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Rhagair gan David Isaac
Pan glywn y gair ‘artaith’, bydd ein meddyliau’n dychmygu 
delweddau o bobl yn cael eu cam-drin gan yr heddlu neu ddalfa 
filwrol, yn aml, mewn gwledydd pell. Ond mae Confensiwn  
y Cenhedloedd Unedig yn Erbyn Arteithio a Thriniaeth Greulon, 
Annynol neu Ddiraddiol arall neu Gosb yn ymwneud nid yn unig 
â charchardai, dalfa’r heddlu a honiadau o droseddau rhyfel. 

Mae hefyd yn ymwneud â’n cartrefi gofal a’n hysbytai a sut y mae rhai o grwpiau 
mwyaf  diamddiffyn yn ein cymdeithas - plant, pobl anabl, a cheiswyr lloches - yn cael 
eu trin yn ein sefydliadau. Yn ogystal â hyn, mae’n ymwneud â masnachu pobl,  
trais ar sail rhywedd a throseddau casineb.

Yn ystod gwanwyn 2019, bydd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn Erbyn Artaith  
yn archwilio Llywodraeth y DU dan y Confensiwn. Ar ddiwedd y broses yma, bydd  
y Pwyllgor yn llunio argymhellion i’r DU a’r llywodraethau datganoledig, yn manylu  
ar y camau gweithredu y bydd angen iddynt eu cymryd i gydymffurfio â’r Confensiwn. 
Rydym am sicrhau bod amrywiaeth eang o sefydliadau’r gymdeithas sifil yn ymgysylltu 
â’r broses yma i rannu eu tystiolaeth a’u profiadau gyda’r Pwyllgor ac i fanylu ar yr hyn 
y bydd yn rhaid ei wneud i ddileu artaith a mathau eraill o gam-drin. 

Nod y canllaw hwn yw amlinellu’r amrediad o faterion sy’n cael eu cynnwys yn y 
Confensiwn a darparu’r wybodaeth angenrheidiol i sefydliadau cymdeithas sifil allu 
defnyddio’r Confensiwn yn effeithiol er mwyn i’r Llywodraeth fod atebol iddynt o ystyried 
ei ymrwymiad rhyngwladol i atal arteithio a cham-drin. 

Yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol rydym yn gwbl ymwybodol o’r rôl 
sylfaenol y mae cymdeithas sifil yn ei chwarae i sicrhau bod y Llywodraeth yn atebol 
am ei hymrwymiadau o ran hawliau dynol rhyngwladol. Gobeithiwn y bydd cyhoeddi’r 
canllaw yma’n caniatáu i fwy o sefydliadau cymdeithas sifil ddeall perthnasedd  
y Confensiwn i’w gwaith, i gyfranogi’n weithredol ym mhroses monitro a hysbysu’r  
CU a help i greu cymdeithas lle mae hawliau pawb yn cael eu parchu a’u gwarchod. 

David Isaac 
Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
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1. Yr hyn y mae’r canllaw yma’n ei gynnwys
Mae’r canllaw yma’n esbonio’r materion sy’n cael eu cynnwys yng Nghonfensiwn 
y Cenhedloedd Unedig (CU) yn Erbyn Arteithio a Thriniaeth Greulon, Annynol neu 
Ddiraddiol arall neu Gosb (y ‘Confensiwn’) 

Y nod yw darparu gwybodaeth ar gyfer sefydliadau cymdeithas sifil yn y DU er mwyn 
iddynt ddefnyddio’r Confensiwn i wneud llywodraethau’n atebol am eu hymrwymiadau  
i atal arteithio a cham-drin a gwarchod pobl rhagddynt, gan ddod â’r cyflawnwr  
i gyfiawnder a darparu camau unioni i’r dioddefwyr. 

Mae’r canllaw yn esbonio sut y gall sefydliadau’r gymdeithas sifil chwarae’u rhan  
yn y dasg o fonitro gweithrediad y confensiwn ac mae’n amlinellu rolau a chyfrifoldebau’r 
rhai sy’n cyfranogi yn y broses yma.

2. Pam ddylai sefydliadau cymdeithas sifil ddod
yn rhan o hyn nawr?
Disgwylir y bydd yr archwiliad nesaf  o Lywodraeth y DU dan y Confensiwn yn cael  
ei gynnal yn ystod gwanwyn 2019. Dyma fydd chweched archwiliad y DU gan Bwyllgor 
y CU yn Erbyn Arteithio (‘y Pwyllgor’) - sef  y corff sy’n arwain y broses archwilio. 

Bydd effeithiolrwydd yr archwiliad yn dibynnu’n sylweddol ar gyfraniad y sefydliadau 
cymdeithas sifil o ran eu gallu i: 

•  sicrhau bod y Pwyllgor yn cael y dystiolaeth angenrheidiol am y ffordd y rhoddir  
y Confensiwn ar waith

•  dal y llywodraeth yn atebol am ei hymrwymiadau hawliau dynol rhyngwladol, a

•  Pwyso am roi argymhellion y Pwyllgor ar waith.

Mae Adran 5 yn amlinellu sut y gall 
sefydliadau cymdeithas sifil gymryd rhan
 
Mae hyn yn cynnwys:

• cyflwyno gwybodaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor 

• briffio’r Pwyllgor mewn cyfarfodydd preifat wyneb-yn-wyneb 

• cynyddu ymwybyddiaeth o ddarganfyddiadau ac argymhellion y Pwyllgor, a

•  defnyddio argymhellion y Pwyllgor i gyfrannu gwybodaeth ar gyfer ymgyrchu  
a gwaith eiriolaeth

‘Nod y cyfarwyddyd hwn yw
darparu’r wybodaeth sydd
ei hangen ar sefydliadau 
cymdeithas sifil i ddefnyddio’r
Confensiwn i ddal
llywodraethau i gyfrif.’
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3.  Beth yw’r Confensiwn yn Erbyn Arteithio?
Cytundeb cyfreithiol rhyngwladol yw’r Confensiwn sydd â’r nod o fynd i’r afael ag 
arteithio ac atal y defnydd o artaith a ffurfiau eraill ar driniaeth greulon, annynol neu 
ddiraddiol neu gosb. 

Mae llawer o wledydd o bob cwr o’r byd wedi cadarnhau’r Confensiwn, gan gynnwys  
y DU ym 1988. Mae hyn yn golygu eu bod wedi gwneud ymrwymiad i sicrhau bod  
eu cyfreithiau, eu polisïau a’u hymarfer yn unol â darpariaethau’r cytundeb. 

Er bod llawer o ddarpariaethau’r Confensiwn wedi’u hadlewyrchu yn neddfwriaeth 
ddomestig y DU, gan gynnwys gwahardd arteithio neu driniaeth annynol neu ddiraddiol 
neu gosb, nid yw’r Confensiwn wedi’i ymgorffori mewn cyfraith ddomestig. Ni all pobl 
felly alw darpariaethau’r confensiwn i rym yn uniongyrchol gerbron llysoedd y DU.1

Mae’r Confensiwn yn diffinio artaith fel unrhyw sefyllfa lle gallai swyddogion y 
wladwriaeth gymryd rhan mewn achosi ‘poen neu ddioddefaint difrifol, boed corfforol 
neu feddyliol’ ar unigolyn. (Mae gan Erthygl 1 y Confensiwn ragor o wybodaeth  
am y diffiniad o artaith.) 

Yn ogystal â hyn, mae’n ofynnol i’r wladwriaeth atal mathau eraill o driniaeth greulon, 
annynol neu ddiraddiol neu gosb a allai fod bron iawn yn ‘artaith’.2 Defnyddir yr 
ymadrodd ‘camdriniaeth’ a ‘cham-drin’ yn y canllaw yma i gyfeirio at driniaeth  
a allai o bosibl fod cyfystyr ag ymddygiad a waherddir ond nad yw cyfystyr ag artaith,  
fel y’i diffinnir yn Erthygl 1 y Confensiwn.

1  Fodd bynnag, gall pobl alw i rym Erthygl 3 Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol Cyngor Ewrop yn 
uniongyrchol yn llysoedd y DU. Mae gan hon effaith gryfach yn Neddf  Hawliau Dynol 1998 sy’n datgan  
nad yw un rhyw un i fod yn destun artaith, triniaeth annynol neu ddiraddiol, neu gosb.

2  hawdurdodaeth a lle mae’r gweithredoedd yn digwydd trwy symbyliad, caniatâd neu gydsyniad swyddog 
cyhoeddus (Erthygl 16 y Confensiwn).

Ymhlith yr enghreifftiau o amgylchiadau lle gallai ymddygiad ddod i’r amlwg sy’n cael  
ei wahardd gan y Confensiwn (fel naill ai artaith neu gamdriniaeth) mae:

•  yr heddlu’n defnyddio grym i reoli gwrthdystiadau, yn ystod arestiad ac yn ystod holi.

•  defnyddio technegau ataliaeth mewn addysg, iechyd, gofal cymdeithasol, 
carchardai neu lle mae plant yn y ddalfa.

•  gorboblogi mewn carchardai ac amodau annigonol eraill mewn dalfeydd

•  gofal iechyd gwael mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl a allai fod yn ddiraddiol 
neu fod cyfystyr ag artaith.

•  cam-drin ac esgeuluso plant neu bobl hyn mewn gofal preswyl

•  trin mewnfudwyr a cheiswyr lloches mewn canolfan gadw

•  allgludiad lle mae perygl o artaith (sef  egwyddor non-refoulement) 

•  caethwasiaeth fodern a masnachu pobl

•  trais ar sail rhywedd (gan gynnwys treisio, trais yn y cartref  ac anffurfio organau 
cenhedlu benywod)

•  cam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio 

•  troseddau casineb

•  ymddygiad lluoedd arfog y DU dramor, yn enwedig eu dulliau o drin carcharorion 
a’u defnydd o dystiolaeth a gesglir dan artaith mewn gwledydd eraill (er enghraifft, 
mewn penderfyniadau am allgludiad a gorchmynion rheoli). 

Mae’r Confensiwn felly’n berthnasol i sefydliadau cymdeithas sifil sy’n gweithio  
gyda phobl a allai fod wedi cael profiad o gamdriniaeth mewn amrywiaeth eang  
o amgylchiadau. 

Dylai gwladwriaethau sydd wedi cadarnhau’r Confensiwn drin pob gweithred o artaith 
fel trosedd benodol yn unol â chyfraith ryngwladol a sicrhau bod y cosbau priodol  
yn cael eu rhoi. Rhaid i wladwriaethau ymchwilio i’r troseddau honedig, cadw’r rhai 
a ddrwgdybir a’u herlyn lle bo’n briodol. Rhaid i’r wladwriaeth estraddodi’r troseddwr 
honedig os yw’n ofynnol iddi wneud hynny. Mae’n ofynnol i wladwriaeth ddarparu 
camau unioni hefyd i unigolion sydd wedi cael eu harteithio, ac mae hyn yn cynnwys 
iawndal digonol ac ymdrechion adsefydlu.

Gwarchod y mwyaf bregus
 
Mae darpariaethau’r Confensiwn yn berthnasol i unrhyw unigolyn sydd mewn 
perygl o gael ei arteithio neu ei gam-drin, mewn sefyllfa gyhoeddus neu breifat. 
Ond maent yn arbennig o berthnasol i’r mwyaf  bregus yn ein cymdeithas, gan 
gynnwys plant, yr henoed, pobl ag iechyd corfforol gwael, pobl ag anableddau 
dysgu a phobl â chyflyrau iechyd meddwl.
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Dan y Confensiwn, mae’n ofynnol i’r wladwriaeth roi ar waith fesurau i atal artaith  
a chamdriniaeth. Mae’r mesurau hyn yn cynnwys:

•  addysg a hyfforddiant ar warchod rhag artaith a chamdriniaeth i bob swyddog 
cyhoeddus â chyfrifoldebau gofalu.

•  adolygiadau o holl reolau, cyfarwyddiadau, dulliau ac arferion swyddogion 
cyhoeddus ynglyn â holi, gyda golwg ar atal artaith a chamdriniaeth. 

•  mecanweithiau cwyno y gellir eu defnyddio’n hwylus gan bobl a allai fod wedi 
dioddef  artaith a chamdriniaeth.

•  cymorth a chefnogaeth i sicrhau bod y caledi y mae’r achwynwyr a’u cynrychiolwyr 
yn eu dioddef  cyn lleied â phosibl. 

•  cyrff annibynnol ar gyfer archwilio, a lle bo hynny’n berthnasol, erlyn troseddwyr 
honedig.

•  hawl orfodadwy i gamau unioni ar gyfer pob un sy’n dioddef  artaith neu 
gamdriniaeth, ac mewn ambell achos, eu teuluoedd hefyd, gan gynnwys iawndal 
teg a digonol ac ymdrechion adsefydlu.

Mae dyletswydd y wladwriaeth i ymladd ac atal artaith a chamdriniaeth yn cynnwys 
amgylchiadau preifat hefyd. Gallai hyn gynnwys er enghraifft, trais yn y cartref  neu 
gam-drin cleifion mewn cartrefi gofal preifat, lle mae’n digwydd gyda chydsyniad neu 
wybodaeth swyddog cyhoeddus. Os yw gwladwriaeth yn gwybod, neu os oes ganddi 
sail resymol i gredu, bod artaith neu gamdriniaeth yn digwydd mewn lleoliadau preifat, 
mae’n rhaid iddi atal y gweithredoedd hyn a’u harchwilio, darparu gwarchodaeth 
ddigonol i’r dioddefwyr, ac erlyn a chosbi’r rhai sy’n cyflawni’r drosedd.

Mae testun llawn y Confensiwn i’w weld ar wefan y CU.

Y Confensiwn a’r fframwaith hawliau dynol 
rhyngwladol
 
O fewn system y CU, gwaherddir artaith a chamdriniaeth yn ddiamwys dan nifer  
o gytundebau rhyngwladol y mae’r DU wedi’u cadarnhau. 

Mae’r cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol yn cynnwys 
gwaharddiad diamod ar artaith a chamdriniaeth ac mae wedi sefydlu hawl bositif   
i unigolion sydd wedi’u hamddifadu o ryddid i gael eu trin â pharch. 

Mae’r Confensiwn ar Ddileu Pob Ffurf  ar Wahaniaethu yn erbyn Menywod 
(CEDAW), y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) a’r Confensiwn ar 
Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD) yn ei gwneud yn ofynnol i bob gwladwriaeth 
sy’n barti i roi diogeliadau ar waith i atal arteithio a cham-drin merched, plant  
a phobl anabl. 

Ar y lefel Ewropeaidd, mae’r gwaharddiad yn erbyn artaith a chamdriniaeth 
wedi’i ymgorffori yn Erthygl 3 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, sy’n 
orfodadwy yn gyfreithiol uniongyrchol yn y DU trwy’r Ddeddf  Hawliau Dynol. 

Yn 1988, cadarnhaodd y DU Gonfensiwn y Ewrop ar atal Arteithio a Thriniaeth 
Greulon, Annynol neu Ddiraddiol neu Gosb, sy’n canolbwyntio ar driniaeth pobl 
mewn lleoliadau cadw. 

Dan y Confensiwn yma, mae gan y Pwyllgor Atal Arteithio (CPT) y pŵer i gynnal 
ymweliadau ad hoc o bryd i’w gilydd ag unrhyw leoliad cadw yn y DU, gan 
gynnwys carchardai, gorsafoedd heddlu, unedau iechyd meddwl neu ganolfannau 
cadw i geiswyr lloches. 

Cynhaliwyd ymweliad cyfnodol diweddaraf  y CPT â’r DU fis Ebrill 2016. Mae 
adroddiad y CPT ar ei ymweliad i’w weld ar wefan Cyngor Ewrop. Mae ymateb 
Llywodraeth y DU hefyd i’w weld ar y wefan. Cynhaliodd y CPT drafodaethau  
ar lefel uchel gydag awdurdodau’r CU fis Ebrill 2017 ynglŵn â rhoi’r argymhellion 
ar waith.

Mae’r CU a Chyngor Ewrop hefyd wedi mabwysiadu sawl argymhelliad ar drin 
carcharorion ac ymddygiad swyddogion gorfodaeth, megis y Rheolau Sylfaenol 
Safonol y CU ar gyfer Trin Carcharorion (Rheolau Nelson Mandela)  
a fabwysiadwyd yn 2015.

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/cpt-publishes-report-on-its-uk-visit-criticism-levelled-at-spiralling-violence-and-lack-of-safety-in-prisons-and-inadequate-safeguards-to-protect-pati
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-response-of-the-uk-authorities
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4. Sut bydd gweithredu’r Confensiwn 
yn cael ei fonitro?
Mae gan y CU gorff penodol i fonitro sut y mae’r Confensiwn yn cael ei roi ar waith  
yn y gwledydd sydd wedi’i gadarnhau. 

Y Pwyllgor yn Erbyn Arteithio yw enw’r corff. Mae’n cynnwys 10 o arbenigwyr  
hawliau dynol sydd wedi’u henwebu i’r Pwyllgor gan y gwladwriaethau sy’n bartïon  
i’r Confensiwn. Fel arfer, bydd aelodau’r Pwyllgor yn gwasanaethu arno am dymor  
o bedair blynedd, ac maent yn gymwys i gael eu hail-ethol os cânt eu hailenwebu.

Mae’r Pwyllgor yn cyflawni ei rôl monitro trwy archwiliadau o’r gwladwriaethau  
sy’n bartïon Bydd y rhain yn digwydd yn Geneva bob rhyw bedair blynedd. 

Cyn pob archwiliad, bydd y wladwriaeth yn cyflwyno ‘adroddiad y wladwriaeth’ i’r 
Pwyllgor. Mae hwn yn manylu ar y cyfreithiau a’r polisïau a luniodd i roi’r Confensiwn  
ar waith, ynghyd â gwybodaeth am ddatblygiadau newydd, cwynion, ymholiadau  
a materion perthnasol eraill. 

Sut y gall sefydliadau cymdeithas sifil gymryd rhan

Bydd y Pwyllgor yn ystyried pob adroddiad gwladwriaeth, gan ystyried hefyd wybodaeth 
arall a ddaw o amrywiaeth o ffynonellau. Gall sefydliadau cymdeithas sifil a sefydliadau 
hawliau dynol cenedlaethol eraill (NHRI), fel y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol, gyflwyno gwybodaeth i’r broses yma yn yr hyn a elwir yn ‘adroddiad cysgodol’. 
to this process in what is known as a ‘shadow report’. 

Beth yw ‘gwladwriaeth sy’n barti’?
 
Gwlad sydd wedi cadarnhau yw gwladwriaeth sy’n barti i gytuniad. Mae felly wedi 
ymrwymo mewn cyfraith ryngwladol i gydymffurfio â’i ddarpariaethau.

Gall sefydliadau cymdeithas sifil a sefydliadau hawliau dynol cenedlaethol  
eraill (NHRI), gyflwyno gwybodaeth i’r broses yma yn yr hyn a elwir yn  
‘adroddiad cysgodol’. 

‘Mae’r Pwyllgor yn Erbyn Arteithio
yn cynnwys 10 arbenigwr hawliau
dynol annibynnol wedi’u henwebu
a’u hethol gan bartïon gwladwriaeth 
i’r Confensiwn.’
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Protocol dewisol i’r Confensiwn

Mecanwaith arall sy’n sicrhau bod gwladwriaethau sy’n bartïon yn atebol yw’r Protocol 
dewisol i’r Confensiwn yn Erbyn Arteithio a Thriniaeth Greulon, Annynol neu Ddiraddiol arall 
neu Gosb (OPCAT), a ddaeth i rym fis Mehefin 2006. Mae protocolau dewisol yn gytuniadau 
yn eu rhinwedd eu hunain sy’n agored i gael eu llofnodi a’u cadarnhau gan wladwriaethau 
eraill sy’n bartïon.

Lluniwyd OPCAT i gryfhau gwarchodiad pobl sydd wedi’u hamddifadu o’u rhyddid. Mae’n 
cydnabod bod y cyfryw bobl mewn perygl arbennig o gael eu harteithio neu’u cam-drin. 
Mae’n dadlau felly y dylai ymdrechion i ddod ag artaith neu gamdriniaeth i ben ganolbwyntio 
ar ataliaeth, trwy system o ymweliadau annibynnol a rheolaidd â phob lleoliad cadw. 

Dan OPCAT, mae angen i wladwriaethau sy’n bartïon drefnu mecanwaith ataliol cenedlaethol 
annibynnol (NPM). Rôl NPM yw archwilio’n rheolaidd driniaeth pobl sydd wedi’u hamddifadu 
o’u rhyddid, gyda golwg ar gryfhau eu diogeliad rhag artaith a chamdriniaeth a llunio 
argymhellion i’r awdurdodau i wella triniaeth ac amodau carcharorion. 

Sefydlwyd NPM y DU fis Mawrth 2009. Mae’n cynnwys 21 o gyrff sy’n monitro triniaeth pobl 
yn annibynnol mewn amrywiaeth o leoliadau, (gan gynnwys carchardai, cyfiawnder ieuenctid, 
yr heddlu, iechyd meddwl, mewnfudwyr, tollau, y llys, a thrwy wahoddiad, lleoliadau cadw 
milwrol) ym mhedair gwlad y DU. Mae NPC y DU yn cyhoeddi adroddiad blynyddol sy’n 
dogfennu ei waith. Mae rhagor o wybodaeth am y NPM i’w weld ar eu gwefan. 

Sefydlodd OPCAT hefyd yr Is-bwyllgor ar Atal Artaith (SPT) Corff rhyngwladol yw 
hwn sy’n arddel swyddogaethau gweithredol fel ymweld â lleoliadau cadw a llunio 
argymhellion ynghylch gwarchod carcharorion rhag arteithio a cham-drin; a hefyd 
swyddogaeth ymgynghorol, fel darparu cymorth a hyfforddiant i wladwriaethau  
sy’n bartïon ac NPM. 

Gall yr SPT ymweld ag unrhyw leoliad cadw mewn unrhyw wladwriaeth sydd wedi 
cadarnhau’r OPCAT, heb i’r wladwriaeth ei wahodd yno. Wedi i’r SPT ymweld â 
gwladwriaeth, mae’n cyflwyno adroddiad cyfrinachol i’r wladwriaeth sy’n nodi ei 
ddarganfyddiadau a’i argymhellion ar y mesurau sydd eu hangen i wella amodau’r 
lleoliadau cadw. Anogir gwladwriaethau i gyhoeddi’r adroddiadau. Nid yw’r SPT  
wedi ymweld â’r DU ac adrodd arno hyd yma.

Sefydlwyd NPM y DU fis Mawrth 2009. Mae’n cynnwys 21 o gyrff sy’n monitro 
triniaeth pobl yn annibynnol mewn amrywiaeth o leoliadau ym mhedair gwlad y DU.

Mae Adran 5 y canllaw yma’n darparu rhagor o wybodaeth am y broses archwilio  
a sut y gall sefydliadau cymdeithas sifil gymryd rhan. 

Tair ffordd arall y mae’r Pwyllgor yn monitro’r Confensiwn

Yn ychwanegol at archwiliad o wladwriaeth, mae tair ffordd arall y gall y Pwyllgor 
fonitro’r ffordd y mae’r Confensiwn yn cael ei gweithredu:

1.   Trwy ystyried cwynion gan unigolion. Dim ond mewn gwledydd lle mae’r 
Llywodraeth wedi cydnabod cymhwysedd y Pwyllgor i dderbyn cwynion unigolion 
y gellir defnyddio’r mecanwaith yma. Mae chwe deg saith o wladwriaethau wedi 
gwneud hynny, ond nid yw’r DU wedi gwneud hyn.3

2.   Trwy ysgogi ymholiad os derbyniant wybodaeth ddibynadwy bod gwladwriaeth  
yn torri’r hawliau yn systemataidd. Yn yr achosion hyn, mae’r Pwyllgor yn gwahodd 
y wladwriaeth i gydweithredu trwy gyflwyno gwybodaeth cyn yr ymholiad, ac mewn 
ymateb iddo. Mae’r weithdrefn ymholi yn gyfrinachol, ac fe allai fod yn berthnasol  
i’r DU gan nad yw wedi optio allan o’r weithdrefn yma. 

3.   Trwy ystyried cwynion rhwng gwladwriaethau Mae Erthygl 21 y Confensiwn  
yn cynnwys gweithdrefn sy’n caniatáu i’r Pwyllgor ystyried cwynion un wladwriaeth 
sy’n barti yn erbyn un arall, am beidio ag ategu nodau’r Confensiwn. Gallai’r 
weithdrefn hon fod yn berthnasol i’r DU, ond hyd yma, nid yw erioed wedi’i defnyddio 
yn erbyn gwladwriaeth sy’n barti.

Gall y Pwyllgor hefyd gyflwyno ‘sylwadau cyffredinol’ i bob gwladwriaeth sy’n barti  
ar themâu sy’n berthnasol i’r Confensiwn. 

Mae sylwadau cyffredinol yn darparu dehongliad y Pwyllgor o erthyglau penodol  
y Confensiwn, gan gynnwys rhai mesurau y mae angen i wladwriaethau eu rhoi  
ar waith er mwyn i’w cyfreithiau, eu polisïau a’u hymarferion gyfateb i’r erthyglau. 

Hyd yma, mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi pedwar sylw cyffredinol.4

3  Mae’r DU wedi cymeradwyo Protocolau Dewisol CEDAW a CRPD, sy’n trefnu gweithdrefnau cwynion unigol  
dan y cytuniadau yma.

4  Mae Sylw Cyffredinol Rhif  1 (1997) yn canolbwyntio ar Erthygl 3 y Confensiwn, sy’n gwahardd gwladwriaethau 
sy’n bartïon rhag allgludiad neu ddychwelyd unigolyn i wladwriaeth arall lle mae sail sylweddol dros gredu  
y byddant mewn perygl o gael eu harteithio. Mae Sylw Cyffredinol Rhif  2 (2007) yn canolbwyntio ar Erthygl 2  
y Confensiwn, ac yn esbonio ymhlith pethau eraill natur amrywiol ymrwymiadau ataliol y wladwriaeth, sy’n gymwys 
i artaith a chamdriniaeth. Mae Sylw Cyffredinol Rhif  3 (2012) yn canolbwyntio ar Erthygl 14 y Confensiwn, sy’n 
darparu hawl i gamau unioni ar gyfer dioddefwyr artaith a chamdriniaeth. Mae Sylw Cyffredinol Rhif  4 (2017) yn 
diwygio ac yn disodli Sylw Cyffredinol Rhif  1 y Pwyllgor.

https://www.nationalpreventivemechanism.org.uk/
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Astudiaeth achos:  
Defnyddio’r Confensiwn i sicrhau bod 
llywodraethau’n atebol
 
Mae REDRESS, corff anllywodraethol hawliau dynol rhyngwladol sy’n helpu 
dioddefwyr artaith i gael cyfiawnder a iawndal, yn defnyddio’r Confensiwn i 
sicrhau bod Llywodraeth y DU yn cydymffurfio â’i hymrwymiadau i atal a gwarchod 
pobl rhag cael eu harteithio a’u cam-drin. 

Yn 2016, gwnaeth REDRESS gyflwyniad i Bwyllgor y CU yn erbyn Artaith, gan 
dynnu ei sylw at faterion pryder yn y DU. Ymhlith y rhain oedd honiadau o filwyr 
Prydeinig yn cyflawni troseddau rhyfel, gan gynnwys defnyddio artaith a thriniaeth 
ddiraddiol yn Irac; honiadau o gydgyfranogedd y DU mewn arteithio yng nghyd-
destun gwrth-derfysgaeth; cadw mewnfudwyr mewn lleoliad cadw a’u cam-drin 
mewn canolfan gadw. 

Nod y cyflwyniad oedd annog y Pwyllgor i archwilio’r materion hyn a materion 
eraill a’u cynnwys yn y rhestr o bwyntiau y byddai’n gofyn i Lywodraeth y DU 
adrodd arnynt, cyn yr archwiliad o’r wladwriaeth. Cafodd y materion a godwyd  
gan REDRESS eu cynnwys yn rhestr bwyntiau’r Pwyllgor.

Mabwysiadodd y Pwyllgor restr o bwyntiau sy’n berthnasol i’r DU ar 7 Mehefin 2016. 
Gallwch weld y rhestr ar wefan Hawliau Dynol y CU. Mae crynodeb ohono i’w weld 
isod hefyd. Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chomisiwn Hawliau 
Dynol Gogledd Iwerddon wedi cyflwyno adroddiad i gyfrannu gwybodaeth at y rhestr. 
Gwnaeth nifer o sefydliadau cymdeithas sifil yr un modd.5

5  Gellir darllen y cyflwyniadau hyn ar gronfa ddata cyrff cytuniad y CU [agorwyd: 8 Mawrth 2018].

Cam 1: Rhestr o bwyntiau

Dan weithdrefn adrodd a gafodd ei chyflwyno’n ddiweddar (y mae’r DU wedi ei 
fabwysiadu), mae’r Pwyllgor yn paratoi rhestr o bwyntiau i ganolbwyntio arnynt yn 
ystod yr archwiliad o’r wladwriaeth. Mae’n seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwyd o 
wahanol ffynonellau, gan gynnwys yr archwiliad diwethaf  o’r wladwriaeth, sefydliadau 
cymdeithas sifil ac NHR, ac argymhellion o gyrff cytuniad eraill. 

Gall sefydliadau cymdeithas sifil hefyd gyfrannu at y cam yma trwy gyflwyno 
adroddiadau cysgodol gyda gwybodaeth am y pwyntiau allweddol y mae am eu gweld 
yn rhestr bwyntiau’r Pwyllgor.

5. Y broses monitro
Mae’n ddefnyddiol meddwl am broses monitro’r Confensiwn fel cylch gyda sawl cam 
ynddo (gweler Ffigur 1).

Figure 1. CAT monitoring cycle 
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https://redress.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx
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10.  Pryderon ynghylch gosod plant yn amhriodol, gan gynnwys plant â chyflyrau 
iechyd meddwl ac anableddau dysgu, yn nalfa’r heddlu. Hefyd, pryderon am 
nifer y marwolaethau mewn canolfannau cadw, gan gynnwys mewn lleoliadau 
cadw iechyd meddwl ac yn nalfa’r heddlu a’r mesurau a gymerwyd i atal 
marwolaethau yn y dyfodol. 

11.  Pryderon ynghylch absenoldeb uchafswm cyfyngiad amser ar gyfer cadw 
ceiswyr lloches a mewnfudwyr. Diffygion yn narpariaeth cynrychiolaeth 
gyfreithiol a’r camau a gymerir i adnabod y rheiny sydd wedi cael eu harteithio, 
i sicrhau na fyddant yn cael eu cadw.

12.  Cam-drin cleifion sy’n derbyn gofal iechyd, gan gynnwys pryderon am 
annigonolrwydd y mesurau a luniwyd i sicrhau bod argymhellion a gafodd eu 
gwneud yn sgil adroddiadau yr ymchwiliad cyhoeddus i Mid Staffordshire NHS 
Foundation Trust yn cael eu gweithredu. 

13.  Pryderon ynghylch annigonolrwydd mesurau a gymerwyd i atal troseddau casineb, 
cosbi plant yn gorfforol a cham-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio arnynt.

Mae’r rhestr hon yn pwysleisio amrywiaeth y materion sy’n berthnasol i’r Confensiwn, 
ac amrywiaeth y wybodaeth y mae angen i’r Pwyllgor ei derbyn gan sefydliadau 
cymdeithas sifil er mwyn monitro gweithrediad llawn y DU o’r Confensiwn. 

Cam 2: Adroddiad y wladwriaeth 

Dylai adroddiad y wladwriaeth fynd i’r afael â’r rhestr bwyntiau yn ei chyfanrwydd. Gall 
sefydliadau cymdeithas sifil gyfrannu at y cam yma mewn sawl ffordd, gan gynnwys: 

•  atgoffa’r Llywodraeth o’i hymrwymiad i gyflwyno adroddiad y wladwriaeth.

•  cyfranogi o unrhyw ymgynghoriad mae’r Llywodraeth yn ei drefnu yn ystod  
paratoi’r adroddiad, a 

•  gwneud eu cyflwyniad eu hunain i’r Pwyllgor pan fydd adroddiad y wladwriaeth 
wedi’i chyflwyno, i ddwyn sylw at safbwyntiau eraill a thystiolaeth ychwanegol,  
er enghraifft.

 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU ei hymateb i’r rhestr o bwyntiau fis Tachwedd 2017. 
Mae’r ddogfen ar gael i’w lawrlwytho.

Y prif faterion ar gyfer yr archwiliad o’r 
materion sy’n berthnasol i’r DU yn rhestr 
bwyntiau 2016 y Pwyllgor 
1.  Methiant y DU i ymgorffori rhai o ddarpariaethau’r Confensiwn. Yn anad dim, 

absenoldeb diffiniad o artaith yng nghyfraith ddomestig y DU sy’n gyson ag 
Erthygl 1 y Confensiwn a diffyg cosbau priodol am artaith neu gyfranogedd 
mewn artaith sy’n adlewyrchu difrifoldeb y drosedd. 

2.  Effaith diwygiadau cymorth cyfreithiol ar allu dioddefwyr i gael cyfiawnder 
a chamau unioni effeithiol am drosedd a ffurfiau eraill ar driniaeth greulon, 
annynol neu ddiraddiol. 

3.  Triniaeth tramorwyr sy’n cael eu cadw mewn lleoliad cadw a phryderon 
ynghylch annigonolrwydd ymchwiliadau i honiadau o artaith.

4.  Pryderon am ddiffyg annibyniaeth ddeddfwriaethol y NPM, yn ogystal  
â’r adnoddau sy’n cael ei ddyrannu iddo.

5.  Pryderon ynghylch mesurau a gymerir i ddileu pob math o drais  
yn erbyn merched. 

6.  Diffygion yn y fframwaith deddfwriaethol a sefydliadol ar gyfer atal ac ymladd 
masnachu pobl a’i ystyried yn drosedd.

7.  Tystiolaeth, yng ngweithdrefnau lloches y DU, o orfodi pobl i ddychwelyd i 
wlad lle mae perygl y cânt eu harteithio (‘refoulement’). Pryderon ynghylch 
annigonolrwydd hyfforddiant swyddogion gorfodi, staff carchardai a 
gwarchodwyr ffin, gan gynnwys mewn perthynas â defnyddio Taser. 

8.  Pryderon ynghylch annigonolrwydd hyfforddiant barnwyr, erlynwyr, meddygon 
fforensig a staff meddygol sy’n ymdrin ag unigolion sydd wedi’u cadw, mewn 
perthynas â darganfod a dogfennu effeithiau corfforol a seicolegol artaith.

9.  Amodau cadw mewn carchardai, lleoliadau cadw cyn-dreial a llysoedd.  
Yn arbennig, gorboblogi, darpariaeth gofal iechyd amhriodol (gan gynnwys 
gofal iechyd meddwl) a gorddefnydd o rym, carchariad unigol, gan 
ganolbwyntio’n arbennig ar blant a merched.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/663316/uk-6th-periodic-report-under-cat.pdf
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6  Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a Chomisiwn Hawliau 
Dynol yr Alban yw tri sefydliad hawliau dynol cenedlaethol y DU.

7  Swyddfa’r Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol (2008), Working with the United Nations Human Rights Programme: 
A Handbook for Civil Society, t. 51 [agorwyd: 8 Mawrth 2018]. 

Cam 4: Archwiliad ffurfiol o’r wladwriaeth yn Geneva

Pan fydd y wladwriaeth wedi cyflwyno’i hadroddiad, bydd y Pwyllgor yn ei ystyried,  
yn dynodi dau aelod i weithredu fel ‘rapporteurs’ gwlad i arwain yr archwiliad. 

Dialog rhwng dirprwyaeth o Lywodraeth y DU ac aelodau’r pwyllgor yw’r archwiliad. 
Bydd yn cael ei gynnal dros gyfnod o ddau ddiwrnod fel rheol. 

Yn ystod y diwrnod cyntaf, bydd dirprwyaeth y Llywodraeth yn rhoi cyflwyniad byr, sydd 
fel arfer yn diweddaru’r wybodaeth sydd yn adroddiad y wladwriaeth. Yn dilyn hyn bydd 
aelodau’r Pwyllgor yn gwneud eu sylwadau ac yn eu holi. 

Yn ystod yr ail ddiwrnod, bydd dirprwyaeth y Llywodraeth yn ateb cwestiynau’r Pwyllgor 
ac yn ymdrin ag unrhyw faterion dilynol eraill. 

Gall sefydliadau cymdeithas sifil a NHRI sydd wedi cyflwyno gwybodaeth ysgrifenedig 
i’r Pwyllgor gyfarfod ag aelodau’r Pwyllgor yn breifat cyn i’r archwiliad o’r wladwriaeth 
ddechrau. 

Yn ystod y briffio, sy’n para awr, bydd gan gynrychiolwyr cymdeithasau sifil oddeutu  
20 munud i annerch y Pwyllgor. Yn ystod gweddill yr amser, bydd aelodau’r Pwyllgor  
yn gofyn eu cwestiynau. Gall sefydliadau’r gymdeithas sifil a NHRI hefyd fynychu,  
fel sylwedyddion, yr archwiliad o’r wladwriaeth sy’n barti. 

Cam 5: Y sylwadau clo 

Argymhellion yw’r sylwadau clo, sy’n manylu ar ba gamau gweithredu y mae’n rhaid 
i’r Llywodraeth eu cymryd er mwyn cydymffurfio â’r Confensiwn. Anfonir y ddogfen 
gyhoeddus yma’n at y Llywodraeth a’i chyhoeddi ar wefan y Pwyllgor. 

Dylai’r Llywodraeth sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o’r sylwadau clo blaenorol, 
yn ogystal ag adroddiad y wladwriaeth. Cyhoeddwyd sylwadau clo ar y DU yn 2013. 
Ar y pryd, dosbarthodd Llywodraeth y DU y sylwadau clo i swyddogion yn adrannau 
perthnasol y llywodraeth a’r gweinyddiaethau datganoledig. Ni ledaenodd Llywodraeth 
y DU y sylwadau clo i’r cyhoedd yn ehangach.

Cam 3: Yr adroddiadau cysgodol

Mae adroddiadau’r wladwriaeth, yn unol â’r diffiniad ohono, yn seiliedig ar safbwynt 
penodol wrth adrodd ar gynnydd a pherfformiad. Mae’r Pwyllgor felly’n annog 
sefydliadau cymdeithas sifil a NHRI, megis y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 
Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban a Chomisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon,6  
i ddarparu adroddiadau cysgodol iddynt, sy’n cynnwys tystiolaeth am: 

•  gynnydd tuag at gydymffurfio

•  y bylchau a’r problemau sy’n bodoli, a’r 

•  camau gweithredu sydd eu hangen. 

 
Mae’r adroddiadau cysgodol hefyd yn helpu’r Pwyllgor i feddwl am gwestiynau i’w gofyn 
yn ystod yr archwiliad o’r wladwriaeth. Mae’r Pwyllgor yn annog sefydliadau cymdeithas 
sifil i gynhyrchu cyd-adroddiadau wedi’u hatgyfnerthu, yn hytrach na chyflwyniadau  
ar wahân. Serch hynny, mae hefyd yn bosibl cyflwyno adroddiadau ar wahân.

Mae canllawiau’r Pwyllgor ar sut i gyflwyno gwybodaeth mewn adroddiadau cysgodol 
yn cynnwys:

•  trefnu gwybodaeth dan erthyglau perthnasol y Confensiwn a/neu faterion thematig 

•  darganfod materion neu bryderon sydd yn ôl adroddiadau’n arwain at dorri hawliau 
penodol dan y Confensiwn. 

•  gan gynnwys argymhellion diriaethol ar sut i wella’r problemau a nodwyd, a 

•  chyfeirio at argymhellion perthnasol gan gorff eraill y CU lle bo modd.7

 
Dylai tystiolaeth berthnasol, megis astudiaethau achos, gwybodaeth ystadegol a 
chyfeiriadau at ddyfarniadau llys neu astudiaethau awdurdodol gefnogi’r adroddiadau 
cysgodol Dylai’r adroddiadau gael eu cyflwyno bedair wythnos cyn dechrau’r archwiliad 
o’r wladwriaeth (gweler cam 4).

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx
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Gall sefydliadau cymdeithas sifil ac NHRI ddefnyddio argymhellion y Pwyllgor i helpu 
dadlau o blaid newidiadau penodol mewn polisi neu ddeddfwriaeth - er enghraifft trwy:

•  ddefnyddio argymhellion y Pwyllgor i gyfrannu gwybodaeth ar gyfer ymgyrchu  
a gwaith eiriolaeth

•  cyfeirio at ddarpariaethau’r Confensiwn a sylwadau clo’r Pwyllgor mewn  
deunydd briffio ar bolisi, ymatebion i ymgynghoriadau a llythyron at seneddwyr  
a gweinidogion, a

•  defnyddio argymhellion y Pwyllgor yn feincnodau ar gyfer mesur cynnydd.

Gall sefydliadau cymdeithas sifil hefyd gyfeirio at argymhellion perthnasol eraill  
y CU yn eu gwaith eiriolaeth, yn enwedig o gyrff cytuniadau eraill a’r Adolygiad 
Cyfnodol Cyffredinol (UPR).10

Gwahoddir sefydliadau cymdeithas sifil a NHRI i gyflwyno adroddiadau cysgodol 
ychwanegol i ddarparu gwybodaeth ar gyfer rhestr bwyntiau’r Pwyllgor cyn yr  
archwiliad nesaf. Dylid cyflwyno adroddiadau cysgodol i gyfrannu gwybodaeth  
ar gyfer y rhestr bwyntiau dri mis cyn dyddiad llunio’r rhestr derfynol. Bydd y  
Pwyllgor yn nodi’r dyddiadau penodol hyn ar eu gwefan.

8    Gweinidogaeth Cyfiawnder (Mai 2014) Follow-up information in response to the Concluding Observations 
adopted by the Committee Against Torture on the 5th periodic report of  the United Kingdom of  Great Britain and 
Northern Ireland [agorwyd: Mawrth 2018

9    EHRC, NIHRC, SHRC (Medi 2014) Follow-up regarding Concluding Observations adopted by the Committee 
Against Torture on the fifth periodic report of  the UK [agorwyd: Mawrth 2018

10  Proses adolygiad cymheiriad yw’r UPR. Mae Cyngor Hawliau Dynol y CU yn ei gynnal i asesu’r sefyllfa  
o ran hawliau dynol ymhob Aelod wladwriaeth.

‘Gall sefydliadau cymdeithas sifil
ddefnyddio argymhellion y Pwyllgor
i helpu dadlau dros newidiadau penodol
mewn polisi neu ddeddfwriaeth.’

Gall sefydliadau cymdeithas sifil atgoffa’r Llywodraeth o’i hymrwymiad i ledaenu’r 
sylwadau clo yn eang. Gallant wneud hyn yn uniongyrchol wrth rannu’r sylwadau  
trwy eu rhwydweithiau eu hunain a’u defnyddio yn eu gwaith. 

Bydd y set nesaf  o sylwadau clo yn cael eu cyhoeddi ar ôl yr archwiliad o Lywodraeth  
y DU, a ddisgwylir yn ystod gwanwyn 2019. 

Cam 6: Dilyn sylwadau clo’r Pwyllgor

Mae hwn yn gam pwysig yn y broses. Mae’n cynnwys trosi darpariaethau’r Confensiwn 
ac argymhellion y Pwyllgor yn gamau gweithredu pendant. 

Yn ei sylwadau clo, fel arfer bydd y Pwyllgor yn nodi nifer fach o argymhellion yr hoffai 
weld diweddariad arnynt o fewn 12 mis. Rhaid i’r wladwriaeth sy’n barti ddarparu 
gwybodaeth ar y mesura y mae wedi’u cymryd i roi’r argymhellion penodol hyn ar waith. 

Yn ei sylwadau clo ar y DU yn 2013, gofynnodd y Pwyllgor am ddiweddariad ar nifer  
o faterion, gan gynnwys: 

•  ymholiadau i honiadau o arteithio dramor

•  sicrhau parch i’r egwyddor o osgoi gorfodi pobl i ddychwelyd i sefyllfa beryglus 
(non-refoulement)

•  sicrhau bod Shaker Aamer yn cael ei ryddhau a’i ddychwelyd i’r DU rhag blaen, a

•  chynnal ymchwiliadau prydlon, trylwyr ac annibynnol i honiadau o arteithio dramor. 

Ymatebodd Llywodraeth y DU i’r cais yma fis Mai 2014.8 Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol, Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban a Chomisiwn Hawliau Dynol 
Gogledd Iwerddon hefyd wedi cyflwyno adroddiad dilynol ar y cyd.9 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398273/cat-300520140-uk-follow-up-information.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398273/cat-300520140-uk-follow-up-information.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398273/cat-300520140-uk-follow-up-information.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/catfollowup_final_2014_9_24_1.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/catfollowup_final_2014_9_24_1.pdf
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6. Dogfennau ac adnoddau allweddol 
sy’n ymwneud â’r Confensiwn  
Mae’r adran hon yn darparu rhestr o’r prif  ddogfennau a chysylltiadau ar gyfer 
sefydliadau cymdeithas sifil sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o broses monitro  
ac adrodd y Confensiwn.  

Prif ddogfennau

•  Gellir gweld testun y Confensiwn ar wefan Swyddfa Uchel Gomisiynydd Hawliau 
Dynol y CU (OHCHR).

•  Mae’r OHCHR hefyd wedi cyhoeddi canllaw ar gyfer sefydliadau cymdeithas sifil 
sydd yn awyddus i ymgysylltu â’r CU. 

•  Chweched adroddiad gwladwriaeth cyfnodol y DU, a gyhoeddwyd fis  
Tachwedd 2017.

•  Rhestr o bwyntiau y Pwyllgor yn Erbyn Arteithio cyn cyflwyno chweched adroddiad 
cyfnodol y DU, 7 Mehefin 2016. 

•  Sylwadau clo blaenorol y Pwyllgor yn Erbyn Arteithio ar y DU, a fabwysiadwyd  
ar 24 Mehefin 2013. 

•  Mae’r International Service for Human Rights, sef  corff anllywodraethol (NGO), 
hefyd wedi cyhoeddi canllaw ar gytuniadau hawliau dynol y CU, gan gynnwys 
gwybodaeth ar sut y gall NGO ymgysylltu â chyrff y cytuniadau.

Astudiaeth achos: 
Sut y gall llunio adroddiad wneud 
gwahaniaeth 

Sefydliad gwirfoddol bychan sy’n monitro hawliau dynol yng Ngogledd Iwerddon 
yw’r Pwyllgor ar Weinyddu Cyfiawnder (CAJ).

Yn y 1990au, roedd am derfynu’r enghreifftiau o gam-drin hawliau dynol yn erbyn 
pobl oedd yn y ddalfa ar amheuaeth o gymryd rhan mewn trais parafilwrol Roedd 
y bobl hyn yn aml yn cael eu cyfweld heb gyfreithwyr yn bresennol, yn cael eu rhoi 
dan glo heb wrandawiad teg ac yn cael eu cam-drin yn gorfforol. 

Defnyddiodd CAJ y broses adrodd dan y Confensiwn i gyrraedd ei nod o ddod  
â’r enghreifftiau o gam-drin hawliau dynol yn erbyn y bobl hyn i ben. Llwyddodd  
y broses yma i’w helpu i gynyddu cyhoeddusrwydd a rhoi pwysau ar Lywodraeth  
y DU. Pan ymddangosodd Llywodraeth y DU gerbron y Pwyllgor yn Erbyn 
Arteithio ym 1991, 1995 ac 1998, lluniodd CAJ gyflwyniadau manwl o safon  
uchel, gan fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor i roi brîff i’r aelodau ar bob achlysur. 

Dywedodd Paul Mageen o CAJ: ‘Gall bron pob un o’r argymhellion a wnaeth y 
Pwyllgor dros y blynyddoedd hynny ynghylch Gogledd Iwerddon gael ei olrhain 
yn uniongyrchol i’r cyflwyniadau a wnaethom ni. Mae’r prif  amcanion penodol 
a’r nod gyffredinol wedi’u cyflawni. Ein barn ni yw bod defnyddio’r dacteg yma 
wedi effeithio’n sylweddol ar y ffordd y mae’r DU, ac yn enwedig yr heddlu yng 
Ngogledd Iwerddon, yn gweithredu o ran y rhai sy’n cael eu cadw dan amheuaeth 
o gymryd rhan mewn trais parafilwrol yng Ngogledd Iwerddon.’

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/663316/uk-6th-periodic-report-under-cat.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/GBR/QPR/6&Lang=en
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhspGeQzFMcltSwMusuUVdUF2JWvda8Co0E3WDKq2T/HPNIvkBZsDz96huYSwBuifn8jQ38U1GDqWH8jOhni0gbYEHWWcC7TA8/zeIU/ui6TdI
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ishr_simpleguide_eng_final_final_dec15.pdf
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Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban 

Governor’s House
Regent Road 
Edinburgh 
EH1 3DE

Ffôn: +44 131 244 3550
E-bost: hello@scottishhumanrights.com
Y We: www.scottishhumanrights.com 

Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon 

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA

Ffôn: +44 28 9024 3987
E-bost: info@nihrc.org 
Y We: www.nihrc.org 

Prif gysylltiadau

Ysgrifenyddiaeth Pwyllgor y CU yn Erbyn Arteithio

Committee Against Torture
Human Rights Treaties Division
Office of  the UN High Commissioner for Human Rights
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201 Geneva
Switzerland

Ffôn: +41 22 917 98 86
E-bost: cat@ohchr.org
Y We: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

Correspondence Unit
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Ffôn: +44 20 3117 0235 
E-bost: info@equalityhumanrights.com 
Y We: www.equalityhumanrights.com 

mailto:hello@scottishhumanrights.com
www.scottishhumanrights.com
mailto:info@nihrc.org
www.nihrc.org
mailto:cat@ohchr.org
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx
mailto:info@equalityhumanrights.com
www.equalityhumanrights.com
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David Isaac 
Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig
yn Erbyn Arteithio yn ymwneud nid
yn unig â charchardai, dalfa’r heddlu
a honiadau o droseddau rhyfel.
Mae hefyd yn ymwneud â’n cartrefi
gofal a’n hysbytai a sut y mae rhai
o grwpiau mwyaf diamddiffyn yn ein
cymdeithas - plant, pobl anabl, a
cheiswyr lloches - yn cael eu trin yn ein
sefydliadau. Yn ogystal â hyn, mae’n
ymwneud â masnachu pobl, trais ar sail
rhywedd a throseddau casineb

Sefydliad Byd yn Erbyn Arteithio (OMCT)

Corff anllywodraethol rhyngwladol yw OMCT sy’n gweithio i gryfhau gallu sefydliadau 
cymdeithas sifil i fynd i’r afael a gwraidd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol 
problemau arteithio a ffurfiau eraill ar drais. Mae’n gwneud hyn trwy gynorthwyo’u 
gweithredoedd, eu gwaith ymestynnol a’u hymgyrchu ar lefel genedlaethol, a thrwy 
gefnogi eu rhyngweithio â CAT a mecanweithiau eraill y CU ar y lefel ryngwladol.

OMCT International Secretariat
PO Box 21
8 rue du Vieux-Billard
CH-1211 Geneva 8
Switzerland

Ffôn: +41 22 809 4939 
E-bost: omct@omct.org
Y We: www.omct.org 

Cymdeithas dros Atal Arteithio (APT)

NGO sy’n gweithio’n fyd-eang i atal arteithio a cham-drin yw APT Mae’n darparu 
arbenigedd i sefydliadau rhyngwladol, llywodraethau, sefydliadau hawliau dynol 
ac eraill. Mae’r APT wedi chwarae rôl bwysig yn y dasg o sefydlu safonau a 
mecanweithiau rhyngwladol a rhanbarthol i atal arteithio. Yn eu plith mae’r Protocol 
Dewisol i Gonfensiwn y CU yn Erbyn Arteithio (OPCAT).

APT International Secretariat
Centre Jean-Jacques Gautier
PO Box 137
Route de Ferney 10
CH-1211 Geneva 19
Switzerland

Ffôn: +41 22 919 21 70
E-bost: apt@apt.ch
Y We: www.apt.ch

mailto:omct@omct.org
www.omct.org
mailto:apt@apt.ch
www.apt.ch
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