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

  جلنة مناهضة التعذيب
  الدورة السادسة واألربعون

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣ - مايو/ أيار٩

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

  تامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات اخل    

  تركمانستان    
يف ) CAT/C/TKM/1(نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير األويل لتركمانستان           -١

ــستيها  ــومي ) 997 وCAT/C/SR.994 (٩٩٧ و٩٩٤جل ــودتني ي ــار١٨ و١٧املعق  / أي
  .(CAT/C/SR.1015) ١٠١٥، واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها ٢٠١١ مايو

  مقدمة  -ألف   
نستان تقريرها األويل الذي يتبع عموماً املبادئ التوجيهية        اترحب اللجنة بتقدمي تركم     -٢

يتضمن  غري أهنا تعرب عن أسفها ألن التقرير ال       . اليت وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقارير     
، عن موعده عشر سنوات   معلومات إحصائية وتطبيقية عن تنفيذ أحكام االتفاقية وألنه تأخر          

مما حال دون قيام اللجنة بتحليل لتنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف يف أعقاب التصديق عليها               
  .١٩٩٩يف عام 

وتالحظ اللجنة بتقدير أن وفداً رفيع املستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة               -٣
 هلا من فرصة إلقامـة      وتالحظ بتقدير أيضاً ما أُتيح    أثناء انعقاد دورهتا السادسة واألربعني،      

  .حوار بناء يشمل جماالت كثرية تندرج يف نطاق االتفاقية
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :على الصكوك الدولية التالية أو االنضمام إليهاالدولة الطرف تصديـق بترحب اللجنة   -٤

 ٢٩يف  (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري              )أ(  
  ؛)١٩٩٤تمرب سب/أيلول

والربوتوكـوالن  ) ١٩٩٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠يف  (اتفاقية حقوق الطفل      )ب(  
  ؛)٢٠٠٥مارس / آذار٢٨أبريل و/ نيسان٢٩يف (االختياريان امللحقان هبا 

) ١٩٩٧مـايو   / أيار ١يف  (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         )ج(  
 / كـانون الثـاين    ١١ و ١٩٩٧مـايو   / أيار ١يف  (والربوتوكوالن االختياريان امللحقان به     

  ؛)٢٠٠٠ يناير
) ١٩٩٧مايو / أيار١يف (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        )د(  

  ؛)٢٠٠٩مايو / أيار٢٠يف (وبروتوكوهلا االختياري 
 ١يف  (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            )ه(  

  ؛)١٩٩٧مايو /أيار
) ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٤يف  ( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      )و(  

  ).٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف  ( االختيارياوتوكوهلوبر
وتالحظ اللجنة اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدولة الطـرف إلصـالح تـشريعاهتا               -٥

  : ما يليوسياساهتا وإجراءاهتا يف جماالت ذات صلة باالتفاقية، مبا يف ذلك
  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦اعتماد الدستور اجلديد يف   )أ(  
  ؛٢٠١١مارس / آذار٢٦اعتماد قانون إنفاذ األحكام اجلنائية اجلديد يف   )ب(  
  ؛٢٠١٠مايو / أيار١٠اعتماد القانون اجلنائي اجلديد يف   )ج(  
  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان١٨اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد يف   )د(  
  ؛٢٠٠٩أغسطس / آب١٥اعتماد قانون احملاكم يف   )ه(  
 كـانون   ١٤ص يف   اعتماد القانون املتعلق مبكافحـة االجتـار باألشـخا          )و(  
  ؛٢٠٠٧ديسمرب /األول

إنشاء جلنة حكومية الستعراض شكاوى املواطنني املتعلقة بأنشطة وكاالت           )ز(  
  ؛٢٠٠٧فرباير / شباط١٩إنفاذ القانون مبرسوم رئاسي صادر يف 

 / كـانون األول   ٢٨إلغاء عقوبة اإلعدام مبرسـوم رئاسـي صـادر يف             )ح(  
  .١٩٩٩ ديسمرب
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  

  التعذيب وإساءة املعاملة    
 اليت تفيد انتشار ممارسة     واملستمرةُتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء االدعاءات العديدة           -٦

 حصلت عليها   ووفقاً ملعلومات موثوق هبا   . لة الطرف ء يف الدو  التعذيب وإساءة معاملة السجنا   
اللجنة، فإن األشخاص احملرومني من حريتهم خيضعون للتعذيب وإساءة املعاملة والتهديد مـن             

سيما ساعة القبض عليهم وأثناء احتجازهم قبل احملاكمة النتـزاع    قبل املوظفني العموميني، وال   
وتؤكد هذه املعلومات الشواغل اليت أعربـت      . افية بعد اعترافهم  اعترافاهتم وملعاقبتهم عقوبة إض   

، A/61/489(عنها جمموعة من اهليئات الدولية، مبا فيها تلك املعرب عنها يف تقرير األمني العـام            
كوليسنيك ضـد   ويف قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضايا         ) ٤٠-٣٨الفقرات  
 وتالحـظ   .غاراباييف ضد روسيا  وريابكن ضد روسيا،    وا،  سولداتينكو ضد أوكراني  وروسيا،  

اللجنة وجود قوانني حتظر، مجلة أمور منها إساءة استخدام السلطة، واستخدام املوظفني للعنف             
ضد احملتجزين ألغراض احلصول على األدلة، لكنها تعرب عن قلقها لوجود فجوة كبرية بـني               

  ).١٦ و١٢ و٤و ٢املواد (اإلطار التشريعي وتطبيقه العملي 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابري فورية وفعالة ملنع أفعـال           

التعذيب وإساءة املعاملة يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك تنفيذ سياسات مـن شـأهنا أن                 
ُتفضي إىل نتائج ميكن قياسها يف جمال القضاء على التعذيب وإساءة املعاملـة مـن قبـل           

وإضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري صارمة لكي           . حلكومينياملوظفني ا 
يفلت من العقاب األشخاص الذين ُيزعم أهنم ارتكبوا أفعال التعذيب وإساءة املعاملة،             ال

وإلجراء حتقيقات فورية نزيهة وشاملة بشأن هذه األفعال وحماكمة مرتكبيهـا وإصـدار             
  .انتهم وتعويض الضحايا تعويضاً مناسباًأحكام مناسبة حبقهم يف حال إد

  وضع االتفاقية يف النظام القانوين احمللي    
 من دستور تركمانستان اليت تقّر بأولوية قواعد القـانون       ٦املادة   علماً ب   اللجنة حتيط  -٧

الدويل املعترف هبا عاملياً، لكنها تشري بقلق إىل عدم االحتجاج على اإلطالق بأحكام االتفاقية  
ـ بوحتيط اللجنة علماً بالتأكيدات الشفوية ملمثلي الدولة الطرف . شرة يف احملاكم احمللية   مبا  هأن

  .من املعتزم يف الوقت القريب تطبيق أحكام االتفاقية بشكل مباشر يف احملاكم
 أحكـام  تطبيقتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية لضمان            

 من الدستور عملياً، عن طريـق       ٦ القانوين احمللي وتنفيذ املادة      االتفاقية الكامل يف نظامها   
مجلة أمور منها توفري تدريب شامل ألعضاء اجلهاز القضائي واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ              

وإضافة إىل ذلك ينبغي للدولة     . القانون لتوعيتهم التامة بأحكام االتفاقية وانطباقها مباشرة      
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دم احملرز يف هذا اخلصوص وعن قرارات احملاكم الوطنيـة         الطرف أن تقدم تقريراً عن التق     
  . السلطات اإلدارية اليت تنفذ احلقوق املكرسة يف االتفاقية أو

  تعريف التعذيب وحظره حظراً مطلقاً وجترميه    
املعاملة أو العقوبة    وأ من الدستور اليت حتظر أفعال التعذيب        ٢٣تالحظ اللجنة املادة      -٨

تدرج  تزال تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل انية أو املهينة، لكن اللجنة ال  القاسية أو الالإنس  
 من االتفاقية، وألن القـانون      ١بعد يف قانوهنا احمللي جرمية التعذيب كما هي معرفة يف املادة            

يتضمن أحكاماً تنص بالتحديد على املسؤولية عن أفعال التعذيب، وإمنـا ّجيـرم              اجلنائي ال 
عاناة اجلسدية واملعنوية من جراء الضرب بطريقة منهجية أو أفعـال العنـف             التسبب يف امل  "

، وإساءة استخدام السلطة على أيدي املوظفني مبوجب املـادة          ١١٣ مبوجب املادة    "األخرى
 ألغراض احلـصول علـى      حجزهم، واستخدام القوة من قبل املوظفني ضد األفراد يف          ٣٥٨

 من الدستور اليت تنص علـى     ٤٧اللجنة بقلق املادة    وتالحظ  . ١٩٧املعلومات مبوجب املادة    
  األحكـام إمكانية تعليق تنفيذ حقوق املواطنني وحرياهتم يف حالة الطوارئ أو مبوجب قانون           

وإضافة إىل ذلك تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن القواعد          .  وفقاً للقوانني احمللية   ةالعرفي
  ).٤ و٢ و١املواد (واألحكام اليت تتعلق بالتقادم 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل مجيع العناصـر               
وينبغي لتعريف التعذيب أن حيدد بوضوح غاية اجلرميـة     .  من االتفاقية  ١الواردة يف املادة    

وينص على الظروف املشددة ويشمل الشروع يف ممارسة التعذيب واألفعال الراميـة إىل             
شخص ثالث أو الضغط عليهما، وأن يـشري إىل دوافـع ممارسـات              ترهيب الضحية أو  

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن      .  من االتفاقية  ١التعذيب وأسباهبا احملددة يف املادة      
أال تكون أفعال التعذيب معّرفة بعبارات تصف جرائم أقل خطورة مثل التسبب يف املعاناة              

 اجلرائم بعقوبات مناسبة تراعي الطابع اخلطري هلا        اجلسدية واملعنوية، وأن ُيعاقب على هذه     
وإضافة إىل ذلك ينبغي    .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٢على النحو املنصوص عليه يف الفقرة       

 احلظر املطلق للتعذيب غري قابل لالنتقاص وعـدم خـضوع            أن للدولة الطرف أن تكفل   
  .ادماألفعال اليت تصل إىل حد التعذيب ألي شكل من أشكال التق

  الضمانات القانونية األساسية    
 من قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باملساعدة القانونيـة،         ٢٦تالحظ اللجنة املادة      -٩

توفر مجيع الضمانات القانونية األساسـية       لكنها تعرب عن بالغ قلقها ألن الدولة الطرف ال        
تجزون الذين ُيودعون يف مرافـق  عملياً جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم، مبن فيهم احمل      

 ٢ من التعليق العام للجنة رقـم        ١٤ و ١٣احتجاز مؤقتة على النحو املشار إليه يف الفقرتني         
وتعرب اللجنة عـن    .  منذ بداية االحتجاز   ٢املتعلق بتنفيذ الدول األطراف للمادة      ) ٢٠٠٨(

دون إذن من املـدعي     قلقها أيضاً ألن القانون اجلنائي يتيح لضباط الشرطة احتجاز شخص ب          
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ـ   .  ساعة ودون مثوله أمام القاضي ملدة تصل إىل عام واحد          ٧٢العام ملدة    أن وتفيد التقارير ب
ُيحرمون من االستعانة مبحامٍ ويتعرضون للعنف على أيدي ضباط الشرطة           احملتجزين كثرياً ما  

 اليت تفيد تعـرض     وتالحظ اللجنة بقلق التقارير   . يف سبيل انتزاع اعترافاهتم طوال تلك الفترة      
القُصَّر للتعذيب وإساءة املعاملة على نطاق واسع ساعة القبض عليهم وأثناء احتجازهم قبـل         

  ).١٢ و١١ و٢املواد ) (٣٦، الفقرة CRC/C/TKM/CO/1(احملاكمة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي      
مجيـع الـضمانات   ضمان حصول مجيع احملتجزين من الناحية العملية علـى        )أ(  

القانونية األساسية منذ بداية احتجازهم، مبا يف ذلك حقهم يف االستعانة على وجه الـسرعة   
مبحامٍ واخلضوع لفحص طيب من قبل طبيب مستقل وإبالغ أقارهبم وتعـريفهم حبقـوقهم              
  ساعة االحتجاز، مبا يف ذلك بالتهم املوجهة ضدهم وحقهم يف املثول أمام قاضٍ على الفور؛

ضمان استعانة القُصَّر مبحامٍ وحضور آبائهم أو أوصيائهم القانونيني يف كل             )ب(  
  ، مبا يف ذلك أثناء استجواهبم من قبل ضابط الشرطة؛الدعوىمرحلة من مراحل 

ضمان تسجيل مجيع احملتجزين، مبن فـيهم القُـصَّر يف سـجل مركـزي                )ج(  
امني وأفراد أسر هؤالء احملتجزين     لألشخاص احملرومني من حريتهم وإتاحة اإلمكانية للمح      

  وغريهم، حسب االقتضاء، لالطالع على السجل؛
اختاذ التدابري الرامية إىل ضمان إجراء تسجيالت مسعية أو تصوير بالفيـديو       )د(  

جلميع االستجوابات يف مراكز الشرطة ومرافق االحتجاز كوسيلة أخرى ملنع التعـذيب            
  .وإساءة املعاملة

   القضائياستقالل اجلهاز    
 وُيعزى ذلك جزئياً    ،ُتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم سري نظام العدالة بفعالية            -١٠

فيما يبدو إىل عدم استقالل النيابة واجلهاز القضائي على النحو الذي أشار إليه األمني العام يف 
اة وتأسف اللجنة ألن املسؤولية عـن تعـيني القـض        ). ٤٦، الفقرة   A/61/489 (٢٠٠٦عام  

.  استقالل اجلهـاز القـضائي     يهدد تزال حكراً على رئيس اجلمهورية وهو ما       وترقيتهم ال 
 بروتستنيت أُدين بتهمة االحتيال     راعوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قضية إملراد نورلييف، وهو          

 أهنا انتهكت معايري عديدة تتعلق باحملاكمة العادلة ومراعاة األصول          ُيدعىيف أعقاب حماكمة    
  ).١٣ و٢املادتان (قانونية ال

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الرامية إىل إرساء وضمان استقالل اجلهاز              
سيما املبادئ األساسية بـشأن      القضائي ونزاهته يف أدائه ملهامه وفقاً للمعايري الدولية، وال        

دانـة الـسيد    وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتيح مراجعة إ       . استقالل السلطة القضائية  
  .نورلييف بصورة نزيهة ومستقلة
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   واإلفالت من العقاب،آليات الشكاوى والتحقيق فيها    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء االدعاءات اليت تفيد أن أفعال التعـذيب وإسـاءة                 -١١

املعاملة من قبل املوظفني احلكوميني نادراً ما ختضع لتحقيقات أو مالحقات قـضائية، وإزاء              
د مناخ واضح لإلفالت من العقاب مما يفضي إىل انعدام اإلجراءات التأديبية أو القضائية              وجو

اجلنائية الفعالة ضد األشخاص ذوي الصلة املتهمني بارتكاب األفعال املنـصوص عليهـا يف              
وتعرب اللجنة عن قلقها، على وجه التحديـد،        ). ١٦ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ٢املواد  (االتفاقية  

  :إزاء ما يلي
عدم وجود آلية شكاوى مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء حتقيقـات             )أ(  

سيما فيما خيـص الـسجناء املـدانني واحملتجـزين           نزيهة وكاملة يف ادعاءات التعذيب، وال     
  احملاكمة؛ قبل

املعلومات اليت تشري إىل وجود حاالت تضارب جدية يف املصاحل حتول دون            )ب(  
  ة بتحقيقات فعالة ونزيهة يف الشكاوى الواردة؛اضطالع آليات الشكاوى القائم

 واهتامالتقارير اليت تفيد عدم مقاضاة أي موظف الرتكابه أفعال التعذيب،             )ج(  
بارتكاب اجلرمية  على مدى السنوات العشر املاضية  مكلفني بإنفاذ القانون   فقط أربعة موظفني 

 مـن   ١٨٢ مـن املـادة      ٢ مبوجب الفقرة    "جتاوز حدود الصالحيات  "األقل خطورة وهي    
  اجلنائي؛ القانون

عدم وجود معلومات مفصلة، مبا يف ذلك إحصائيات عن عدد شـكاوى              )د(  
التعذيب وإساءة املعاملة املقدمة إىل مجيع آليات الشكاوى القائمة، مبا فيها املعهـد الـوطين               

 أنـشطة   للدميقراطية وحقوق اإلنسان واللجنة احلكومية الستعراض شكاوى املواطنني بشأن        
وكاالت إنفاذ القانون، وعن نتائج تلك التحقيقات، وما إذا كانت اإلجراءات قد اُستهلت             

ويف هذا اخلصوص تعرب اللجنة     . أو التأدييب وما آلت إليه من نتائج      /على املستويني اجلزائي و   
عن بالغ قلقها إزاء قضية بازارجلدي وأيدميال بردييف اليت نفت فيها الدولة الطرف صـحة               

 سبق   بشأن ادعاء التعذيب الذي    ٢٠٠٩د يدعي بردييف أنه تلقاه من املعهد الوطين يف عام           ر
  . قدمه كل منهماأن

  :يلي حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا  
  :إنشاء آلية مستقلة وفعالة  )أ(  

 الشكاوى من ضحايا التعـذيب وإسـاءة املعاملـة إىل            تقدمي تيسري  ‘١‘
 يف ذلك احلصول على أدلة طبية لدعم ادعاءاهتم وضـمان           السلطات العامة، مبا  

ترهيب نتيجة لشكواهم    محاية مقدمي الشكاوى عملياً من أي إساءة للمعاملة أو        
  أو ألي دليل قدموه؛
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إسـاءة   إجراء حتقيقات فورية وافية ونزيهة يف ادعاءات التعذيب أو          ‘٢‘
ني الذين قـاموا هبـذه      املعاملة على أيدي الشرطة وغريهم من املوظفني العمومي       
  املمارسات أو أمروا هبا أو وافقوا عليها ومعاقبة مرتكبيها؛

 التحقيقات من قبل هيئة مـستقلة غـري الـشرطة            هذه ضمان إجراء   )ب(  
اجلهات التابعة هلا، وإيقاف مجيع املوظفني الذين ُيدعى أهنم مسؤولون عن انتـهاكات              أو

  االتفاقية عن عملهم خالل هذه التحقيقات؛
تقدمي معلومات عن عدد الشكاوى املقدمة ضد املوظفني العموميني بشأن   )ج(  

التعذيب وإساءة املعاملة، إضافة إىل معلومات عن نتائج تلك التحقيقات وأي إجـراءات            
وينبغي تقدمي معلومات إحصائية    . متخذة على املستويني اجلزائي والتأدييب على حد سواء       

والفئة اإلثنية عن األفراد الذين يقدمون الشكاوى مع        مصنفة حبسب نوع اجلنس والعمر      
. وصف كل ادعاء ذي صلة واإلشارة إىل السلطة اليت اضطلعت بالتحقيقات الالحقـة            

وينبغي أن تشمل هذه املعلومات بيانات حمددة عن ادعاء يتعلق بالتعـذيب يف الـسجن               
يف ذلك أي تدابري ُمتخذة     الذي قدمه بازارجلدي وأيدميال بردييف إىل املعهد الوطين، مبا          

  .للتحقيق يف ادعاء كل منهما واهليئة اليت اضطلعت بالتحقيق وخالصة هذا التحقيق

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
رد الدولة الطرف على التوصية املتعلقة بإنشاء معهد وطين مستقل  علماً ب   اللجنة حتيط  -١٢

، لكن اللجنة تـشعر     )A/HRC/10/79(امل  حلقوق اإلنسان يف إطار االستعراض الدوري الش      
للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة        بالقلق لعدم إنشاء أي معهد وفقاً       

وتأسف اللجنة ألن آليات احلماية الوطنية القائمة التابعـة         ). مبادئ باريس  (حقوق اإلنسان 
قراطية وحقوق اإلنـسان واللجنـة      ملكتب رئيس اجلمهورية، مبا يف ذلك املعهد الوطين للدمي        

متتثل ملبـادئ    احلكومية الستعراض شكاوى املواطنني بشأن أنشطة وكاالت إنفاذ القانون ال         
  ).١٣ و١١ و٢املواد (سيما فيما يتعلق بتشكيلة أعضائها وعدم استقالليتها  باريس، وال

نـسان  ينبغي للدولة الطرف أن تعمد إىل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإل    
وفقاً ملبادئ باريس خمولة بصالحية مساع الشكاوى وااللتماسات املتعلقة باحلاالت الفردية           
والنظر فيها، ورصد مرافق االحتجاز واإلعالن عن نتائج حتقيقاهتا، وينبغـي أن تـضمن              

 ومقاضاة اجلناة فـضالً     تنفيذ توصيات املؤسسة فيما يتعلق بإصدار قرارات جرب الضحايا        
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنـشئ آليـة         . ملوارد الكافية لسري عملها   عن توفري ا  

وتدعو اللجنة أيـضاً الدولـة      . وقائية وطنية كجزء من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان       
الطرف إىل أن تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب             

  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينةأو العقوبةوغريه من ضروب املعاملة 
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  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
 اليت تفيد ارتكاب أفعال خطـرية       واملستمرةتالحظ اللجنة بقلق االدعاءات العديدة        -١٣

ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وأقارهبم من حيث ترهيبهم وهتديدهم واالنتقام           
وتعرب اللجنـة   . ات عن أي حتقيقات يف هذه االدعاءات      منهم، إضافة إىل عدم تقدمي معلوم     

أيضاً عن بالغ قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للتوقيف               
يبدو، وإىل احملاكمات اليت حدثت فيهـا   بتهم جنائية انتقاماً ملا يقومون به من أعمال على ما   

دوف محى  عن بالغ قلقها ألن الرئيس برد    تعرب اللجنة و. انتهاكات عديدة لألصول القانونية   
 هوادة فيها على حرباً ال" أن يشن ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠طلب إىل وزير األمن القومي يف    

يف أعقاب بـث حمطـة      " انيةوالعلم... .  الدميقراطية األشخاص الذين حيطون من قدر دولتنا     
دافع تركمانستاين عن حقوق اإلنـسان يف       باتولني، وهو م  خ فضائية ملقابلة مع فريد تو     تلفزة

 مـن   ُيدعى وال تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما       . املنفى كانت قد بثت يف اليوم السابق      
له، لكنـها   للتهديدات واهلجمات على املوقع الشبكي الذي يـشغّ       باتولني  ختوتعرض السيد   

باتولني ختوأن السيد   بطرف  تعرب عن تقديرها للتأكيدات الشفوية اليت قدمها ممثل الدولة ال         
وتأسف اللجنـة   . لن يتعرض للترهيب أو التهديد من قبل حكومة تركمانستان أو موظفيها          

الـرأي رقـم   (تنفذ قرار الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي     ألن الدولة الطرف مل   
ملـدافعني  ومل تستجب للنداءات العاجلة اليت وجهها املقرر اخلاص املعين حبالة ا          ) ١٥/٢٠١٠

بالنيابة عن أناكوربـان    ) ٧٠٤-٧٠٠، الفقرات   A/HRC/4/37/Add.1(عن حقوق اإلنسان    
عضو يف مؤسسة هلسنكي يف تركمانستان وسباردوردي خاجييف، أحـد          الأمانكليشيف،  

  ).١٦ و١٢ و٢املواد (أقارب مدير املؤسسة 

  :من أجلينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية       
ضمان توفري احلماية للمدافعني عـن حقـوق اإلنـسان والـصحفيني يف               )أ(  

  تركمانستان ويف اخلارج من أي أفعال ترهيب أو عنف من جراء األنشطة اليت ميارسوهنا؛
ضمان إجراء حتقيقات فورية نزيهة ووافية يف هذه األفعال ومقاضاة مرتكبيها             )ب(  

  فعال؛  هذه األطبيعةومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع 
تقدمي معلومات حمدثة عن نتائج التحقيقات يف ادعاءات تعرض املدافعني عن             )ج(  

  حقوق اإلنسان ألفعال التهديد وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك تلك املشار إليها أعاله؛
) ١٥/٢٠١٠الرأي رقـم    (تنفيذ قرار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي          )د(  

مانكليشيف وخاجييف الذي خيلص إىل أن سجنهما تعسفي ويدعو إىل          فيما يتعلق بالسيدين أ   
  .إطالق سراحهما على الفور ومنحهما تعويضات عما حلق هبما من أضرار
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  رصد أماكن االحتجاز وتفتيشها    
 رصـد مرافـق     بشأنتالحظ اللجنة األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب املدعي العام            -١٤

بالغ إزاء عدم إتاحة الفرصة هليئات الرصد الدولية سواء         االحتجاز، لكنها تعرب عن قلقها ال     
وتالحـظ اللجنـة أن     . احلكومية أو غري احلكومية لدخول مرافق االحتجاز يف تركمانستان        

الدولة الطرف تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت تقدم املساعدة يف جمال القانون              
تتح للجنة الدوليـة   حظ بقلق أن الدولة الطرف ملبيد أن اللجنة تال   .  وبطرق أخرى  اإلنساين

للصليب األمحر فرصة الوصول إىل مرافق االحتجاز على الرغم من التوصيات العديدة الـيت              
 وعلـى  ٦٠/١٧٢ و٥٩/٢٠٦قدمتها هيئات دولية، مبا يف ذلك اجلمعية العامة يف قراريهـا           

 وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً      ).٢١، الفقرة   A/61/489(النحو الذي أشار إليه األمني العام       
منذ وقت طويل تسعة مـن املكلفـني بواليـات يف إطـار         اليت قدمها    املعلقةإزاء الطلبات   

سيما الطلبـان اللـذان      اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان للقيام بزيارة قطرية، وال        
و العقوبـة القاسـية     املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أ       قدمهما املقرر اخلاص    

  ).١٦ و١١ و٢املواد (الالإنسانية أو املهينة، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  أو

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي      
إنشاء نظام وطين يتوىل رصد مجيع أماكن االحتجاز وتفتيشها دون سـابق              )أ(  

  تظم؛إشعار، وذلك على حنو مستقل فعال ومن
إتاحة الفرصة، كمسألة عاجلة للغاية، ملنظمات مـستقلة حكوميـة وغـري              )ب(  

 للوصول إىل مجيع مرافق االحتجـاز       ،سيما اللجنة الدولية للصليب األمحر     حكومية، وال 
 البلد؛ يف

سـيما   زيادة تعزيز التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، وال            )ج(  
 اخلاص املعين مبسألة التعذيب، والفريق العامل املعين باالحتجاز السماح بزيارات من املقرر

التعسفي وفقاً الختصاصات بعثات تقصي احلقائق اليت يضطلع هبا املقـررون اخلاصـون             
  .يف أقرب وقت ممكن) E/CN.4/1998/45(واملمثلون اخلاصون 

  االختفاء القسري واحلبس االنفراديحاالت     
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القبض على عدد مـن األشـخاص وحماكمتـهم يف                 -١٥

عدم تقدمي الدولة الطرف    وحماكمات مغلقة بدون دفاع مناسب وسجنهم يف حبس انفرادي،          
ومن بني هؤالء   . معلومات عن التقدم احملرز يف الكشف عن مصريهم وعن أماكن وجودهم          

ي أتـايف، وبـوريس شـيخمورادوف،       األشخاص، غوجليلدي أنانيازوف، وأوفيزجيلـد    
، ٢٠٠٢بريديف، وهؤالء الذين سجنوا يف إطار حماولة اغتيال الرئيس السابق يف عام              وباتري

، A/HRC/13/42( املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب         ، ضمن آخرين  ،وهي مسألة أثارها  
 عن قلقها وتعرب اللجنة). ٥١٤، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.1 ، و٢٠٤ و٢٠٣الفقرتان 
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 يف االدعاءات   فعالة مستقلة وشفافة  إجراء حتقيقات   ) أ: (يلي بوجه خاص إزاء االفتقار إىل ما     
إخطـار أقـارب    ) ب(املتعلقة هبذه املمارسات ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم عند االقتضاء؛         

، مبا يف ذلـك تأكيـد أمـاكن         األفراد املختفني على النحو الواجب بنتائج هذه التحقيقات       
تابعة تساؤالت جديـة    امل و التحقيقويطرح عدم   . يزالون على قيد احلياة     ال وهلحتجازهم  ا

حول رغبة الدولة الطرف يف أن تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، ويشكل انتهاكاً مـستمراً              
  ).١٣ و١٢املادتان ( أقارب الضحايابلالتفاقية فيما يتعلق 

  : مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم      
اختاذ مجيع التدابري املناسبة إللغاء احلبس االنفرادي وضمان اإلفراج عن مجيع           )أ(  

إبالغهم بالتهم املوجهة إليهم وحماكمتـهم       األشخاص املودعني يف احلبس االنفرادي، أو     
  مبراعاة األصول القانونية الواجبة؛

مبصريهم ومبكـان   إبالغ أقارب األشخاص احملتجزين يف احلبس االنفرادي          )ب(  
 وجودهم على سبيل األولوية وتيسري زيارات أسرهم هلم؛

اختاذ تدابري عاجلة لضمان إجراء حتقيقات فورية نزيهـة ووافيـة يف مجيـع              )ج(  
، وتـوفري سـبل انتـصاف، حـسب     املدعاةالقضايا املعلقة اليت تتعلق حباالت االختفاء      

  .حقيقات واملالحقات القضائيةاالقتضاء، وإخطار أقارب الضحايا بنتائج هذه الت
إعالم اللجنة بنتائج التحقيقات يف احلاالت املشار إليها أعاله اخلاصة بالسادة   )د(  

أنانيازوف وأتايف وشيخمورادوف وبريديف وباملسجونني يف إطار حماولة اغتيال الرئيس          
  .٢٠٠٢السابق يف عام 

  حاالت الوفاة أثناء االحتجاز    
 اليت تتعلق بعـدد مـن       واملستمرةالغ قلقها إزاء التقارير العديدة      تعرب اللجنة عن ب     -١٦

 املستقلة وبالقيود اليت يدعى فرضها على فحوص الطب الشرعيحاالت الوفاة أثناء االحتجاز 
يف القضايا املتعلقة حباالت الوفاة تلك، مبا يف ذلك قضية أوغولسابارا مرادوفا الـيت كانـت          

. ال فترة احتجازها وفارقت احلياة يف احلجز يف ظروف مريبة         مودعة يف احلبس االنفرادي طو    
وقد ُوثقت هذه القضايا بشكل جيد، مبا يف ذلك آثار التعـذيب وتناوهلـا األمـني العـام                  

)A/61/489   (وعدة مقررين خاصني    ) ٣٩، الفقرةA/HRC/WG.6/3/TKM/2    ٣٨، الفقـرة (
  ).١٦ و١٢ و١١ و٢املواد (

  :على أن تقوم مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف       
إجراء حتقيقات فورية وافية ونزيهة يف مجيع حوادث الوفاة أثناء االحتجـاز،            )أ(  

وإتاحة نتائج تلك التحقيقات لعامة اجلمهور ومقاضاة املسؤولني عن انتهاكات االتفاقيـة            
 اليت أدت إىل حاالت الوفاة؛
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 أثناء االحتجاز،   اتالوفيضمان إجراء فحوص طبية شرعية مستقلة يف مجيع           )ب(  
 للجثة، وضمان قبـول حمـاكم       تشريح مستقل طلب إجراء   بواإلذن ألفراد أسرة املتوىف     

  الدولة الطرف نتائج عمليات التشريح املستقلة كدليل يف القضايا اجلنائية واملدنية؛
موافاة اللجنة ببيانات تتعلق جبميع حاالت الوفاة أثناء االحتجـاز علـى أن       )ج(  

 حبسب املرفق الذي كان املتوىف حمتجزاً فيه، ونوع جنس الضحية، ونتيجـة       تكون مصنفة 
التحقيق يف حاالت الوفاة أثناء االحتجاز، وإبالغ اللجنة على وجه التحديد، مبعلومـات             

إسـاءة    أهنا ناجتة عن التعذيب أو   يدعىمفصلة عن أي حتقيق جيري يف حاالت الوفاة اليت          
مبا يف ذلك وفـاة الـسيدة مرادوفـا أثنـاء االحتجـاز يف              اإلمهال املتعمد،    املعاملة أو 

  .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  إساءة استخدام مؤسسات الطب النفسي    
 الـيت تفيـد   املوثوق هبا واملستمرةتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة        -١٧

 طبية،  إساءة استخدام مستشفيات األمراض النفسية من أجل احتجاز أشخاص ألسباب غري          
وتأسف اللجنة ألن   . وبصفة خاصة ألهنم عربوا عن آرائهم السياسية بصورة خالية من العنف          

تستجب على األقل إلثنني من النداءات العاجلة وجههما بصورة مشتركة           الدولة الطرف مل  
، املعين باحلق يف حرية الـرأي والتعـبري       املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص        

 بالنيابة عن غورباندوردي دورديكولييف، وهـو       لفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    او
وسازاك دوردميـرادوف، وهـو     ) ١٨١٧، الفقرة   E/CN.4/2005/62/Add.1(منشق سياسي   

 ٢٠٠٤يف عـامي    ) ١٦ و ١١ و ٢املـواد   ) (٢٣٩، الفقرة   A/HRC/10/44/Add.4(صحفي  
  . على التوايل٢٠٠٨و

  :ولة الطرف بأن تقوم مبا يليتوصي اللجنة الد      
اإلفراج عن األشخاص املودعني قسراً يف مستشفيات األمـراض النفـسية             )أ(  

  ألسباب غري طبية واختاذ التدابري املناسبة لتصحيح هذا الوضع؛
اختاذ التدابري الالزمة لضمان عدم إيداع أي أحد رغم إرادته يف مؤسـسات            )ب(  

مراقبني مـستقلني   وسائل منها إتاحة الفرصة لدخول      الطب النفسي ألسباب غري طبية، ب     
إىل مرافق الطب النفسي ومستشفيات األمراض العقلية، وضمان عـدم          وآليات الرصد   

اختاذ قرار بإحالة األشخاص إىل املستشفى ألسباب طبية إال مبـشورة خـرباء نفـسيني               
   هذه القرارات؛علىمستقلني، وتوفري إمكانية الطعن 

نة بنتائج التحقيقات يف ادعاءات احلجر القسري يف مستشفيات         إبالغ اللج   )ج(  
  .سيما فيما يتعلق بقضييت السيدين دورديكولييف ودوردميرادوف األمراض النفسية، وال
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  العنف يف السجن، مبا يف ذلك االغتصاب والعنف اجلنسي    
فسية من قبل   تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار االعتداء البدين والضغوط الن            -١٨

موظفي السجون، مبا يف ذلك العقاب اجلماعي وإساءة املعاملة كتدبري وقـائي واسـتخدام              
 وهو الـدافع  الرتالءاحلبس االنفرادي والعنف اجلنسي واالغتصاب من قبل ضباط السجن أو  

 يف  نزيلـة وفيما يتعلق حبادثة ضـرب      .  كما أفادت التقارير   على انتحار عدد من احملتجزين    
 يف جممع سجن النساء يف داشوغوز، تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم             ٢٠٠٩رباير  ف/شباط

تفرض أي عقوبـات جنائيـة علـى         من تسريح رئيس جممع السجن بتهم الرشوة، فإنه مل        
  ).١٦ و١٢ و١١ و٢املواد (املوظفني املسؤولني عن هذا العنف 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي      
 خطة شاملة للتصدي ملسألة العنف، مبا يف ذلـك العنـف اجلنـسي              وضع  )أ(  

 وموظفي السجن يف مجيع مرافق االحتجاز اليت تشمل جممـع     الرتالءواالغتصاب من قبل    
وينبغي للدولة  . سجن النساء يف داشوغوز، وضمان إجراء حتقيقات فعالة يف هذه احلاالت          

ات يف قضايا العنف ضد احملتجـزات       الطرف أن تقدم معلومات إىل اللجنة بشأن التحقيق       
 ويف داشـوغوز يف     ٢٠٠٧واغتصاهبن من قبل املوظفني العموميني يف عشق آباد يف عام           

 ونتائج هذه احملاكمات، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالعقوبات املفروضـة            ٢٠٠٩عام  
  وسبل اجلرب والتعويض املقدمة إىل الضحايا؛

ى ظروف االحتجاز بني األجهـزة املختـصة        تنسيق اإلشراف القضائي عل     )ب(  
وضمان إجراء حتقيقات وافية يف مجيع ادعاءات أفعال التعذيب أو إساءة املعاملة املرتكبة             

  يف مرافق االحتجاز؛
  .د املدةوضمان أن يظل احلبس االنفرادي تدبرياً استثنائياً حمد  )ج(  

  ظروف االحتجاز    
 وإن ظلت  الرامية إىل بناء مرافق احتجاز جديدة،        اخلطة احلكومية  علماً ب   اللجنة حتيط  -١٩

تعرب عن بالغ قلقها إزاء الظروف املادية والصحية احلالية السائدة يف أماكن احلرمان مـن               
احلرية، مثل عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية واالكتظاظ الشديد والقيود املفروضة بال داع          

  ).١٦ و١١املادتان (على الزيارات األسرية 
ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها جلعل ظروف االحتجاز يف أماكن احلرمان             

 وغريهـا مـن املعـايري       القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    من احلرية متمشية مع     
  :القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وبصفة خاصة ما يلي

ديلة لالحتجاز غري   احلد من اكتظاظ السجون والنظر يف إرساء أشكال ب          )أ(  
  احلرمان من احلرية؛
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  ضمان حصول مجيع احملتجزين على ما يلزم من الغذاء والرعاية الصحية؛  )ب(  
 طيلـة فتـرة     الكبارضمان احتجاز مجيع القصر يف أماكن منفصلة عن           )ج(  

  .احتجازهم أو حبسهم وتوفري ما يلزمهم من األنشطة التعليمية والترفيهية

  باإلكراهزعة االعترافات املنت    
 باإلكراهتالحظ اللجنة وجود تشريع وطين يضمن مبدأ عدم مقبولية األدلة املنتزعة              -٢٠

.  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٢٥ من املادة    ١ من الدستور والفقرة     ٤٥يف احملاكم، كاملادة    
علق بانتـشار    اليت تت  واملستمرة واملوثوق هبا  بيد أن اللجنة تالحظ بقلق بالغ التقارير العديدة         

 كأدلة يف حماكم الدولـة الطـرف واسـتمرار هـذه       باإلكراهاستخدام االعترافات املنتزعة    
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقدمي       . ها من العقاب  يرتكبماملمارسات بالنظر إىل إفالت     

الدولة الطرف معلومات عن مقاضاة ومعاقبة أي موظفني بسبب انتزاعهم تلك االعترافـات             
  ). ١٥ادة امل(

كفل عدم االحتجاج عملياً باألدلة املنتزعة      تحتث اللجنة الدولة الطرف على أن         
 وأن تراجع  من االتفاقية،    ١٥ مبا يتمشى مع املادة      دعاوىبالتعذيب على أهنا أدلة يف أية       

حاالت اإلدانات اليت تستند إىل جمرد اعترافات، مع التسليم بأن الكثري من تلك احلاالت              
إجـراء حتقيقـات    ، مع   إساءة املعاملة   إىل أدلة منتزعة حتت وطأة التعذيب أو       تندرمبا اس 

وينبغي للدولة الطرف أن   . سريعة ونزيهة، حسب االقتضاء، واختاذ تدابري انتصافية مناسبة       
  .توفر معلومات عن مقاضاة ومعاقبة أي موظفني بسبب انتزاع تلك االعترافات

  دة التأهيلاجلرب، مبا يف ذلك التعويض وإعا    
تالحظ اللجنة بتقدير أن حق الضحايا يف احلصول على التعويض عن اإلجراءات غري           -٢١

 ٤٤القانونية اليت تتخذها هيئات حكومية أو األضرار اليت تتسبب فيها مكفول مبوجب املادة              
تـزال تـشعر بـالقلق إزاء      من قانون اإلجراءات اجلنائية، لكنها ال٢٣من الدستور واملادة    

تقارير اليت تفيد عدم إعمال حقوق ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة يف احلصول على اجلرب              ال
والتعويض، مبا يف ذلك إعادة التأهيل، واالفتقار إىل أمثلة على احلاالت اليت حصل فيها األفراد 

ـ      علماً ب   اللجنة حتيطوإضافة إىل ذلك،    . على هذا التعويض   ة املعلومات اليت قدمها ممثلو الدول
الطرف، لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف آلراء اللجنة املعنية حبقوق               

، اآلراء  ١٤٥٠/٢٠٠٦الـبالغ رقـم      (ضد تركمانستان  كوماروفسكياإلنسان يف قضية    
اليت قررت فيها هذه اللجنـة يف أعقـاب رد حكومـة        ) ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٤املعتمدة يف   

ركمانستان إىل السيد كوماروفسكي سبيل انتصاف فعاالً وأن تتخذ         تركمانستان أن تقدم ت   
  ).١٤املادة (تدابري مناسبة ملقاضاة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات ومعاقبتهم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل جرب ضحايا التعذيب              
هلـهم  تعويض املنصف واملناسب وأن تؤ    ك ال وإساءة املعاملة من الناحية العملية مبا يف ذل       
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وينبغي . تأهيالً كامالً قدر اإلمكان وتوفر هلم احلماية من الوصم والتعرض لإليذاء جمدداً           
للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابري االنتصاف والتعويض وتدابري أخرى، مبـا يف       

 التعـذيب أو إىل أسـرهم      ذلك إعادة التأهيل اليت تأمر هبا احملاكم واليت تقدم إىل ضحايا          
وينبغي أن تشمل هذه املعلومات عدد الطلبات املقدمـة،         . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

وعدد الطلبات املقبولة منها واملبالغ اليت ُحكم هبا واملبالغ اليت صرفت بالفعـل يف كـل                
للجنـة  وإضافة إىل ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ آراء ا            . حالة

  .كوماروفسكي ضد تركمانستاناملعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق بقضية 

  اإلهناك يف القوات املسلحة    
 اليت تتعلـق مبمارسـة      واملستمرةتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة           -٢٢

بـوهلم  اإلهناك يف القوات املسلحة من قبل الضباط أو غريهم من املوظفني أو برضاهم أو بق              
 إىل التأثري املدمر هلذه املمارسة على الضحايا، وما يدعى           اللجنة وتشري. الضمين أو مبوافقتهم  

وتالحظ اللجنة املعلومـات الـيت      . من أهنا قد أدت يف بعض احلاالت إىل انتحارهم وموهتم         
 إجـراء   تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تتعلق بعدم        قدمها ممثلو الدولة الطرف، لكنها ال     

  ).١٦ و٢املادتان (حتقيقات كافية يف هذه املمارسات أو انعدام التحقيق فيها 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي      
تعزيز التدابري الراميـة إىل حظـر ممارسـة اإلهنـاك والقـضاء عليهـا يف              )أ(  
  املسلحة؛ القوات
قاضـاة مـرتكيب مجيـع    ضمان إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة ووافيـة، وم        )ب(  

 أهنا ناجتة عن    يدعىاحلوادث، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك حاالت االنتحار والوفاة اليت           
  إساءة املعاملة والضغط النفسي، وإعالن نتائج هذه املقاضاة؛

اختاذ تدابري إلعادة تأهيل الضحايا، بوسائل منها تقـدمي املـساعدة الطبيـة            )ج(  
  .والنفسية املناسبة

  ئون وملتمسو اللجوءالالج    
ائمـة آلالف   ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف منح اجلنسية وتصاريح اإلقامة الد           -٢٣

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حمدوديـة حـصول         . ٢٠٠٥ن يف عام    الالجئني الطاجيكستا 
ملتمسي اللجوء على املشورة والتمثيل القانونيني واملتخصصني جماناً وبـصورة مـستقلة يف             

قـد   يف احملكمـة االبتدائيـة       جلـوئهم نستان، وألن األشخاص الذين ترفض طلبات       تركما
وتعرب اللجنة عن قلقها أيـضاً إزاء       . وجيهة تقدمي طعون تستند إىل أسباب       يتمكنوا من  ال

التأخري يف اعتماد قانون الالجئني املعدل وعدم وجود معلومات تتعلـق بطلبـات اللجـوء               
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومـات عـن         .  الطرد والالجئني فضالً عن عدد حاالت    
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كفل عدم إعادة األشخاص إىل البلدان اليت قد يواجهون فيها خطراً           اليت ت الضمانات الالزمة   
 الدبلوماسية كوسيلة لاللتفاف على     للتطميناتعن أي استخدام    ، و حقيقياً للتعرض للتعذيب  

  ).٣املادة ( من االتفاقية ٣عليه يف املادة احلظر املطلق لعدم اإلعادة القسرية املنصوص 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الضرورية من أجل ما يلي      
تسريع اعتماد قانون الالجئني املعدل وتنقيح إجراءاهتا وممارسـاهتا احلاليـة             )أ(  

   من االتفاقية؛٣سيما املادة  جلعلها متمشية مع املعايري الدولية، وال
ن عدم طرد أي شخص أو إعادته أو ترحيله إىل بلد يوجد فيـه مـن                ضما  )ب(  

 خطر التعرض للتعذيب، والنظر يف      سيواجه ما حيمل على االعتقاد بأنه       الوجيهةاألسباب  
   سلطة البت يف هذه املسألة من الرئيس إىل اجلهاز القضائي؛نقل

رضون ضمان فرص حصول ملتمسي اللجوء، مبن فيهم أولئك الذين قد يتع            )ج(  
ـ  على املشورة والتمثيل القانونيني واملتخصصني جماناً وبشكل مستقل          ،لالحتجاز ضمان ل

االعتراف على النحو الواجب باحتياجات احلماية لالجئني وغريهم من األشخاص الذين           
  حيتاجون إىل احلماية الدولية ومنع اإلعادة القسرية؛

اً ومتاحاً للجميع وضـمان  وضع إجراء يتعلق باللجوء واإلحالة يكون موحد   )د(  
  ؛املرور العابر املطارات الدولية ومناطق يشملتنفيذه على النقاط احلدودية، مبا 

 عـن ملتمـسي     وغريهـا  املعلومات اإلحصائية    وتشاطرإنشاء نظام جلمع      )ه(  
تبت السلطات يف طلباهتم فـضالً عـن         اللجوء، مبن فيهم األشخاص احملتجزون الذين مل      

امت الدولة الطرف بترحيلهم أو طردهم أو إعادهتم والبلـدان الـيت            األشخاص الذين ق  
  .أُرسلوا إليها وموافاة اللجنة بالبيانات ذات الصلة

  التدريب    
املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف عن الـربامج          علماً ب   اللجنة حتيط  -٢٤  

وجود معلومات عـن    التدريبية وإصدار كتيبات تتعلق حبقوق اإلنسان، لكنها تأسف لعدم          
 واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي      ألفراد اخلدمات الطبية  إتاحة تدريب حمدد اهلدف     

األمن والسجون واملوظفني القضائيني وغريهم من األشخاص الذين هلـم دور يف عمليـات              
بشأن  الدولة أو أجهزهتا الرمسية اخلاضعني لسيطرةاستجواب أو معاملة األشخاص      احتجاز أو 

  ).١٠املادة (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  املعاملة أوومسائل تتعلق حبظر التعذيب 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي      
توفري تدريب منتظم جلميع األشخاص املكلفني مبختلف املهام املـذكورة يف             )أ(  
 فضالً عن القواعد    ،قية واحلظر املطلق للتعذيب    من االتفاقية بشأن أحكام االتفا     ١٠املادة  

  سيما بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين؛ والتعليمات واألساليب اخلاصة باالستجواب، وال
أفراد اخلدمات  سيما    تدريب خاص جلميع األشخاص ذوي الصلة، وال       توفري  )ب(  

دليل التقصي والتوثيق   "ام  حتديد آثار التعذيب وإساءة املعاملة واستخد     الطبية، على كيفية    
الالإنـسانية   الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو            

  ؛)بروتوكول اسطنبول ("املهينة أو
 يف تدريب األشخاص الذين هلم دور       باع هنج يراعي االعتبارات اجلنسانية    ات  )ج(  

ضعن ألي شكل من أشكال التوقيف      يف احتجاز أو استجواب أو معاملة النساء اللوايت خي        
  أو االحتجاز أو السجن؛

إدراج مسألة حظر إساءة املعاملة والتمييز ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات             )د(  
 ودينية وغريها من األقليات يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون              عرقية

  وغريهم من الفئات املهنية األخرى ذات الصلة؛
تقييم مدى فعالية وتأثري هذه الربامج التدريبية والتثقيفية يف احلد من حاالت              )ه(  

  . التعذيب وإساءة املعاملة

  االفتقار إىل البيانات    
على الرغم من إصدار املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير األولية        -٢٥

(CAT/C/4/Rev.3)      رف أن توافيها مبعلومات إحصائية، فإن       ومن طلبات اللجنة إىل الدولة الط
حتصل سوى على معلومات حمدودة للغاية خبالف املعلومات املتعلقـة           اللجنة تأسف ألهنا مل   

 الـشكاوى والتحقيقـات     عـن إن عدم توفر بيانات شاملة أو مصنفة        . باألحكام القانونية 
على أيدي املكلفني بإنفاذ    واملالحقات القضائية واإلدانات يف قضايا التعذيب وإساءة املعاملة         

املعدالت الشاملة الكتظاظ السجون، وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز، إضـافة    عن  القانون، و 
اليت يدعى فيهـا حـدوث      اليت طرحتها اللجنة    إىل عدم توفر بيانات تتعلق بفرادى القضايا        

شدة حتديد  ، يعوق ب  يف ذلك أماكن وجود هؤالء األشخاص     التعذيب واالختفاء القسري، مبا     
  ).١٩ و١٣ و١٢ و٢املواد (األمناط احملتملة لإليذاء اليت تستلزم االنتباه 

 برصد تنفيذ االتفاقية على     تتصلينبغي للدولة الطرف أن جتمع بيانات إحصائية          
 ،املستوى الوطين، ونوع اهليئات اليت تشارك يف هذا الرصد وآليـات اإلبـالغ لـديها              

 والعمر واجلرمية واملوقع اجلغرايف، مبا يف       والعرق اجلنس   مصنفة، يف مجلة أمور حبسب نوع     
ذلك معلومات عن الشكاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانـات وقـضايا            
التعذيب وإساءة املعاملة واحلبس االنفرادي وحاالت الوفاة أثنـاء االحتجـاز واالجتـار      
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وى والقضايا، مبا يف ذلك ما أتيح       بالبشر والعنف املرتيل واجلنسي ونتائج مجيع هذه الشكا       
  . للضحايا من تعويض وإعادة التأهيل، وأن تقدم هذه البيانات إىل اللجنة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إصدار اإلعالنات املتوخـاة يف إطـار                -٢٦
  . من االتفاقية٢٢ و٢١املادتني 

دات األمم املتحـدة حلقـوق      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تصّدق على معاه          -٢٧
التفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         وخاصة ا اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد،       

. واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم          االختفاء القسري،   
  . اجلنائية الدوليةوُتشجع الدولة الطرف أيضاً على التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة

أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إىل اللجنة          مطالبة ب  الدولة الطرف    إن  -٢٨
وهذه املالحظات اخلتامية، واحملاضر املوجزة باللغات املناسبة عن طريق املواقع الرمسية علـى             

للجنة عن نتـائج    اإلنترنت ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية، وأن تقدم تقريراً إىل ا          
  .هذا النشر

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة واحدة، معلومات متابعة               -٢٩
من هـذه الوثيقـة     ) ج(و) ب(١٥ و ١٤ و ٩توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات      استجابة ل 

  .وتقدمي املعلومات املطلوبة يف احلوار مع ممثلي الدولة
لطرف إىل أن تقدم تقريرها املقبل املتعلق مبعاهدة حمـددة وأن           وتدعو اللجنة الدولة ا     -٣٠

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف أيـضاً إىل        .  صفحة ٤٠يتجاوز   تتقيد بالعدد احملدد الذي ال    
 وفقاً لشروط تقـدمي الوثيقـة      (HRI/CORE/TKM/2009)وثيقتها األساسية املشتركة    حتديث  

وجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجـب املعاهـدات        األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ الت     
، بصيغتها اليت أقرها االجتماع املشترك بني جلان (HRI/GEN.2/Rev.6)الدولية حلقوق اإلنسان 

يتجـاوز   هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، والتقيد بالعدد احملـدد للـصفحات الـذي ال            
ثيقة األساسية املشتركة معـاً التـزام    وتشكل الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة والو     . صفحة ٨٠

  .الدولة الطرف بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل، الذي سُيعترب تقريرها الدوري              -٣١

  .٢٠١٥يونيه / حزيران٣الثاين، يف موعد أقصاه 

        


