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

  مناهضة التعذيبة نجل
   واألربعونالسادسةالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣ -مايو /أيار ٩

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

  تامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات اخل    

  سلوفينيا    
 يف  (CAT/C/SVN/3)نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثالث لسلوفينيا            -١

، ٢٠١١مايو  / أيار ١١ و ١٠املعقودتني يومي   ) 987 و (CAT/C/SR.984 ٩٨٧ و ٩٨٤جلستيها  
  .(CAT/C/SR.1006) ١٠٠٦واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة  -ألف   
 أُعد وفقـاً للمبـادئ      الذيالدوري الثالث    سلوفينيا تقريرها ترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

 لكنها تأسف على تقدميه بعد تـأخر        التوجيهية اليت وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقارير،      
  .دام ثالث سنوات

 قد اجتمع باللجنة،    وتالحظ اللجنة بتقدير أن وفداً رفيع املستوى من الدولة الطرف           -٣
تنـدرج  وتالحظ بتقدير أيضاً الفرصة اليت أتيحت هلا إلجراء حوار بناء يشمل جماالت عدة              

  .نطاق االتفاقية يف
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدوليـة التاليـة منـذ النظـر                 -٤
  :تقريرها الدوري الثاين يف

 كـانون   ٢٣ل االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب، يف          الربوتوكو  )أ(  
  ؛٢٠٠٧يناير /الثاين

االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري،        )ب(  
  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ يف

 / أيلـول  ٢٣الربوتوكوالن االختياريـان التفاقيـة حقـوق الطفـل، يف             )ج(  
  ؛٢٠٠٤ سبتمرب

 االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،         الربوتوكول  )د(  
  ؛٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٣ يف

النـساء    وخباصـة  ،بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص         )ه(  
 ٢١، يف   عـرب الوطنيـة     املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة        ،واألطفال

  .٢٠٠٤مايو /أيار
جبهود الدولة الطرف املتواصلة ملراجعة تـشريعاهتا يف اجملـاالت          اً   اللجنة علم  وحتيط  -٥

  :املتعلقة باالتفاقية، ومنها ما يلي
 اليت تعرف التعذيب وجترمه، والتعديالت اليت ترفـع  ٢٦٥استحداث املادة    )أ(  

  ؛٢٠٠٨عام  احلد األقصى للعقوبة على االجتار بالبشر يف قانون العقوبات، يف
لتعديالت على قانون الشرطة، اليت توفر للمحتجزين إمكانية احلصول على          ا  )ب(  

  ؛٢٠٠٥خدمات يقدمها أطباء، يف عام 
التعديالت على قانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون االدعـاء العـام،               )ج(  

متخصصة يف إطار جمموعة ممثلي االدعاء العام من أجـل          اً  ، اليت تنشئ أقسام   ٢٠٠٧ عام يف
قضائية على اجلرائم اليت ترتكبها الشرطة أو الشرطة العـسكرية أو األشـخاص             املالحقة ال 

  املنتدبني لبعثة عسكرية أو ما يشاهبها يف اخلارج؛
، الـذي يـنظم إجـراءات       ٢٠٠٨اعتماد قانون حقوق املرضى، يف عام         )د(  

الشكوى عند حصول انتهاكات حلقوق املرضى، مبا فيها تلك اليت ترتكـب يف مؤسـسات       
  ة العقلية؛الصح

، الذي ينص علـى إسـداء       ٢٠٠٨اعتماد قانون الصحة العقلية، يف عام         )ه(  
املشورة ومحاية احلقوق يف جمال الصحة العقلية، ومن ذلك إجراءات احتجاز مـن يعـانون               

  مشكالت صحية عقلية؛
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  ؛٢٠٠٨اعتماد قانون منع العنف املرتيل، يف عام   )و(  
ن املنظم للوضع القانوين ملـواطين مجهوريـة        اعتماد القانون املعدل للقانو     )ز(  

  ؛٢٠١٠سالفيا االشتراكية االحتادية السابقة الذين يعيشون يف سلوفينيا، يف عام ويوغ
، ٢٠٠٦مربر له، يف عام  اعتماد قانون محاية احلق يف حماكمة دون تأخري ال         )ح(  

  .٢٠٠٩والتعديالت املدخلة عليه يف عام 
هود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني سياساهتا وإجراءاهتا        باجلاً  وترحب اللجنة أيض    -٦

  :تفاقية، بوسائل منها ما يليقصد توفري املزيد من احلماية حلقوق اإلنسان وإنفاذ اال
  ؛"سجن عطلة األسبوع"استحداث شكل بديل للعقوبة اجلنائية ويشار إليه باسم   )أ(  
  ؛٢٠٠٩ ، يف عام"حبقوقهإشعار من ألقي عليه القبض "إصدار كتيب عن   )ب(  
  .٢٠١٤-٢٠٠٩ منع العنف املرتيل للفترةبشأن اعتماد قرار   )ج(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  

  تعريف جرمية التعذيب    
حكم يعـرف التعـذيب وجيرمـه       باستحداث  فيه اللجنة   ترحب  يف الوقت الذي      -٧

ية، فإهنا تظل قلقة ألن جرمية التعـذيب         من االتفاق  ١ ويتضمن مجيع العناصر احملددة يف املادة     
  ).٤و ١ املادتان(ختضع ملبدأ التقادم 

إلغاء  من قانون العقوبات بغية      ٩٠  على تعديل املادة   الطرفحتث اللجنة الدولة      
أن هـذه   تضمن   أن   وينبغي للدولة الطرف أيضاً   . رمية التعذيب جبفيما يتعلق   التقادم   دةُم

 ٢ جـاء يف الفقـرة     ناسبة تراعي طبيعتها اخلطرية، وفق ما     اجلرمية يعاقب عليها بعقوبة م    
  . من االتفاقية٤ املادة من

  الضمانات القانونية األساسية    
 ١٤٨ مبقتضى املـادة   وصورة،اً  تسجيل االستجوابات صوت    اللجنة أنه ميكن   تالحظ  -٨

ن القـانون    أل ُيجرى  تشعر بالقلق ألن هذا التسجيل ال      لكنها ،من قانون اإلجراءات اجلنائية   
  ).٢ املادة( )١(يشترطه ال

__________ 

اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة         "كومة سلوفينيا بشأن زيارة     انظر التقرير املقدم إىل ح     )١(
 .٢٤، الفقرة CPT/Inf (2008) 7إىل سلوفينيا، " الالإنسانية أو املهينة
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد الشرط القانوين لتسجيل كل استجوابات             
 باعتباره وسيلة إضافية ملنع التعـذيب       ،بالصوت والصورة ،  احملتجزين يف مجيع أحناء البالد    

  .وسوء املعاملة
لتـسجيل  اً  حاسوبياً  ظامويف الوقت الذي تالحظ فيه اللجنة وضع الدولة الطرف ن           -٩

بسبب عدم   بعمليات االحتجاز على يد الشرطة، فإن القلق يساورها          املتصلةمجيع املعلومات   
ثل وقت الوصول إىل مركـز      ، م النظام، ألن بعض املعلومات   هذا  يف  ت  لوما مجيع املع  إدراج

  ).٢ املادة( )٢(غري متوفرة ،الشرطة ووقت اإليداع يف الزنزانة
إدراج من أجـل    اً   إلكتروني حملتجزيناتوسيع نطاق نظام تسجيل     توصي اللجنة ب    

وضع نظام دقيـق لرصـد فتـرة        ، وذلك ل  مجيع املعلومات املناسبة بشأن حبس احملتجز     
  . كاملةًاالحتجاز

  احلبس االحتياطي وتراكم القضايا يف احملاكم    
هتـدف إىل   وتدابري أخرى اختذهتا الدولة الطرف و     " لوكندا"ترحب اللجنة مبشروع      -١٠

، نسبة احملتجزين احتياطيـاً   ارتفاع  احلد من تراكم القضايا يف احملاكم، لكنها تظل قلقة إزاء           
انتظار احملاكمة، وهي نسبة مل تنخفض يف السنوات اخلمس املاضية، وفق اإلحصاءات اليت              يف

  ).٢املادة (قدمتها الدولة الطرف 
حد مـن تـراكم القـضايا    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لل     

  .احملاكم وتتخذ كل التدابري الالزمة هلذا الغرض، مبا فيها التدابري غري السجنية يف

  أمني املظامل    
بالدور اجلديد الذي يؤديه أمني املظامل املعين حبقـوق اإلنـسان           اً  حتيط اللجنة علم    -١١

 قلقة من قلة املوارد املاليـة       بصفته آلية الوقاية الوطنية مبوجب الربوتوكول االختياري، لكنها       
املتاحة ملكتبه وشح املعلومات عن نطاق اختصاصاته املتعلقة بـالتحقيق بنفـسه يف مـزاعم               

  ).٢املادة (التعذيب وسوء املعاملة 
كـي  واليته  ينبغي للدولة الطرف أن تعزز بنية مكتب أمني املظامل وتوسيع نطاق              

املة وإمداده باملوارد البشرية واملادية واملاليـة       جيري حتقيقاته يف مزاعم التعذيب وسوء املع      
للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز حقـوق اإلنـسان           اً  الكافية وفق 

  ).مبادئ باريس(ومحايتها 

__________ 

 .٢٥، الفقرة CPT/Inf (2008) 7انظر  )٢(
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  أعمال التعذيب والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيهاالشكاوى املتعلقة ب    
دمتها الدولة الطرف عن التحقيق يف حاالت سوء        بالبيانات اليت ق  اً  حتيط اللجنة علم    -١٢

السلطة، وتزوير الوثائق،   حدود  املعاملة يف إطار أبواب شىت من قانون العقوبات، مثل جتاوز           
والتهديدات، واإلمهال، وسوى ذلك، وتشعر بالقلق إزاء قلة املعلومات عن احلـاالت الـيت             

اخلـاص   من قانون العقوبات     ٢٦٥دة  ُحقق فيها أو اليت قدمت شكاوى بشأهنا يف إطار املا         
  ).١٣ و١٢املادتان (التعذيب ب

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن حتقق يف مجيع املزاعم املتعلقة بأعمال التعذيب            
وتطلب إىل الدولـة الطـرف      . وسوء املعاملة بسرعة ونزاهة وفاعلية ومالحقة مرتكبيها      

ر واالنتماء اإلثين للضحايا أو نسبهم،      متد اللجنة ببيانات، مصنفة حسب اجلنس والعم       أن
عدد الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات والعقوبات املفروضـة مبقتـضى           عن
  . من قانون العقوبات٢٦٥ املادة

  ظروف االحتجاز    
اً ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني ظروف االحتجاز حتسين            -١٣

تزال تشعر بالقلق إزاء     ناء مرافق جديدة وجتديد املرافق املوجودة، لكنها ال       ، مبا فيها ب   ملحوظاً
مشكالت االكتظاظ، خاصة يف السجون الرئيسية، مثل دوب، وليوبليانا، وماريبور، وكوبر،           

االنتحـار  حتول دون اإلقدام علـى       إزاء قلة اآلليات اليت      وتشعر بالقلق أيضاً  . ونويف ميستو 
  ).١٦ و١١املادتان (السجون  يف

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل املزيد من اجلهود حبيث تتوافق ظروف االحتجاز يف   
 وغريها مـن املعـايري      القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء    مراكز سلب احلرية مع     

سيما عن طريق احلد من االكتظاظ يف السجون، واللجـوء       الدولية املتصلة باملوضوع، ال   
ل غري السجنية، وتوفري السكن الالئـق والرعايـة النفـسية املناسـبة             أكثر إىل األشكا  

 بـأن   وتوصي اللجنة أيضاً  .  النفسيني للمحتجزين الذين يتطلب وضعهم الرقابة والعالج     
واحليلولـة دون   تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة للتحقيق يف حاالت االنتحار           

  .يف مراكز االحتجازحدوثها 

   النفسيالطبمرافق     
تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات اليت قدمها هلا ممثلو الدولة الطرف أثناء احلوار،   -١٤

 عنـدما  اًاإلحلاق مبؤسسات الطب النفسي قسر لكنها تأسف على قلة املعلومات عن حاالت        
ُيستوىف سوى عدد قليل من املعايري املنصوص عليها يف قانون الصحة العقلية، وليس كلها،               ال

حلاق مبستشفيات الطب النفسي    اإلما يتعلق ب  وقلة املعلومات عن عدد الشكاوى والطعون في      
ورغم املعلومات اليت قدمت أثناء احلوار، تأسف اللجنة على قلة املعلومات عن اللجوء             . اًقسر

إىل تدابري مثل املعاجلة بالتخليج الكهريب، والعقاقري ذات التأثري النفساين، وعـن الـشكاوى              
  ).١٦املادة (لك التدابري اخلاصة ت من
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتوىل األجهزة القضائية مراقبة كل عملية إحلاق              
مبؤسسة من مؤسسات الطب النفسي ورصدها عن كثب، وأن تتأكد من أن هيئات رصد         

 اً لتلقي العالج قسر   مستقلة تزور مجيع األماكن اليت ُيحتجز فيها مصابون بأمراض عقلية         
أن تتوىل تنفيذ التوصيات اليت اً  وينبغي للدولة الطرف أيض.لتأمني تنفيذ الضمانات القائمة

. ويف الوقت املناسـب     كامالًاً  قدمها أمني املظامل وهيئات رصد أخرى يف هذا اجملال تنفيذ         
بأن تعيد النظر جبدية يف تطبيق املعاجلـة بـالتخليج          اً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض    

  .يب، وأي عالج آخر قد خيل بأحكام االتفاقيةالكهر

  العنف املرتيلمبا يف ذلك النساء واألطفال، ضد العنف املمارس     
بالتدابري القانونية واإلدارية اليت اختذهتا الدولة الطـرف ملكافحـة          اً  حتيط اللجنة علم    -١٥

النـساء  ضـد   األطفال، لكنها تظل قلقة إزاء انتشار العنـف         ضد  العنف اجلنساين والعنف    
انظر املالحظـات اخلتاميـة للجنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                 (والفتيات  

CEDAW/C/SVN/CO/4   العقـاب البـدين     ألن   وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً    ). ٢٣، الفقرة
  ).١٦ و١٢ و٢املواد (يظل مشروعاً داخل األسرة ألطفال ل

ع أشكال العنف املمارس    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها ملنع مجي          
النساء واألطفال، ومنها العنف املرتيل، ومالحقة مرتكبيه ومعاقبتهم، وتتأكـد مـن            ضد  

تنفيذ القوانني القائمة واالستراتيجيات الوطنية املعتمدة لذلك الغرض، مبا فيها الربنـامج            
اللجنـة  وتوصي  .  وتاماً فعاالًاً   تنفيذ ٢٠١٤-٢٠٠٩الوطين ملنع العنف األسري للفترة      

العقـاب البـدين    الدولة الطرف بأن تعّجل باعتماد قانون الزواج واألسرة الذي حيظـر            
، CRC/C/15/Add.230انظر املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل،       (ألطفال يف البيت    ل

دورات تدريبيـة   تقدمي  وتشجعها على تنظيم محالت توعية واسعة النطاق و       ). ٤٠ الفقرة
وكاالت إنفاذ القوانني، والقضاة، واحملامني، والعـاملني االجتمـاعيني         لعن العنف املرتيل    

  .الذين تربطهم بالضحايا عالقة مباشرة، ولفائدة عامة الناس

  االجتار بالبشر    
االجتار بالبـشر جرميـة،     تعترب  ترحب اللجنة بالتعديالت على قانون العقوبات اليت          -١٦

السياسات اليت هتدف إىل إذكاء الوعي، ومحايـة  وتشدد العقوبة على ذلك الفعل، إضافة إىل  
يزال  غري أن اللجنة تظل قلقة ألن االجتار بالنساء بغرض البغاء ما          . الضحايا، ومالحقة اجلناة  

مشكلة يف سلوفينيا، وألن تدابري محاية الضحايا ومساعدهتم تتخـذ شـكل مـشاريع              ميثل  
الت اليت ُجربت فيها أضـرار      وليست مؤسسات، وتأسف على قلة املعلومات عن عدد احلا        

  ).١٦ و٤ و٢املواد (الضحايا، مبا يف ذلك التعويض 
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سيما النـساء    ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها ملكافحة االجتار بالبشر، ال           
  :واألطفال، بواسطة ما يلي خاصة

مواصلة جهود زيادة وعي موظفي إنفاذ القوانني، والقضاة، واملـدعني            )أ(  
  ألة االجتار بالبشر؛العامني، مبس

مقاضاة اجلناة يف إطار احلكم املناسب الـوارد يف قـانون العقوبـات،               )ب(  
وضمان جرب مجيع الضحايا بفعالية على ما أصاهبم من أضرار، مبـا يف ذلـك التعـويض             

  وإعادة التأهيل؛
حتسني عملية حتديد هوية ضحايا االجتار وتوفري برامج إعـادة تأهيـل              )ج(  

  .هتيئة سبل حقيقية لتلقيهم الرعاية الصحية واملشورة، ومأسسة تلك اخلدماتمناسبة هلم و

  اللجوء وعدم اإلعادة القسرية    
 من قانون األجانب املتعلقة بعدم اإلعادة القسرية، تظل اللجنة          ٥١بالرغم من املادة      -١٧

ل املرتبطـة بـه،     احلماية الدولية الذي ينظم اللجوء واملسائ     املتعلق ب قلقة ألن القانون اجلديد     
 كثرية حتمل على االعتقـاد       بأن مثة أسباباً    عن عدم اإلعادة القسرية، علماً     يتضمن حكماً  ال

وتشعر بالقلق  . بأن الشخص، إن طرد أو أعيد أو سلم إىل دولة أخرى، قد يتعرض للتعذيب             
  .)٣ة املاد( يقني عدمجوانب يتعلق بذلك من   إزاء طول عملية حتديد وضع الالجئ وماأيضاً

  :ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي  
أن مجيع القوانني التشريعية اليت تنظم اللجوء أو املسائل املتـصلة      تضمن    )أ(  

به، مبا يف ذلك إجراءات احلماية املؤقتة اليت متس الفئات املستضعفة، تنص على مبدأ عدم               
  اإلعادة القسرية؛

قسرية وسبل انتـصاف فعالـة      توفر ضمانات إجرائية بعدم اإلعادة ال     و  )ب(  
هيئة قضائية مستقلة   قيام  تتعلق بطلبات اإلعادة القسرية يف إجراءات العزل، مبا يف ذلك           

  النظر يف حاالت الرفض؛بإعادة 
إمكانية اللجوء  حصوهلم على   ألشخاص الذين رفضت طلبات     وتضمن ل   )ج(  

  فضي إىل وقف تنفيذ قرار الطرد أو اإلبعاد؛تقدمي طعن فعال ي
تعدل قانون احلماية الدولية حبيث جيسد املبادئ واملعـايري املنـصوص           و  )د(  

 ١٩٥١سيما اتفاقية عـام      عليها يف القانون الدويل لالجئني ومعايري حقوق اإلنسان، ال        
  . امللحق هبا١٩٦٧املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكول عام 

يل القانون املنظم لوضـع مـواطين       بالتدابري التشريعية املتخذة لتعد   اً  وحتيط اللجنة علم    -١٨
مجهورية يوغوسالفيا االشتراكية االحتادية السابقة الذين يعيشون يف مجهورية سلوفينيا لتـدارك            

توفـق يف إنفـاذ      األحكام اليت َتبّين أهنا غري دستورية، لكنها تظل قلقة ألن الدولة الطرف مل            
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مـن  أصـالً  ، القـادمني  "املشطوبني"القانون وإعادة حقوق إقامة األشخاص، املعروفني باسم   
على حنو غري مشروع    مجهوريات يوغوسالفية سابقة، الذين ألغيت إقامتهم الدائمة يف سلوفينيا          

وتـشعر اللجنـة    . إىل اجلمهوريات اليوغوسالفية السابقة   بالفعل   والذين عادوا    ١٩٩٢يف عام   
 يزال سـائداً  مون إىل الروما، ما  ، مبن فيهم من ينت    "املشطوبني"بالقلق ألن التمييز يف حق هؤالء       

  ).١٦ و٣املادتان (
، ٢بشأن تنفيذ الدول األطراف املـادة       ) ٢٠٠٨(٢يف ضوء التعليق العام رقم        

بأن توفري احلماية اخلاصة لبعض األقليات أو األفراد املهمشني أو اجملموعات           تذكّر اللجنة   
. ة الطرف مبوجب االتفاقيـة    للخطر هو جزء من التزامات الدول     اً  املهّمشة األكثر تعرض  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف هذا الصدد، بأن تتخذ التدابري الالزمة إلعادة وضـع              
الذين أعيدوا إىل دول أخرى يف مجهورية   " املشطوبون"اإلقامة الدائمة إىل من يطلق عليهم       

علـى أن   اً  وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض    . يوغوسالفيا االشتراكية االحتادية السابقة   
، مبن فيهم من ينتمون إىل الرومـا، وتـؤّمن هلـم            "املشطوبني"   االندماج الكامل ل   تيسر

  .إجراءات عادلة لطلب اجلنسية

  اجلرب، مبا فيه التعويض وإعادة التأهيل    
عدم تقدمي الدولة الطرف أي معلومات عن أشكال اجلرب اليت تتيحها           لتأسف اللجنة     -١٩

  ).١٦ و١٤املادتان (ملعاملة لضحايا التعذيب وسوء ا
أن مجيع ضحايا التعذيب ُينَصفون ويتمتعون حبق       تضمن  ينبغي للدولة الطرف أن       

واجب اإلنفاذ يف تعويض عادل وكاف، مبا فيه وسائل إعادة التأهيل على أكمـل وجـه         
وأعيد تأهيلـهم،   اً  أن جتمع البيانات عن الضحايا الذين تلقوا تعويض       اً  وينبغي أيض . ممكن
  .يف ذلك املبالغ املقدمة امب

  التدريب    
ترحب اللجنة بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف عن طريق وضع بـرامج               -٢٠

للتغذيـة  تدريب عن أخالقيات الشرطة، وحقوق اإلنسان ألفراد الشرطة، واستحداث نظام           
ية تلـك الـربامج يف منـع        ، لكنها تظل قلقة إزاء الرصد والتقييم غري الكافيني لفعال         املرتدة

  ).١٠املادة (التعذيب وسوء املعاملة واكتشافهما 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب      أن التدريب على    ضمان    )أ(  

 بروتوكـول (ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة             وغريه من 
 إىل املوظفني الطبيني وغريهم من العاملني       ،منهجيعلى أساس   يقدم، بانتظام و  ) لسطنبوا

  ؛يف التحقيق يف قضايا التعذيب وتوثيقها
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وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية مجيع بـرامج التعلـيم والتـدريب            و  )ب(  
 وآثارها على احلد من حاالت التعذيب وسوء املعاملة، وتقييم التدريب املقدم ملوظفيهـا            

  العاملني يف جمال إنفاذ القوانني بانتظام؛
تعزيز جهودها لتنفيذ هنج يراعي نوع اجلنس عند تـدريب العـاملني            و  )ج(  

جمال االحتجاز أو االستجواب أو عالج النساء املعرضات ألي شكل مـن أشـكال               يف
  التوقيف أو االحتجاز أو السجن؛

نني بـالتمييز القـائم     تنظيم وحدات تدريب لتوعية موظفي إنفاذ القوا      و  )د(  
  .االنتماء اإلثين على

  أقلية الروما    
بتوضيح الدولة الطرف القائل إن مجع البيانات عن االنتماء اإلثين          اً  حتيط اللجنة علم    -٢١
تـضع أي وسـائل      احلق يف اخلصوصية، لكنها تظل قلقة ألن الدولة الطرف مل         مع  عارض  تي

، ومنع حـدوث تلـك األفعـال        ث عليها إثنياً  بديلة لدراسة مدى اجلرائم اليت يكون الباع      
إزاء التمييـز   اً  وتشعر بالقلق أيـض   . ورصدها، يف الوقت الذي تؤّمن فيه اخلصوصية الفردية       

املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية      انظر(حق أقلية الروما اليت ال تتمتع باملواطنة         يف
  ).١٦ و١٠ و٢واد امل) (E/C.12/SVN/CO/1واالجتماعية والثقافية، 

، بأن احلماية اخلاصة لبعض األقليات      ٢تذكر اللجنة، يف ضوء تعليقها العام رقم          
للخطر هو جزء من التزامـات      اً  األكثر تعرض أو األفراد املهمشني أو اجلماعات املهمشة       

بأن غرض مجع اإلحـصاءات هـو       اً  وحتيط اللجنة علم  . الدولة الطرف مبوجب االتفاقية   
أفـضل،  اً  تحديد الفئات اإلثنية يف إقليمها وفهمها فهم      من القيام ب  األطراف  الدول  متكني  

تقدمي ردود وحلول مناسبة ألشـكال    وونوع التمييز الذي تتعرض له، أو قد تتعرض له،          
 لذا، توصي اللجنة الدولة الطـرف       .التمييز احملددة، وقياس التقدم احملرز يف هذا الصدد       

وإعـداد تقـارير بـشأهنا،      اً   يكون الباعث عليها إثني    بدراسة مدى انتشار اجلرائم اليت    
والتحقيق يف جذورها يف الوقت الذي تضمن فيه احلق يف اخلصوصية، واختاذ مجيع التدابري            

وينبغي للدولة الطرف، يف هذا املقام، أن تعزز جهودها . الالزمة ملنع تلك اجلرائم مستقبالً
  .روماملكافحة كل أشكال التمييز يف حق أقليات ال

  مجع البيانات    
والتحقيقـات  عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عـن الـشكاوى          لتأسف اللجنة     -٢٢

واحملاكمات واإلدانات يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة على يد مـوظفي إنفـاذ القـوانني               
األطفـال  ضد  النساء والعنف   ضد  وموظفي السجون، وعن العنف املرتيل واجلنسي والعنف        

 جلـرب   وتكرر القول بعدم وجود معلومات عن السبل املتاحة       . لفئات املستضعفة وغريهم من ا  
  .أضرار ضحايا التعذيب وسوء املعاملة
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، مصنفة حسب نوع اجلرميـة      البيانات اإلحصائية ينبغي للدولة الطرف أن جتمع        
واالنتماء اإلثين والعمر واجلنس، املتعلقة برصد تنفيذ االتفاقية على الـصعيد الـوطين،             

والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات يف قـضايا التعـذيب   فيها البيانات عن الشكاوى    امب
وسوء املعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانني وموظفي السجون، والعنف املرتيل واجلنسي،            
والعنف املمارس على األطفال وغريهم من الفئات املستضعفة، وكذلك بشأن سبل جـرب        

  .للضحايااملقدمة وإعادة التأهيل، الضرر، مبا فيها التعويض 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية              -٢٣

فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال         اً  حلقوق اإلنسان اليت ليست طرف    
فاء القسري، والربوتوكول   املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االخت        

  .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تنشر التقرير املقدم إىل اللجنة ومالحظـات اللجنـة                -٢٤

سـائل  اخلتامية على نطاق واسع، باللغات املناسبة، بواسطة املواقع الـشبكية الرمسيـة، وو            
  .اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سـنة، معلومـات املتابعـة                 -٢٥
  . من هذه الوثيقة٢١ و١٧ و١٢ و٩ استجابةً لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات

مبـادئ  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري املقبل وفقـاً لل              -٢٦
للوثائق املتعلقة  التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير، وتتقيد باحلد األقصى لعدد الصفحات املقرر      

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم وثيقة أساسية       . باملعاهدات، وهو أربعون صفحة   
جيهية املنـسقة   لشروط الوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التو       اً  مشتركة حمدثة وفق  

الـيت  ،  )HRI/GEN.2/Rev.6( مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان         لتقدمي التقارير 
، اعتمدها االجتماع املشترك بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان            
 .والتقيد باحلد األقصى لعدد الصفحات املقرر للوثيقة األساسية املوحدة، وهو مثانون صفحة           

شكل الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة والوثيقة األساسية املوحدة معاً التزام الدولة الطـرف             وت
  .بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها التايل الذي سيكون التقرير الرابـع               -٢٧
  .٢٠١٥يونيه / حزيران٣ حبلول

        


