
 

(A)   GE.11-43827    130711    140711 

  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  من ضروب املعاملة أو العقوبة

 ة أو املهينةالقاسية أو الالإنساني

  جلنة مناهضة التعذيب
  الدورة السادسة واألربعون

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣ -مايو / أيار٩

 مـن   ١٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  اخلتامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات     

  فنلندا    
 الدوريني اخلامس والسادس    هااجلامع لتقرير فنلندا  نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف تقرير         -١

(CAT/C/FIN/5-6)    ٢٠١١مـايو   / أيار ١٩ و ١٨ اللتني عقدتا يومي     ٩٩٩ و ٩٩٦ يف جلستيها 
)CAT/C/SR.996 و CAT/C/SR.999(،      عشرة والثانية عشرة بعد     واعتمدت يف جلستيها احلادية

  )CAT/C/SR.1012 و CAT/C/SR.1011 (٢٠١١مـايو  / أيار٣٠ و٢٧األلف املعقودتني يومي 
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة - ألف 
ترحب اللجنة بتقدمي فنلندا للتقرير اجلامع لتقريريها الدوريني اخلـامس والـسادس يف               -٢

 علـى    الدولة الطرف  ردود للجنة الذي يتألف من      ةاالختياري تقدمي التقارير اء  موعده وفقاً إلجر  
وتعرب اللجنة عن تقـديرها للدولـة       . اليت قدمتها اللجنة  ) CAT/C/FIN/Q/5-6(قائمة املسائل   

تقدمي تقريرها يف إطار هذا اإلجراء اجلديد الذي ييسر التعاون بني الدولة            ملوافقتها على   الطرف  
  غـضون   تقديرها للردود اليت قدمت على قائمة املسائل يف        وتعرب اللجنة عن  . الطرف واللجنة 

  .املطلوبالنهائي املوعد 
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للحوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع وفـد الدولـة          اً  وتعرب اللجنة عن تقديرها أيض      -٣
اإلضافية اليت قدمها   شروح  الطرف الرفيع املستوى واملتعدد القطاعات، وكذلك للمعلومات وال       

شكر اللجنة الوفد على األجوبة الواضحة واملباشرة واملفصلة على األسئلة الـيت            وت. الوفد للجنة 
  .ء اللجنةطرحها أعضا

  اجلوانب اإلجيابية - باء 
، منذ النظر يف تقريرهـا الـدوري        صدقتاللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد       تالحظ    -٤

  :لى الصكني الدوليني التالينيعالرابع، 
ار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة     بروتوكول منع االجت   )أ( 

  ؛)بروتوكول بالريمو(عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل           )ب( 

  .املنظمة عرب الوطنيةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
وترحب اللجنة باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاهتا بغية               -٥

  :تنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ االتفاقية، ومنها ما يلي
 ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين  ١تعديل قانوهنا اجلنائي الذي دخل حيز النفاذ يف          )أ( 

لتوصـيات    احلظر املطلق للتعذيب يف مجيع الظروف امتثاالً      نص على   عذيب وي والذي جيرم الت  
   من االتفاقية؛٤ و١اللجنة مبواءمة هذا القانون مع املادتني 

قانون أمـني املظـامل الربملـاين       ل ،٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ اعتمد يف    ،تعديل  )ب(  
وجبه مركز حقـوق    نشأ مب  يُ ٢٠١٢ يناير/ كانون الثاين  ١ يف   بدأ نفاذه  سي ،)١٩٧/٢٠٠٢(

للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسـسات     اً  اإلنسان بوصفه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وفق      
  ؛)مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

، وقانون التدابري القسرية، وقانون االحتجاز السابق للمحاكمةاعتماد قانون    )ج( 
  ؛٢٠١١الشرطة عام 

 مـن  يقتـضي مبوجبـه   إصالحاً قانونياً    ٢٠١١مارس  /ملان يف آذار  اعتماد الرب  )د( 
  األشخاص احملددين يف قانون رعاية الطفل إبالغ الشرطة عن أية شكوك حبدوث اعتداء جنسي؛

  دخلت حيز النفـاذ    ) ٣٠١/٢٠٠٤(قانون األجانب الفنلندي    لتعديالت   )ه( 
  ؛٢٠١١أبريل / نيسان١يف 

) ٧٦٧/٢٠٠٥(إليـداع يف الـسجون      املتعلق با   اجلديد قانونال بدء نفاذ  )و( 
 وقانون معاملة األشـخاص احملتجـزين حتـت         ٧٦٨/٢٠٠٥(احلبس رهن التحقيق    وقانون  
  ؛)٨٤١/٢٠٠٦(احلراسة 
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 ١تعديالت لقانون أمني مظامل األقليات واجمللس املعين بالتمييز يف          بدء نفاذ    )ز( 
 املقرر الوطين لالجتار تهصفب األقليات أمني مظاملمبوجبها ، يتصرف   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

  بالبشر؛
تعديالت للقانون اجلنائي جتعل االعتداءات البسيطة على القصر واألشخاص     )ح( 

 أحد الزوجني أو الشريكني املسجلني يف زواج مدين،         هم في نالقريبني من مرتكب االعتداء، مب    
  ؛٢٠١١موضوع دعوى عامة منذ بداية عام 

 حتت املراقبة  بإمكانية اإلفراج    ٢٠٠٦سجناء منذ األخذ عام     تقليص عدد ال    )ط(  
  .يف إطار قانون اإليداع يف السجون

وترحب اللجنة أيضاً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تعديل سياسـاهتا                -٦
 حلقوق اإلنسان ووضـع االتفاقيـة       مزيد من احلماية  وبراجمها وتدابريها اإلدارية بغية ضمان      

  :مبا يف ذلكذ، موضع تنفي
 بتوحيد وكالة العقوبات اجلنائية ودائرة الـسجون        ٢٠١٠القيام يف بداية      )أ(  

ودائرة اإلفراج حتت املراقبة يف مؤسسة واحدة تسمى وكالة العقوبات اجلنائية، وهي تقـوم              
   وموظفي السجون؛للرتالء ٢٠١٢ لنهاية عام رائدةبإعداد دراسة استقصائية 

 ١١ الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر، والقيـام يف            تنقيح خطة العمل   )ب( 
  ؛ تدبريا٦٠ًيضم الذي  باعتماد برنامج منع العنف ضد املرأة ٢٠١٠يونيه /حزيران

مواصلة الدولة الطرف التربع بانتظام لصندوق األمم املتحـدة للتربعـات            )ج( 
  .١٩٨٤لضحايا التعذيب منذ عام 

  ت القلق الرئيسية والتوصيادواعي -جيم  

  تقادم جرمية التعذيب  
  ).٤املادة (يساور اللجنة القلق لكون القانون اجلنائي ينص على تقادم جرمية التعذيب   -٧

  . ضمان عدم خضوع أفعال التعذيب ألي تقادمبتوصي اللجنة الدولة الطرف 

  الضمانات القانونية األساسية  
ـ   الضمانات القانونية ا   عدم كفالة يساور اللجنة القلق ل     -٨ لألشـخاص   اًألساسية دوم

ـ  - ، مبن فيهم األحداث   "خمالفات بسيطة " وال سيما من ارتكبوا      - احملرومني من احلرية   ذ  من
خطـار   لقاء حمام، يفضل أن يكون من اختيـارهم، وإ         قبيلحتجازهم، من   اللحظة األوىل ال  

أقرب أقارهبم حىت يف حاالت قضاء فترات قصرية حتت حراسة الشرطة، وفحصهم على يد               
  ).١٦ و٢املادتان (طبيب مستقل، يفضل أن يكون من اختيارهم، داخل أماكن االحتجاز 
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ـ  ،لألشخاص احملرومني من حريتـهم    أن تكفل   توصي اللجنة الدولة الطرف ب      ذ من
حام، قبيل إمكانية االتصال مب   ، من   الحتجازهم، الضمانات القانونية األساسية   اللحظة األوىل   

أسرهم باحتجازهم وفحصهم علـى يـد طبيـب         خطار  يفضل أن يكون من اختيارهم، وإ     
  .مستقل، يفضل أن يكون من اختيارهم

 استجواب األشخاص املوقوفني أو احملتجزين والتحقيقات       ألنيساور اللجنة القلق    و  -٩
  ).١٦ و٢املادتان (منهجي شكل  بصورةًأو اً مع األشخاص قبل احملاكمة ال تسجل صوت

لتجهيز األمـاكن الـيت   الزمة  ص األموال ال  توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصي    
، وخباصة خمافر الشرطة، التمهيديةيستجوب فيها األشخاص أو اليت جتري فيها التحقيقات 

  .معدات التسجيل بالصوت والصورةا يلزم من مب

  اإلعادة القسريةعدم   
 صوص عليه نيساور اللجنة القلق لكون الضمانات القانونية املتاحة واإلطار الزمين امل           -١٠
) وخباصة يف إطار إجـراء اللجـوء املعجـل   ( جلميع طاليب اللجوء    دائماًالً  ليس مكفو ناً  قانو

على سبيل املثال، احلق يف تقدمي طعن قضائي ُموِقـف          وولألجانب الذين ينتظرون الترحيل؛     
 للجنـة أيـة  لـدى ا ولـيس  . للتنفيذ أمام احملكمة اإلدارية هللسنكي واحملكمة اإلدارية العليا 

  ).٣املادة (صد من هيئة مستقلة رمعلومات عما إذا كانت عمليات الترحيل ختضع لل
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حق الطعن املوقف للتنفيـذ داخـل البلـد              
واحترام مجيع الضمانات والتدابري املؤقتة فيما يتعلق بإجراءات اللجوء والترحيل يف انتظار            

احلصول وتود اللجنة   . دارية هللسنكي واحملكمة اإلدارية العليا    نتائج الطعون أمام احملكمة اإل    
  .معلومات بشأن ما إذا كانت عمليات الترحيل ختضع للرصد من هيئة مستقلةعلى 

  قهراًهبا اإليداع يف مستشفيات الطب النفسي والعالج   
اإليداع  عدم تعديل أحكام قانون الصحة العقلية اليت تنظم          إزاءيساور اللجنة القلق      -١١

ويساورها القلق كذلك لعـدم إدراج رأي       . قهراًيف مستشفيات الطب النفسي والعالج هبا       
قـرار  مكانية اسـتناد    ، وإل قهراًطبيب نفسي مستقل كجزء من إجراء اإليداع يف مستشفى          

وعـالوة  . ، غالباً ما يكون ممارساً عاماً      إىل إحالة من طبيب واحد     قهراًاإليداع يف مستشفى    
  كثرياًقهراًكم حلاالت اإليداع يف املستشفيات   ا مراجعة احمل  أناللجنة بقلق   الحظ   ت على ذلك، 

وإضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم السعي إىل احلصول علـى موافقـة     . ىرما ال جت  
املريض فيما يتعلق بالعالج بالصدمات الكهربائية ولعدم وجود سجل حمدد لتسجيل اللجوء            

  ). ١٦ و١٣ و١٢ و٢ملواد ا(إىل هذا العالج 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الصحة العقلية واعتماد قوانني واضحة 

، قهراًنظم اإليداع يف مستشفيات الطب النفسي والعالج هبا         توحمددة تلغي األحكام اليت     
وسن قانون واضح وحمدد يكفل الضمانات القانونية األساسية، من مثل طلب رأي طبيب             

مراجعته وكفالة توفري مراجعة قهراً و مستقل كجزء من إجراء اإليداع يف مستشفى       نفسي
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.  تشمل إمكانية تقدمي الـشكوى     قهراً وسريعة لتدبري اإليداع يف مستشفى       جمديةقضائية  
الصحة العقلية املقدمـة جلميـع      وخدمات  وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استناد رعاية        

 يف ذلك يف السجون ومستشفيات الطب النفـسي         ا مب األشخاص احملرومني من حريتهم،   
وينبغي للدولـة   . واملؤسسات االجتماعية، إىل املوافقة احلرة واملستنرية لألشخاص املعنيني       

الطرف أن تكفل استناد أي عالج بالصدمات الكهربائية للمرضى احملرومني من حريتهم            
مـستقلة لرصـد املستـشفيات      كما توصي بإنشاء هيئة     . إىل موافقتهم احلرة واملستنرية   

  . تلقي الشكاوىاهتاسلطمن وأن يكون وأماكن االحتجاز، 

  العنف ضد املرأة  
 ممثلي الدولة الطرف املتعلق بقبـول مبـدأ احليطـة         يف الوقت الذي تقدر فيه اللجنة رد        -١٢

واجبـة ملنـع    الواجبة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، وخاصة فيما يتعلق ببذل الدولة الطرف العناية ال            
 أعمال العنف ضد املرأة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها واختاذ إجراءات فعالة بشأن هذه األعمـال،             

، توصي اللجنـة الدولـة الطـرف        سواء ارتكبتها الدولة أو األفراد اخلواص أو القوات املسلحة        
  ). ١٦ و٤و ٢املواد (مبضاعفة جهودها ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والقضاء عليها 

حتث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على أن تدرج معلومـات عـن حظـر               
 تثقيف وتدريب موظفي إنفاذ القانون وغريهم مـن          أنشطة التعذيب مبوجب االتفاقية يف   

.  حملياً العنف املرتيل واالجتار بالبشر ذلككافحة العنف ضد املرأة، مبا يفعنيني مباملوظفني امل 
من الدولة الطرف بشأن العقوبات اليت حيكم هبـا علـى املـدانني             تلقي معلومات   تود  و

وتوصي الدولـة   . باالغتصاب، وما إذا كانت تلك العقوبات متناسبة مع خطورة اجلرمية         
ضحايا العنف، مبن    اخلاصة ب  زيادة عدد املآوي  هتدف إىل    باعتماد تشريعات    الطرف أيضاً 

  . هلاني متخصصني كاف وموظف متويليصصبضرورة ختفيهم األشخاص املتجر هبم، و

   التدريب  
 الشرطة ختضع لرصد اجمللس الوطين      عمليات تدريب يساور اللجنة القلق لكون مجيع        -١٣

 الـذين هلـم      يف ميدان الطب    لكون العاملني  ويساورها القلق أيضاً  . للشرطة وتقييمه وقبوله  
 ونألجانب ال يـدرب   اتصال باألشخاص احملرومني من حريتهم وطاليب اللجوء وغريهم من ا         

بصورة منهجية على أحكام دليل التقّصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه مـن ضـروب              
  ).١٠املادة ) (بروتوكول اسطنبول(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 يبتـدر عمليـات   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرف على تقييم مجيـع           
لحقة بـوزارة التعلـيم    مثل هيئة التقييم املستقلة املمستقلةمؤهلة ني هيئة املسؤولني العام 

بإدخال التـدريب   اً  وتوصي أيض . ٢٠١١يف  اليت ستبدأ العمل    و  املعتزم إنشاؤها  والثقافة
دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           أحكام  على  

يف منـاهج التـدريب     ) بروتوكول اسـطنبول  (ية أو املهينة    العقوبة القاسية أو الالإنسان   
  .يف ميدان الطباألساسية للعاملني 
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  ظروف االحتجاز  
ويساور اللجنة القلق من استمرار االكتظاظ العرضي يف بعض الـسجون ومراكـز               -١٤

 اللجنة أن السجناء ميكنهم الذهاب إىل املـراحيض علـى مـدار             بينما تالحظ و. االحتجاز
 زنزانـة يف    ٢٢٢يساورها ملا ذكرته الدولة الطرف يف تقاريرها مـن أن           فإن القلق   الساعة،  

ثالثة سجون خمتلفة ال تزال تفتقر إىل جتهيزات الصرف الصحي املالئمـة، مبـا يف ذلـك                 
ينتهي إال عام    أال   املقرر من   ، وهو وضع  "لباوِتفريغ املَ "ممارسة   املراحيض، والستمرار وجود  

  ).١٦ و١١املادتان  (٢٠١٥
توصي اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة حالة االكتظاظ، مبا يف ذلك بإعادة توزيـع             

بدأ اإلجراءات القضائية واستخدام نظام اإلفراج حتت املراقبة الذي         التعجيل ب السجناء و 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع إصالح سجين ميككيلي         . ٢٠٠٦به عام   العمل  

 معدات الصرف الصحي    ركيب وهامينلينا، إضافة إىل ت    وكووبيو، وكذا سجين هلسنكي   
  .يف مجيع أماكن االحتجاز يف أقرب وقت ممكن

 العدد اإلمجايل للسجناء، فقـد زاد       اخنفاضويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من          -١٥
وال يزال يساورها القلق بشأن حالة      . املؤقتني والسجينات والسجناء األجانب   تجزين  عدد احمل 

 لألجانب يف خمافر الشرطة ومراكز االحتجاز التابعة حلرس         لوقائيتجزين املؤقتني واحلبس ا   احمل
وإضافة إىل ذلك، يساورها القلق لكـون   .  احملاكمة رهناحلدود وبشأن طول فترة االحتجاز      

اً ويساور اللجنة القلق أيض   .  يف املائة من السجناء الروما يوضعون يف عنابر مغلقة         ١٠حوايل  
ما تذكره التقارير من بطء اجلهاز القضائي للدولة الطرف ومما إذا كان هناك أي مـن                إزاء  

  ). ١٦ و١١املادتان (أعضاء األقليات اإلثنية ضمن اجلهاز القضائي 
قلص إىل أقصى حد مكوث احملتجزين املؤقتني       تتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن      

 خمافر الشرطة ومراكز االحتجـاز      ، وخباصة يف  الوقائيواألجانب احملتجزين رهن احلبس     
 ٢٠١٠نوفمرب  /ن متتثل للتوصيات اليت قدمها يف تشرين الثاين       أالتابعة حلرس احلدود، وب   

 يسمح بنقـل احملتجـزين      الفريق العامل الذي أنشأته وزارة العدل إلدخال تعديل قانوين        
. ألمـر حاليـاً   املؤقتني من خمافر الشرطة إىل السجون العادية بصورة أسرع مما هو عليه ا            

إعمال الروما، مبا يف ذلك السجناء وتوصي بأن يرصد أمني املظامل الربملاين ظروف احتجاز       
 وضمان تدخل موظفي السجن يف مجيع حوادث التمييز ضد الروما           ألعراقاملساواة بني ا  

 احملاكمة  رهنوتوصي اللجنة باعتماد قوانني للحد من االحتجاز        . اليت يوجه انتباههم إليها   
تلقي إحصاءات   اللجنةتود  و. بت فيها تنتظر ال  املدنية واجلنائية اليت     اإلجراءاتوبتسريع  

  .عن عدد أفراد األقليات اإلثنية املوجودين يف سلك القضاء
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  رصد أماكن احلرمان من احلرية  
يساور اللجنة القلق لكون نائب أمني املظامل الربملاين املكلف بشؤون السجون غـري               -١٦

لى القيام بزيارات متواترة وغري معلنة ألماكن احلرمان من احلرية بسبب عبء العمل             قادر ع 
  ).١١املادة (وجتهيز الشكاوى 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية ألمني املظـامل            
اخلاضعة  القيام بزيارات متواترة وغري معلنة ألماكن احلرمان من احلرية تمكينه منالربملاين ل
اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قـد وقعـت علـى           تالحظ  ويف هذا السياق،    . لواليته

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتوصي الدولة الطرف بإكمال عملية التـصديق علـى              

 العمـل اري يف أقرب وقت ممكن، كي يتسىن ألمني املظامل الربملـاين            الربوتوكول االختي 
  .بوصفه اآللية الوقائية الوطنية

  احتجاز طاليب اللجوء واملهاجرين غري القانونيني وغريهم من األجانب وإساءة معاملتهم  
ي يساور اللجنة القلق بشأن املعلومات املتعلقة باللجوء املتكرر إىل االحتجاز اإلدار            -١٧
املنفـصلني  غري املصحوبني بأوليـائهم أو       واملهاجرين غري القانونيني والقصر      ،طاليب اللجوء ل
أطفال وغريهم من املستضعفني، مبـن فـيهم ذوو االحتياجـات           الالئي هلن    والنساء   ،همعن

وإضافة إىل ذلـك، يـساور      . أعدادهم ومدى تواتر احتجازهم وطول مدته     باخلاصة، وكذا   
جرمية ارتكبت بسبب  املتكرر ليس   الوقائيبس   قانون األجانب يسمح باحل    اللجنة القلق لكون  

  ).١٦ و١١املادتان (ه يف إمكانية ارتكاب الشخص جلرمية اشتببسبب االوإمنا  فعالً
بدائل االحتجاز املتكرر لطاليب اللجـوء      النظر يف   توصي اللجنة الدولة الطرف ب    

 لبحثوغريهم من املستضعفني، وبإنشاء آلية      واملهاجريني غري القانونيني، مبن فيهم القصر       
استخدام وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف يف زيادة        . االحتجاز املتكرر هلؤالء األشخاص   

كمالذ أخري، وكفالة عدم ممارسـة      إال  اللجوء إىل االحتجاز    عدم  ، و تدابري بديلة للحبس  
دولة الطـرف ضـمان   ال إىلوتطلب اللجنة  . االحتجاز اإلداري لألطفال غري املصحوبني    

تطبيق جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـكل مـن              
. أشكال االحتجاز أو السجن على طاليب اللجوء املوجودين رهـن االحتجـاز اإلداري            

معلومات بشأن عدد طاليب اللجوء واملهاجرين غـري        تلقي  اللجنة  ود  وإضافة إىل ذلك، ت   
  .ته االحتجاز، ومدى تواتر احتجازهم ومتوسط طول مديفجودين القانونيني املو

ويساور اللجنة القلق من ظروف احتجاز طاليب اللجوء واملهاجرين غري القـانونيني              -١٨
عدم وجود ضمانات قانونية فيما     من  وطول فترته لدى وحدة احتجاز األجانب يف ميتساال و        

ال حيتجزون فقط   األشخاص  لكون هؤالء   كما يساورها القلق    .  االحتجاز  فترة يتصل بطول 
مراكز الشرطة وافر يف خماً يف مركز احتجاز ميتساال ذي الطاقة االستيعابية الصغرية، وإمنا أيض         
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الئمة لالحتفاظ بأشخاص حمتجـزين مبوجـب       مغري  ، وهي   رس احلدود االحتجاز التابعة حل  
يف هـذه   اً  الرجال والنساء مع  ويساور اللجنة القلق من احتجاز      . األجانباملتعلقة ب قوانني  ال

ز اجتحاال يف عندما توضع األسر اليت هلا أطفال الراشدين، ومن االحتفاظ باألطفال مع  املرافق
 مبوجـب قـانون   ٢٠١٠ عام حمتجزينكانوا   طفال٥٤ً أن ما جمموعه اهلجرة، ومن   املتعلق ب 

  ). ١١ و٢املادتان (األجانب 
ة االستيعابية ملركز احتجـاز ميتـساال أو        توصي اللجنة باختاذ خطوات لزيادة القدر     

الدولة الطرف باستعراض ظروف ومدة     اً  وتوصي أيض . إنشاء مركز جديد الحتجاز األجانب    
احتجاز طاليب اللجوء واملهاجرين غري القانونيني وغريهم من األجانب يف مركز ميتساال وكذا             

فري الضمانات القانونية األساسية    رس احلدود، وتو   االحتجاز التابعة حل   فقمراالشرطة و افر  يف خم 
  .واستخدام تدابري بديلة للحبسظروف االحتجاز، من م هلم، وإنشاء آلية تظلُّ

ء معاملة طاليب اللجوء    واملتعلقة بتصاعد س  إزاء االدعاءات   اً  ويساور اللجنة القلق أيض     -١٩
على يـد   عاملة قاسية   مما يتلقونه من    ، مبا يف ذلك     ونفسياًاً  واملهاجرين غري القانونيني جسدي   

  ). ١٦ و١١ و١٠املواد (الشرطة وغريها من سلطات إنفاذ القانون 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن توعية الشرطة وحرس احلدود وغريمهـا            

تدريب متخصص ومبـادئ توجيهيـة داخليـة،        من خالل   من سلطات إنفاذ القانون،     
 طـاليب اللجـوء     واعامليكي   الالجئنيبالتزاماهتم مبوجب قانون حقوق اإلنسان وقانون       

التحقيق مـع مـن     أن تضمن    و ،بطريقة أكثر إنسانية وأكثر مراعاة لالعتبارات الثقافية      
  . يسيئون معاملتهم وحماكمتهم وإدانتهم

    التعويض وإعادة التأهيل ذلك مبا يف،اإلنصاف  
ـ  هناك   يساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من أن         -٢٠ التعـويض   يـستحقون اً  أشخاص

و احتجاز شخص بريء وأن     أتوقيف  عام بسبب   ال ال املمن  مبوجب القانون املتعلق بالتعويض     
عن األضرار غري املالية اليت سببها التعذيب أو        اً  حمدوداً  تعويضاً  أمني املظامل الربملاين يقدم أحيان    

 التزام عـام    ، الطرف  للدولة للنظام القانوين اً   وفق ،إساءة املعاملة، فإن السلطات ال يقع عليها      
  ).١٤املادة (بدفع تعويض لشخص انتهكت حقوقه 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لالمتثال لكامل نطاق املادة          
طرف، يف نظامها القانوين، إنصاف من      ال من االتفاقية اليت تنص على أن تضمن الدولة          ١٤

 حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب، مبا يف          يتعرض لعمل من أعمال التعذيب ومتتعه     
ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وىف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمـل                
من أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعوهلم احلق يف التعويض، وأن ليس هناك              

قد يوجد من تعويض مبقتـضى      ما ميس أي حق للمعتدى عليه أو لغريه من األشخاص فيما            
وإضافة إىل ذلك، يف حني ترحب اللجنة بوجود وحدتني إلعـادة تأهيـل             . القانون الوطين 
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 بأرواحهم من التعذيب يف الدولة الطرف، فإهنا توصي بإتاحة إعادة تأهيـل مجيـع               نيجانال
  .ضحايا التعذيب وسوء املعاملة على أكمل وجه يف مجيع الظروف

  لةدعدم مقبولية األ  
 ألية معلومات عن قبول األدلة املنتزعـة        تلقيهابالرغم من عدم    يساور اللجنة القلق،      -٢١

حتت التعذيب، من أن القانون اجلنائي للدولة الطرف ال يتضمن أية أحكام حمددة بشأن حظر              
 كما.  من االتفاقية  ١٥لتعذيب، على النحو املبني يف املادة       أية أقوال أدىل هبا نتيجة ل     استخدام  

أيـة  يساورها القلق لعدم إصدار النيابة العامة ألية تعليمات أو أوامر بشأن حظر اسـتخدام               
  ).١٥املادة (تعذيب كعنصر من عناصر اإلثبات أقوال أدىل هبا نتيجة لل

توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع حيظر على وجه التحديـد اسـتخدام             
  . من االتفاقية١٥للمادة  صر إثبات امتثاالًنتزعة حتت التعذيب كأدلة أو كعنااملفادات اإل

  سوء املعاملة  
 من أن الشرطة قـد ربطـت         نائب أمني املظامل الربملاين    هذكرا  يساور اللجنة القلق مل     -٢٢

إىل كراسي حافلتها وإىل بعـضهم الـبعض ومل          ملشاركة يف مظاهرة  وقفوا بسبب ا  أاً  أشخاص
قـرار وزارة الداخليـة     انتـهاكاً ل  يف احلافلـة،    سمح هلم باستخدام املراحيض عندما كانوا       ُي

 ٤٤-٤١، الصفحات   ٢٠٠٧، موجز   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املؤرخ   ١٨٣٦/٢/٠٧
  ).١٦املادة (

بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف إلصالح الوضـع        اً  ط اللجنة علم  ييف حني حت  
و املذكور يف احلوار مـع      مثل هذه احلوادث يف املستقبل، على النح      وقوع  واحليلولة دون   

توصي الدولة الطرف بإصدار مبادئ توجيهية واضحة لتتبعها الشرطة عنـد           فإهنا  الوفد،  
التعامل مع األشخاص احملرومني من حريتهم، وذلك للحيلولـة دون          عند  إلقاء القبض و  

إساءة معاملة احملتجزين، على النحو املبني يف مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفـني             
  .بإنفاذ القوانني

  املعلومات والبيانات اإلحصائية  
باملعلومات املتعلقة بأساس جتميع أمـني املظـامل الربملـاين          اً  علميف حني حتيط اللجنة       -٢٣

 حسب الـسن ونـوع      صنفةتوصي الدولة الطرف بتزويد اللجنة ببيانات م      فإهنا  لإلحصاءات،  
 واحملاكمات واإلدانات يف قضايا التعذيب الشكاوى والتحقيقات :اجلنس واإلثنية بشأن ما يلي

وسوء املعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القوانني واألمن واجليش والسجون، وكذا األشـخاص             
ن االجتـار   أ بـش  صنفةتلقي بيانات م  اً  تود أيض و. الذين ال يتولون وظائف عامة، إن وجدت      

 ضد املرأة، مبا فيه العنف املرتيل        باإلكراه، واستغالل املهاجرات، والعنف    والبغاء السري بالبشر،  
  . التعويض وإعادة التأهيل ذلكر للضحايا من وسائل إنصاف، مبا يفواجلنسي، وما يوفَّ
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جبعل التوصيات املقدمـة  التزمت اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف  الحظ  تيف حني   و  -٢٤
الشاملة حلكومتها يف   ال يتجزأ من السياسة العامة      اً  يف إطار االستعراض الدوري الشامل جزء     

تلقي معلومات عن التدابري املعمول هبا ملنع العنف ضد املرأة،          ود  جمال حقوق اإلنسان، فإهنا ت    
ولتجميع املعلومات عن العنف ضد األطفال، وملعاملة التمييز بسبب امليل اجلنسي واإلعاقة يف             

 اليت يلقاها التمييـز     فسها ن ملعاملةاالتشريع الوطين ويف أنشطة التدريب على مكافحة التمييز         
لنظر يف استخدام   لتوفري اخلدمات والرعاية الصحية، و    مثل   يف جماالت    ، وذلك ألسباب أخرى 

مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بامليـل اجلنـسي              
  .للمساعدة يف وضع سياساهتا واهلوية اجلنسانية دليالً

 راضـي ذلك تلقي معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية يف األ         اللجنة ك ود  وت  -٢٥
  .، مبا فيها بعثات األمم املتحدة املسلحةاليت تنتشر فيها قواهتا

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية            و  -٢٦
ولية حلماية حقوق مجيع العمال     االتفاقية الد هي  حلقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً فيها بعد، و       

املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري           
  .امللحق هبا، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ينـها   بع ات تقريرها املقبل اخلاص مبعاهد     التقيد يف  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      -٢٧
إىل حتـديث وثيقتـها     اً  وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض    .  صفحة ٤٠ البالغباحلد األقصى   

وحدة املساسية  األوثيقة  الملتطلبات  اً   وفق ،)HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2(األساسية املوحدة   
نسان يف إطار املعاهدات الدولية حلقوق اإل     لتقدمي التقارير   الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة      

)HRI/GEN/2/Rev.6 (          اليت وافق عليها االجتماع املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق
وتشكل . للوثيقة األساسية املوحدة اليت حددت ،ة صفح٨٠إىل التقيد بعدم جتاوز اإلنسان، و 

بتقـدمي  الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة والوثيقة األساسية املوحدة معاً التزام الدولة الطـرف             
  .مبوجب االتفاقيةالتقارير 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها، يف غضون سنة، مبعلومات عن تنفيـذ       -٢٨
  . أعاله٢٠ و١٧ و١٥ و٨توصياهتا الواردة يف الفقرات 

أن تنشر على نطاق واسع يف مجيع أحناء إقليمهـا،          بوتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٩
املواقع  باستخدام    املقدم إىل اللجنة واملالحظات اخلتامية للجنة      وجبميع اللغات الرمسية، التقرير   
  .  واملنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم،الرمسية على شبكة اإلنترنت

تقريرهـا الـدوري   الذي سيكون ،   املقبل هاوالدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي تقرير       -٣٠
  .٢٠١٥يونيه / حزيران٣ حبلول ،السابع

        


