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة      . املتاحة، مبا يف ذلك حاالت التعذيب وسوء املعاملة       

؛ ومع ذلك فإنه وفقاً للدولة ٢٠٠٧الطرف على أهنا مل تقبل أية ضمانات دبلوماسية منذ عام 
وماسية يف حاالت التسليم قائمـة يف حـاالت         ال تزال إمكانية قبول ضمانات دبل     "الطرف،  

ال يتخذ سوى   مالئمة واستثنائية، وال سيما إذا كان خطر التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة             
 بأن اللوائح اليت تنفـذ قـانون         اليت تفيد  ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير     ". طابع عام 

تهم وعملهم يف أملانيا تنص على اسـتخدام        اإلقامة الرامي إىل احلد من دخول األجانب وإقام       
الضمانات الدبلوماسية يف حاالت الترحيل يف إطار األمن القومي اليت تقوم هبا وزارة الداخلية            
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ما إذا كانت الضمانات الدبلوماسية قـد       عاالحتادية، وكذلك إزاء انعدام املعلومات احملدثة       
  ).١٤ و٣املادتان (طبقت يف هذا السياق 

جنة الدولة الطرف بالعدول عن التماس وقبول الضمانات الدبلوماسية، توصي الل  
 مـن األسـس    فيهـا    يوجدوذلك يف كل من سياق التسليم والترحيل، من الدولة اليت           

يتعرض خلطر التعذيب أو سوء املعاملة      قد  العتقاد بأن الشخص    ما يدعو إىل ا   وضوعية  امل
لضمانات قد ال تكفل عدم تعـرض ذلـك         عند عودته إىل الدولة املعنية، ألن مثل هذه ا        

رصـد  ال آليات   يف وجود الشخص للتعذيب أو سوء املعاملة يف حال عودته، وذلك حىت           
  . ةعودالبعد 

  االحتجاز السري وعمليات التسليم االستثنائي    
 أجهزة االستخبارات ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد بشأن الرقابة الربملانية على            -٢٦

 يف املشاركة املزعومـة للدولـة الطـرف يف          ٢٠٠٩التحقيق الربملاين لعام    الذي صدر بعد    
ومع ذلك، تالحظ مع    . عمليات التسليم االستثنائي واالحتجاز السري إلرهابيني مشتبه فيهم       

. الربملانيـة التحقيق   لتوصيات جلنة    يةكومة االحتاد احلالقلق انعدام الوضوح فيما يتعلق بتنفيذ       
لحكم الصادر ل استجابة مل جتر أي حتقيق يةكومة االحتاداحلمع القلق أن  اللجنة أيضاً  وتالحظ

 بأن عدم تعاون احلكومة بشكل      قضت عن احملكمة الدستورية اليت      ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانيف  
 عدم تقدمي ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء      . تام مع جلنة التحقيق يشكل انتهاكاً لدستور االحتاد       

التدابري احملددة اليت اختذهتا لتنفيذ توصيات الدراسـة املـشتركة          عن  ملعلومات  الدولة الطرف   
 باالحتجاز السري يف سـياق مكافحـة        فيما يتصل لألمم املتحدة بشأن املمارسات العاملية      

  ).٣املادة ) (A/HRC/13/42(اإلرهاب 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
 اليت أصدرهتا تنفيذ التوصيات    اخلطوات امللموسة ل   عنمعلومات  أن تقدم     )أ(  

 يف  يـة حتادالاكومة  احلشروع  املتخذة ل تدابري  عن ال  و ٢٠٠٩الربملانية لعام   التحقيق  جلنة  
 يف الدولة   القواننيملكلفني بإنفاذ   املوظفني ا مشاركة   عن   إجراء حتقيق يف املزاعم اليت تفيد     

  الطرف يف برامج التسليم واالحتجاز السري؛
  ؛ليات التحقيقإعالن نتائج عم  )ب(  
  ؛ يف املستقبلمن هذا القبيلحاالت وقوع اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع   )ج(  
اختاذ تدابري حمددة ترمي إىل تنفيذ توصيات الدراسة املـشتركة لألمـم              )د(  
االحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب      ب فيما يتصل  املمارسات العاملية    بشأناملتحدة  

(A/HRC/13/42).  
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  ر غري املصحوبنيالقصَّ    
مبوجـب   "إجراء املطـار    "  ب اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن ما يسمى         بينما تالحظ   -٢٧
 من قانون إجراء اللجوء هو إجراء ينطبق على ملتمسي اللجوء الذين يصلون مـن               ١٨ املادة

، بـصفة    أو دون جواز سفر ساري املفعول، ال تزال تشعر بـالقلق           اآلمنة أحد بلدان املنشأ  
 "إجراء املطار   "  لخاصة، إزاء التقارير اليت تفيد بتعرض القصر غري املصحوبني، بشكل مستمر،            

 اللجوء أو ألغي وضعهم كالجـئني والـذين ميكـن    التماسمبن فيهم الذين رفضت طلبات  
 حيمل على توقـع تعرضـهم   ة ماعقولامل يكتشف من األسس إذا مل ان املنشأترحيلهم إىل بلد  

ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام املعلومـات بـشأن         . أو سوء املعاملة عند عودهتم    للتعذيب  
ر الـذين خيـضعون     موقف الدولة الطرف يف سياق مناقشة االحتاد األورويب ملوضوع القصَّ         

  ).٣املادة " (إجراء املطار"  ل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
على النحـو الـذي     " إجراء املطار "باستثناء القصر غري املصحوبني من        )أ(  

  أوصت به اللجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب؛
ضمان متتع القُصر غري املصحوبني باحلقوق اليت تكفلها اتفاقية حقـوق             )ب(  
  الطفل؛

 عن عدد القصر    ضمان مجع بيانات مصنفة حبسب العمر واجلنس واجلنسية         )ج(  
  ؛ للجمهوروإتاحتهايل القسري من الدولة الطرف، الذين يتعرضون للترحغري املصحوبني 

 تـوفري أداء دور نشط يف مناقشة االحتاد األورويب هلذا املوضوع هبدف             )د(  
  . لقصر غري املصحوبني من خطر التعرض للتعذيب وسوء املعاملةلماية احل

  ممارسة القضاء    
 ممارسـة   عنالدولة الطرفامتناع عن يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير اليت تفيد     -٢٨

 واليتها القضائية فيما يتعلق بادعاءات تعرض األشخاص الـذين مت تـسليمهم إىل اخلـارج             
 ٥ مبا يف ذلك يف حالة خالد املصري، وذلك انتهاكاً ألحكام املـادة  ،للتعذيب وسوء املعاملة 

من الدولة الطرف   وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام املعلومات          . من االتفاقية 
بشأن ما إذا كان خالد املصري قد حصل على أي انتصاف، مبا يف ذلك تعـويض، وفقـاً                  

  ).١٤ و٥املادتان ( من االتفاقية ١٤ألحكام املادة 
تفرض عـدم    من االتفاقية اليت     ٥املادة  ب التقيدحتث اللجنة الدولة الطرف على        
ويتعني علـى   . لى مواطين الدولة الطرف    تطبيق معايري ممارسة الوالية القضائية ع      اقتصار

 ، االنتصاف، مبا يف ذلك التعـويض املناسـب        بسبلالدولة الطرف أيضاً أن ُتعلم اللجنة       
  . من االتفاقية١٤ إىل خالد املصري، وفقاً ألحكام املادة ةاملقدم
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  تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني    
 علـى مـستويي     نيانو الق بإنفاذظفني املكلفني    تأخذ اللجنة علماً بتدريب املو     بينما  -٢٩

 العـام    اجلنائي واإلجرائي  االحتاد والواليات، على االتفاقية والضمانات الدستورية والقانون      
 يساورها القلق إزاء عدم تقدمي تدريب حمدد إىل مجيع املهنـيني املعنـيني مباشـرة                الوطينو

لعاملني الطبيني وغريهم من العاملني مع      بالتحقيق يف حاالت التعذيب وتوثيقها، وكذلك إىل ا       
احملتجزين ومتلمسي اللجوء، بشأن الكتيب املتعلق بالتحقيق الفعال يف حاالت التعذيب وغريه        

وتوثيقها ) بروتوكول اسطنبول( الالإنسانية أو املهينة  القاسية أومن ضروب املعاملة أو العقوبة
تدريب على بروتوكول اسطنبول، الذي ينبغي      ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن ال     . بشكل فعال 

األخذ به يف السنة املقبلة يف مجيع الواليات، مصمم للتركيز على الكشف عن آثار التعذيب               
وانعدام التدريب بشأن احلظر املطلق للتعذيب يف سياق التعليمات الصادرة          . النفسي ال   البدين

  ).١٦ و١٠ و٢اد املو( هو أيضاً مصدر آخر للقلق ألجهزة االستخبارات
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ضمان أن يزود مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني            )أ(  

وغريهم من الذين يقومون بإيقاف أي شخص خيضع ألي نوع من أنواع إلقاء القبض أو               
شتركون يف توثيق حاالت    أو التحقيق أو التعامل معه، ومن الذين ي        االحتجاز أو السجن،  

بشكل منتظم، على التدريب على دليـل التحقيـق          والتحقيق فيها، احلصول،   التعذيب،
القاسـية  والتوثيق الفعالني فيما يتعلق بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             

ـ  اآلثار    كال ، الذي يطالب بتحديد   )بروتوكول اسطنبول (الالإنسانية أو املهينة     أو  ةالبدني
  والنفسية لضحايا التعذيب؛

للموظفني العاملني يف إجراءات حتديـد      أيضاً   هذا التدريب    تقدميضمان    )ب(  
 وأدوات التدريب املوجـودة واملتعلقـة بربوتوكـول         املنشوراتوضع اللجوء، وإتاحة    

  اسطنبول، على اإلنترنت؛
 شريعبارة معممة ت   االستخبارات   إىل أجهزة تضمني التوجيهات الصادرة      )ج(  

  .لتعذيباملطلق لظر احلإىل 

  حتديد هوية ضباط الشرطة    
معلومات تفيد بـأن مـوظفي    ما قدمته الدولة الطرف من      يساور اللجنة القلق إزاء       -٣٠

الشرطة، باستثناء شرطة براندنبورغ وشرطة برلني، غري ملزمني بارتداء شارات اهلوية الـيت             
هم وإنه حىت يف هاتني الواليتني، جيوز سـحب          أثناء ممارسة مهام   همالضباط وأمسائ تبني رقم   
وقد أدت هذه   . بغية محاية أمن ومصاحل ضباط الشرطة، وفقاً للدولة الطرف         اهلوية،شارات  

املمارسة، وفقاً للتقارير، إىل عرقلة التحقيق يف حاالت متعددة ومساءلة ضـباط الـشرطة              
ت استخدام القوة بشكل مفـرط       سوء املعاملة، مبا يف ذلك حاال       يف املتورطني حسب املزاعم  
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 الكـشف عـن   ووفقاً لدراسة قامت بتفويضها شرطة برلني، ال ميكن         . يف سياق املظاهرات  
  فيهـا   يف املائة من احلاالت اليت ُيدعى أن الشرطة مارست         ١٠يف قرابة   أو مالحقتهم   اجلناة  

  ).١٤ و١٣ و١٢املواد ( هوية اجلناة عدم حتديدسوء املعاملة، بسبب 
  :لجنة الدولة الطرف مبا يليتوصي ال  
حتقيق التوازن بني مصاحل كل من ضباط الشرطة والـضحايا احملـتملني              )أ(  

 الشرطة يف مجيع الواليات بفعالية يف مجيع         أفراد لسوء املعاملة وضمان إمكانية حتديد هوية     
ء أفعال سـو  يف  األوقات، عند قيامهم بأداء مهمة إنفاذ القوانني ومساءلتهم عند تورطهم           

  املعاملة؛
تقييم حاالت عدم إجراء التحقيق اليت أثريت أثناء احلوار مـع الدولـة               )ب(  

  .الطرف وتقدمي تقرير بشأهنا إىل اللجنة

  عمليات االستجواب يف اخلارج    
وقف ممارسة استجواب املشتبه فيهم باإلرهاب مـن        مبا أُفيد عنه من     ترحب اللجنة     -٣١

التحقيـق  يف اخلارج، مما يعكس استنتاجات جلنة       األملان  جانب وكالء االستخبارات األمنية     
وإعالن حكومة االحتاد عن وقف عمليات التحقيق       خالد املصري،   الربملانية فيما يتعلق بقضية     

 يـساور   ،ومع ذلك . من جانب الشرطة واملدعني العامني وضباط االستخبارات يف اخلارج        
االلتزام بوقف عمليات التحقيق يف اخلـارج        إذا كان اللجنة القلق إزاء انعدام الوضوح فيما       

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق انعدام التوضيحات، يف        .  أم ال  يشمل شركات األمن اخلاصة   
مـنري   واملتعلق بقـضية     ٢٠٠٥يونيه  /ضوء قرار احملكمة العليا هلامبورغ الصادر يف حزيران       

 بعدم مقبولية األدلة اليت يزعم      ليتص، بشأن اجلهة اليت يقع عليها عبء اإلثبات فيما          صدقتامل
وعـدم تـوفر    .  من خالل التعذيب أو سوء املعاملة، أمام حماكم الدولة الطرف          ا انُتزعت أهن

أجهـزة   على معلومات حتصل عليها مـن        ال تزال تعتمد  املعلومات عما إذا كانت احلكومة      
أو سوء املعاملة، هو  بعضها من خالل التعذيب انتزعاالستخبارات التابعة لبلدان أخرى، رمبا    

  ).١٥ و١١ و٣ و٢املواد ( بالغ لقلقأمر مثري 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
مجيع السلطات والكيانات العاملة    التحقيق يف اخلارج على     حظر  تطبيق    )أ(  

 استخداميف إنفاذ القوانني، مبا يف ذلك شركات األمن اخلاصة عندما يكون هناك شك يف               
  وسائل قسرية؛

توضيح املعايري اإلجرائية مبا يف ذلك عبء اإلثبات اليت تطبقها حمـاكم              )ب(  
   انتزاعها من خالل التعذيب أو سوء املعاملة؛جرىالدولة الطرف لتقييم األدلة اليت رمبا 
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أجهـزة  تقـدمها   اليت  علومات  املعلى  " االعتماد التلقائي "العدول عن     )ج(  
دف منع التعذيب أو سـوء املعاملـة يف سـياق            لبلدان أخرى، هب   االستخبارات التابعة 
  .االعترافات القسرية

  العقوبة البدنية    
 يف مجيع الظروف وفقاً للنظام القـانوين   العقوبة البدنية  تأخذ اللجنة علماً حبظر      بينما  -٣٢

، ُتعرب عن قلقها إزاء انعدام املعلومات عـن         ) القانون املدين   مدونة  من ١٦٣املادة  (األملاين  
د املبذولة لتقدمي دورات تثقيفية مناسبة ومستمرة للجمهور وتدريب املهنيني على حظر            اجلهو

  ).١٦املادة ( يف مجيع األوساط البدنيةالعقوبة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز بنشاط األشكال اإلجيابية لتثقيف وتنشئة             

  . البدنيةكبديل للعقوبةاألطفال، اليت تقوم على املشاركة ال على العنف، 

  مجع البيانات    
ُتعرب اللجنة عن ارتياحها لقرار الدولة الطرف جتميع إحصاءات جديدة عن اجلرائم              -٣٣

". الوثيقـة العنف يف العالقات االجتماعيـة      "مبا يف ذلك سوء املعاملة من جانب الشرطة و        
نب املـوظفني    البيانات املتعلقة بالشكاوى املقدمة بشأن سوء املعاملة من جا         وتالحظ اللجنة 

ومع ذلك، تأسف اللجنـة     . ارتكاهبا حبسب اجلرمية املشتبه     املكلفني بإنفاذ القوانني، مصنفةً   
 يف  مليات التحقيق واملالحقة واإلدانـة     بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى وع      لعدم وجود 

 األمن زةوأفراد أجه التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني           قضايا
 وعن اجلـرائم الـيت      ،واجليش والعاملني يف السجون، وعن االجتار والعنف املرتيل واجلنسي        

 التعويض وإعـادة    هامبا في املقدمة إىل الضحايا،    ُترتكب بدوافع عرقية، وعن سبل االنتصاف       
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (التأهيل 

قة برصد تنفيذ االتفاقية على توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتّمع البيانات املتعل    
ـ             ة املستوى الوطين مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالشكاوى وعمليات التحقيـق واملالحق

 التعذيب وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني،            قضايا يف   واإلدانة
املـرتيل   السجون، وعـن االجتـار والعنـف         والعاملني يف وأفراد أجهزة األمن واجليش     

املقدمـة إىل     االنتـصاف  سبلاجلرائم اليت ُترتكب بدوافع عرقية، وعن       عن  واجلنسي، و 
  . التعويض وإعادة التأهيلها، مبا فيالضحايا

 الدولة الطـرف يف سـياق االسـتعراض         االلتزام الذي عقدته   اللجنة   بينما تالحظ   -٣٤
الكامل ألحكـام الـصكوك     بضمان التنفيذ   الدولة الطرف   الدوري الشامل ألملانيا، توصي     

  .الدولية حلقوق اإلنسان وال سيما يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحـدة الرئيـسية             و  -٣٥
قوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، وال سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق             حب املتعلقة
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والنظر يف التوقيع والتـصديق علـى الربوتوكـول             مجيع  

  .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 من االتفاقية هبدف    ٣ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف سحب إعالهنا بشأن املادة           و  -٣٦

 االحتاد  يي من االتفاقية أمام احملاكم والسلطات على مستو       ٣لمادة  السماح بالتطبيق املباشر ل   
  .والواليات

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير املقدم إىل اللجنة واحملاضر املوجزة             و  -٣٧
واملالحظات اخلتامية، على نطاق واسع وباللغات املناسبة عرب املواقع الرمسية على اإلنترنـت             

  .م واملنظمات غري احلكوميةووسائط اإلعال
 وثيقتها األساسـية املـشتركة      تواصل حتديث تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن       و  -٣٨

HRI/CORE/DEU/2009)(           وفقاً ملتطلبات الوثيقة األساسية املشتركة الـواردة يف املبـادئ ،
التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                

)HRI/GEN.2/Rev.6.(  
 / تشرين الثـاين   ٢٥ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف موعد ال يتجاوز            و  -٣٩

تنظيم ) أ(    ب رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق        على سبيل املتابعة  ، معلومات   ٢٠١٢نوفمرب  
ء احلد من عدد ملتمـسي اللجـو      ) ب(بدنية يف مجيع املؤسسات و    القيود  استعمال ال وتقييد  

ملتمـسي اللجـوء احملتجـزين       إخـضاع وضمان  "  دبلن قضايا"احملتجزين مبا يف ذلك يف      
 من االتفاقيـة    ٥ القضائية وفقاً ألحكام املادة      واليتهاممارسة  ) ج(لفحوصات طبية إلزامية و   

وتقدمي املعلومات بشأن سبل االنتصاف مبا يف ذلك التعويض املقـدم إىل خالـد املـصري                
هوية أفراد الشرطة يف مجيع الواليات ومـساءلتهم        لتعرف فعلياً على    اضمان إمكانية    )ج(و

 ٢٨ و ٢٤ و ١٦سوء املعاملة، على النحو املشار إليه يف الفقرات         يف  عندما يكونون متورطني    
  . الوثيقة هذه من٣٠و

 الذي سيكون التقرير     املقبل وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري         -٤٠
وهلذا الغرض، تـدعو    . ٢٠١٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥دس، يف موعد أقصاه     الدوري السا 

، على  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥اللجنة الدولة الطرف إىل أن توافق، يف موعد أقصاه          
تقدمي تقرير مبوجب إجراءات تقدمي التقارير االختيارية، يتضمن إحالة اللجنـة إىل الدولـة              

وسيشكّل رد الدولة الطرف على قائمـة       . دمي التقرير الدوري  الطرف لقائمة املسائل قبل تق    
  . من االتفاقية، تقريرها الدوري املقبل املقدم إىل اللجنة١٩املسائل هذه، مبوجب املادة 

        


