
 

(A)   GE.13-44582    020713    050713 

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

  جلنة مناهضة التعذيب

 ٣١-٦(املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلامـسة              
  بشأن التقرير الدوري اخلامس املقدم من إستونيا) ٢٠١٣مايو /أيار
 إسـتونيا   مـن التعذيب يف التقرير الدوري اخلـامس املقـدم         نظرت جلنة مناهضة      -١
)CAT/C/EST/5 (  ٢٠١٣مـايو  / أيار٢٣ و٢٢، املعقودتني يف ١١٥٧ و١١٥٤يف جلستيها 
)CAT/C/SR.1154و CAT/C/SR.1157(  ــة يف ــة التالي ــات اخلتامي ــدت املالحظ ، واعتم

  .٢٠١٣مايو / أيار٣٠ املعقودة يف )CAT/C/SR.1166 (١١٦٦ جلستها

  مقدمة  -فأل  
تعرب اللجنة عن ارتياحها ملوافقة الدولة الطرف على اإلجراء االختيـاري لتقـدمي               -٢

 ردود على قائمة املسائل     ميالتقارير ولتقدمي تقريرها الدوري اخلامس يف الوقت املناسب بتقد        
)CAT/C/EST/Q/5(   النظر يف التقرير وكـذلك      ة عند يسمح بالتركيز على مواضيع معين    ، مما 

  . احلوار مع الوفد خالل
رفيع للحوار املفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف    أيضاً  وتعرب اللجنة عن ارتياحها       -٣

  .اليت قدمهااملفصلة اإلضافية املستوى وللمعلومات 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التاليـة أو انـضمامها               -٤

  : النظر يف تقريرها الدوري الرابعإليها، منذ
  ؛٢٠١٢مايو / أيار٣٠اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )أ(  
 بشأن احلد األدىن لسن     ١٩٧٣ لعام   ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ب(  

  .٢٠٠٧االستخدام، يف عام 
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 يف جماالت ذات    وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملراجعة تشريعاهتا          -٥
  :صلة باالتفاقية، مبا يف ذلك

 لتجـرمي   ٢٠١٢أبريـل   /إدخال تعديالت على القانون اجلنائي يف نيسان        )أ(  
   يف القانون اجلنائي؛قائماً بذاتهاالجتار بالبشر بوصفه حكماً 

إدخال تعديالت على قانون اإلجراءات اجلنائية لتسريع اإلجراءات القضائية           )ب(  
 ١القّصر وتعزيز حقوق احملتجزين، ودخلت هذه التعديالت حيـز النفـاذ يف             وتعزيز محاية   

  ؛٢٠١١سبتمرب /أيلول
 بقانون املساواة يف املعاملة الذي      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١بدء العمل يف      )ج(  

  يضمن حق ضحايا التمييز واملضايقة املباشرين أو غري املباشرين يف سبل انتصاف فعالة؛
 حيز النفـاذ    دخلالذي   من القانون اجلنائي     ١٣٣يل على املادة    إدخال تعد   )د(  
  . لتحسني تعريف عناصر االسترقاق٢٠٠٧مارس /يف آذار

وترحب اللجنة أيضاً جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تعديل سياسـاهتا وبراجمهـا               -٦
  : االتفاقية، مبا يف ذلكتفعيلوتدابريها اإلدارية بغية 

 تقرير التنفيذ النهائي بشأن خطة التنمية احلكومية        ٢٠١٠اعتمادها يف عام      )أ(  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٦ملكافحة االجتار بالبشر للفترة 

 باحلد من العنف ومنعه     املتعلقة خطة التنمية    ٢٠١٠أبريل  /اعتمادها يف نيسان    )ب(  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨ وخطة العمل الوطنية بشأن العنف املرتيل للفترة ٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة

 الئحة جديدة للشرطة بشأن طريقة معاملة ضحايا        ٢٠١٠ يف عام    اعتمادها  )ج(  
  تسجيلها؛ا وهف املرتيل وطريقة التحقيق فيالعن

 املبادئ التوجيهية لوضع السياسات اجلنائيـة       ٢٠١٠اعتماد الربملان يف عام       )د(  
  ؛٢٠١٨حىت عام 
 الربنامج املمول من الـصندوق األورويب إلدمـاج   ٢٠٠٩إطالقها يف عام    )ه(  

" ذوي اجلنسية غري احملددة "مواطين الدول الثالثة هبدف تقدمي دروس يف اللغة جلميع األشخاص         
  أو مواطين البلدان الثالثة؛

 خلط املساعدة اهلاتفية ٢٠٠٨تشغيل احتاد مآوى النساء يف إستونيا منذ عام         )و(  
  اجملاين على النطاق الوطين للنساء الالئي يتعرضن للعنف؛

 اسـتراتيجية لإلدمـاج     ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٤  اعتمادها يف   )ز(  
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨وبرنامج اإلدماج احلكومي للفترة 

 خط مساعدة هاتفية ملنع االجتار بالبشر ولتقـدمي         ٢٠٠٤تشغيلها منذ عام      )ح(  
 مـن املنظمـة غـري       اً من وزارة الشؤون االجتماعية ومسّير     ٢٠٠٦ منذ عام    املشورة، مموالً 

  ". من أجل الغدالعيش"احلكومية 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

  تعريف التعذيب    
إستونيا تعتزم تعديل قانوهنا اجلنائي ليتماشى مـع  الوفد أن  اللجنة علماً بتأكيد    حتيط  -٧

 عن قلقهـا ألن     تعرب، ولكنها   )٨الفقرة  ( إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة      تشرياالتفاقية، و 
 من القانون اجلنائي ال يتضمن مجيـع العناصـر الـواردة يف    ١٢٢ادة  تعريف التعذيب يف امل   

  ).٤ و١املادتان ( من االتفاقية، مثل إحلاق أمل عقلي ١ املادة
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانوهنا اجلنائي ليتضمن تعريفاً للتعـذيب           و  
  . من االتفاقية١ مجيع العناصر الواردة يف املادة يشمل

  اخلاصة بأعمال التعذيبالعقوبات     
، وتعرب عن قلقهـا ألن      )١٣الفقرة  (تشري اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -٨

عمال التعـذيب  أل القانون اجلنائي خيصصهاعقوبة السجن ملدة قد تصل إىل مخسة أعوام اليت  
الذي قد يصل كما تعرب عن قلقها إزاء التفاوت . ال تتناسب مع الطبيعة اخلطرية هلذه اجلرمية

سجناً بني العقوبات اخلاصة بالتعذيب وتلك اخلاصة باالجتار بالبشر، اليت تشكل           سنة   ١٥إىل  
عن أعمال التعذيب غالباً    اليت ُتقضى يف السجن     األحكام  مدة  أيضاً نوعاً من التعذيب، وألن      

  ).٤ و٢املادتان ( وفقاً ملمثلي الدولة الطرف تقريباًما تكون عاماً ونصف 
 عقوبات علـى    ليتضمنصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانوهنا اجلنائي         وتو  

 مـن   ٤ مـن املـادة      ٢عتها اخلطرية، وفقاً للفقرة     يأعمال التعذيب تأخذ يف احلسبان طب     
  .٢االتفاقية وتراعي تعليق اللجنة العام رقم 

  الضمانات القانونية األساسية لألشخاص احملرومني من حريتهم    
جنة القلق ألن األشخاص احملرومني من حريتهم ال ميكن أن يتمتعوا جبميع            يساور الل   -٩

الضمانات القانونية األساسية ضد التعذيب وسوء املعاملة من اللحظة األوىل الحتجـازهم،            
ويساورها القلـق  . خاصة احلق يف االستعانة مبحام واحلق يف إعالم شخص خيتارونه بأنفسهم   

ائماً بطريقة د بأن سجالت االحتجاز يف مراكز الشرطة ال ُتمسك د  إزاء التقارير اليت تفي    أيضا
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (منتظمة 

  :وينبغي للدولة الطرف أن  
تتخذ تدابري فعالة لضمان حصول مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم،           )أ(  

حظة األوىل  مجيع الضمانات القانونية األساسية منذ الل     على  مبوجب القانون ويف املمارسة،     
الحتجازهم، وبالتحديد احلق يف إعالمهم بأسباب توقيفهم وبالتهم املوجهة إليهم؛ واحلق           
يف إعالمهم حبقوقهم؛ واحلق يف حصوهلم فوراً على خدمات حمام مستقل وعلى املساعدة             
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القانونية عند االقتضاء؛ واحلق يف إعالم شخص خيتارونه بأنفسهم؛ واحلق يف فحص طيب             
هم طبيب مستقل، وعند اإلمكان طبيب من اختيارهم؛ واحلق يف تقدميهم أمـام             جيريه علي 

 بفحص األساس القانوين الحتجازهم، وفقـاً       تأخري؛ واحلق يف أن تقوم حمكمة     قاضٍ دون   
  للمعايري الدولية؛

 الـضمانات   بتـوفري  مجيع املوظفني احلكـوميني      قيامتضمن أهنا ترصد      )ب(  
 بوسائل منها توثيق املعلومات ذات الصلة يف سجالت         لألشخاص احملرومني من حريتهم،   

  االحتجاز، وضمان رصد منتظم المتثال املوظفني ملتطلبات التوثيق هذه؛
 من  نيصاً حمروم اشخأب أو مقاضاة أي موظف حكومي حيرم        تضمن تأدي   )ج(  
   من الضمانات القانونية األساسية؛محريته

ت اليت مت فيها تأديب مـوظفني       تقدم إىل اللجنة بيانات عن عدد احلاال        )د(  
  .حكوميني بسبب هذا السلوك وعن طبيعة التأديب

  إلجراءات اجلنائيةالتهم اليت ينص عليها قانون ا    
ن قانون اإلجراءات اجلنائية مل ُيعـدَّل للـسماح للمحـاكم           أليساور اللجنة القلق      -١٠

إذا ختلى االدعاء العام عن التـهم        التقديرية   اات اجلنائية باالستناد إىل سلطته    مبواصلة اإلجراء 
  ).١٣ و١٢ و٢املواد (

وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر يف مراجعة قـانون               
إجراءاهتا اجلنائية من أجل تنظيم سلطات االدعاء العام جتاه اهليئة القضائية حىت ال يؤدي              

إمنا يكون ذلك نائية أو احلكم بالرباءة و سحب االدعاء العام للتهم إىل إهناء اإلجراءات اجل       
  .احملكمةبقرار 

  استخدام القوة    
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن الطلبـات الرمسيـة املقدمـة إىل                 -١١

لـق بادعـاءات    املستشار العديل أو مكتب املدعي العام مل تسفر عن أي حماكمات فيما يتع            
ن خالل  انواملوظفني املكلفني بإنفاذ الق    املفرط للقوة من جانب      االستخداماملعاملة الوحشية و  

ويساورها القلق عالوة على ذلـك إزاء    . ٢٠٠٧أبريل  /األحداث اليت عرفتها تالني يف نيسان     
للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وألن حتقيـق الدولـة           " املفرط"حاالت االستخدام   

ألن السلطات مل حتاول احلصول على أدلة إضافية        الطرف يف هذه األحداث مل يكن كافياً، و       
سواء باستجواب مقدمي الطلبات شخصياً أو بتنظيم مقابالت مع الشهود، حـسبما رأت             

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٢املواد ( حلقوق اإلنسان ةاألوروبياحملكمة 
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  :وينبغي للدولة الطرف أن  
دعاءات التعذيب وسوء    ا يفات فورية ودقيقة وفعالة ونزيهة      قيقجتري حت   )أ(  

املعاملة واالستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وتقاضـي            
  املوظفني الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه اجلرائم وترتل هبم عقوبات مناسبة؛

تنشئ سجالً خاصاً الدعاءات التعذيب واملعاملـة والعقوبـة القاسـية             )ب(  
  آلية مستقلة للتحقيق يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة؛نة واملهيالالإنسانية أو  أو

تضمن حصول مجيع ضحايا التعذيب وسوء املعاملة على اجلرب ومتـتعهم             )ج(  
حبق قابل للتنفيذ قانونياً يف تعويض عادل ومناسب، مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على      

   من االتفاقية؛١٤أكمل وجه ممكن، وفقاً للمادة 
تضمن تلقي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون تدريباً بشأن احلظر املطلـق             )د(  

 األسلحة النارية، مبا يف ذلـك     للتعذيب وبشأن املعايري الدولية املتعلقة باستخدام القوة و       
  املسؤوليات يف حاالت االستخدام املفرط للقوة؛

يف التقنيات املهنيـة    اً  تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون      لقي ت تضمن  )ه(  
  .اليت تقلل من خماطر إحلاق أي ضرر باألشخاص املوقوفني

  العنف املرتيل    
واخلطة واملبادئ التوجيهية   ) ٢١الفقرة  ( اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة       تشري  -١٢

دة أهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار غياب تشريعات حمد        وتؤكد  اجلديدة للحد من هذا العنف،      
ملنع العنف املرتيل ومكافحته وألن العنف املرتيل ليس جرمية قائمة بذاهتا يف القانون اجلنـائي               

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٤ و٢ و١املواد (
  :وينبغي للدولة الطرف أن  
ن العنف ضد املرأة من     أ وجه األولوية، تشريعات شاملة بش     تعتمد، على   )أ(  

  صاب يف إطار الزواج جرميتني جنائيتني حمددتني؛شأهنا أن جتعل من العنف املرتيل واالغت
 مـن العنـف ومنعـه       التنمية املتعلقة باحلد  خلطة  تضمن التنفيذ الفعال      )ب(  
  ؛٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة

  تنشئ لضحايا العنف املرتيل آلية فعالة ومستقلة لتقدمي الشكاوى؛  )ج(  
ا العنـف   يل الشرطة جلميع ادعاءات العنف املرتيل، مبا فيه       جتضمن تس   )د(  

اجلنسي والعنف ضد األطفال، والتحقيق فوراً وبرتاهة وفعالية يف مجيع ادعاءات العنف،            
  ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛
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 املرتيل من احلماية، مبا يف ذلـك األوامـر         تضمن استفادة ضحايا العنف     )ه(  
ـ ىل اخلدمات الطبية والقانونية، مبا يف ذ     إالزجرية الوقائية، وإمكانية وصوهلم      شورة، لك امل

  مأوى مأمون وممول بشكل كاٍف؛وإىل إعادة التأهيل و
 املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون حبـاالت العنـف املـرتيل           تقوم بتوعية   )و(  

  ؛ة مرتكبيهادرهبم على التحقيق فيها ومقاضاوت
جتمع بيانات مفصلة عن عدد الـشكاوى والتحقيقـات واحملاكمـات             )ز(  

الصعوبات وعن تقدمي اجلرب إىل الضحايا، أعمال العنف املرتيل، و واألحكام الصادرة بشأن    
  .املواجهة يف منع هذه األعمال؛ وتقدم هذه البيانات إىل اللجنة

  االجتار    
 اللجنة بالتعديالت املدخلة على القانون اجلنائي فيما خيص االجتار بالبـشر،            ترحب  -١٣

بلد منشأ وعبور ومقصد لالجتار بالبشر،       تزال    عن قلقها ألن الدولة الطرف ال      تعربولكنها  
  ).١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٤ و٢ و١املواد ( السخرة أوسواء ألغراض البغاء القسري 

  :وينبغي للدولة الطرف أن  
 عهتدابري فعالة ملن   وتتخذ   اجلديد ملكافحة االجتار بالبشر   قانون  التنفذ بقوة     )أ(  

  وزيادة محاية ضحاياه؛ 
 ودقيقاً وفعاالً ونزيهاً يف االجتار بالبشر واملمارسـات         جتري حتقيقاً فورياً    )ب(  

  هم؛عاقبت مرتكبيه وتقاضيذات الصلة و
تقدم اجلرب إىل ضحايا االجتار، مبا يف ذلك املساعدة القانونيـة والطبيـة               )ج(  

والنفسية وإعادة التأهيل، فضالً عن تقدمي مأوى ومساعدة مالئمني عند إبالغ حـاالت             
  ة؛االجتار إىل الشرط

متنع عودة األشخاص املتجر هبم إىل بلداهنم األصلية عندما توجد أسباب             )د(  
حقيقية لالعتقاد بأهنم معرضون خلطر التعذيب، وتعزز التعاون الدويل فيما يتعلـق مبنـع             

  االجتار واملعاقبة عليه؛
تقدم تدريباً متخصصاً ألفراد الشرطة واملدعني العامني والقضاة بـشأن            )ه(  
، وإعالم عامة اجلمهور     بفعالية ل االجتار والتحقيق فيها ومقاضاهتا واملعاقبة عليها      منع أعما 

  بالطبيعة اجلنائية هلذه األعمال؛
جتمع بيانات مفصلة عن عدد الـشكاوى والتحقيقـات واحملاكمـات             )و(  

الـصعوبات  عن تقدمي اجلرب إىل الـضحايا، و      واألحكام الصادرة بشأن أعمال االجتار، و     
  .وتقدم هذه املعلومات إىل اللجنةيف منع هذه األعمال؛ املواجهة 
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
أن فيهـا   اليت الحظـت    ) ١١الفقرة  ( اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة       تشري  -١٤

سـبق أن   يفتش أماكن االحتجـاز و    أنه  لية الوقاية الوطنية و   اآلبوصفه  املستشار العديل ُعيِّن    
جلنة التنسيق الدولية   أي جهد لكي تقوم     عرب مع ذلك عن قلقها لعدم بذل        تير، و أصدر تقار 

اعتماد املستشار العديل أو مؤسسة أخرى      بعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     للمؤسسات الوطنية لت  
  ).٢املادة (كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

ـ               ة التنـسيق   وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف السعي إىل احلصول على اعتماد جلن
 أو مؤسسة أخرى    الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمستشار العديل        

  .لتكون مبثابة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وتزودها باملوارد الكافية لتنفيذ واليتها

  وضع ملتمسي اللجوء    
  :يساور اللجنة القلق  -١٥

 جبميـع   ا يتمتعـو  ال ميكنـهم أن   ألن األشخاص الذين يلتمسون اللجوء        )أ(  
تـرفض  الضمانات اإلجرائية، مبا فيها حق الطعن يف القرارات السلبية، ومنها القرارات اليت             

، يف إطار املقبولية أو اإلجراءات املعجَّلة، مجيـع  فيما يبدو  سلطات احلدود اإلستونية     مبوجبها
   طريق االحتاد الروسي؛ إىل إستونيا عنالقادمنيشخاص األطلبات اللجوء اليت يقدمها 

فيما يتعلق بالقرارات اليت يتخذها مبوجـب  ألن خطر اإلعادة القسرية قائم      )ب(  
اإلجراءات املعجَّلة أفراد احلرس احلدودي الذين ليس لديهم ما يلزم من التدريب أو املعدات              

ل قـانوين    طلبات احلماية الدولية وإجراء حتلي     النظر يف أو املوارد إلجراء مقابالت شخصية و     
  لطلبات اللجوء؛

إزاء الظروف السائدة يف مركز هاركو لطرد املهاجرين غري النظاميني، مثل             )ج(  
سوء األغذية، والتصفيد الروتيين خالل عمليـات النقـل إىل املستـشفيات أو احملـاكم،               

  .واالستخدام غري املتناسب للقوة، واإلساءة اللفظية من جانب املوظفني
  :طرف أنوينبغي للدولة ال  
تضمن كون مجيع األشخاص الذين يلتمسون اللجوء يف الدولة الطرف،            )أ(  

مبا يف ذلك عند نقاط عبورها احلدودية، يتمتعون جبميع الضمانات اإلجرائية، مبا فيها حق              
الطعن يف القرارات السلبية، وكذلك إمكانية احلصول على املساعدة القانونية وخدمات           

  ؛ني فورينيمترمج
ضمن أن القرارات املتعلقة باللجوء، مبا فيها تلك املتخـذة مبوجـب            ت  )ب(  

جملس املواطنة واهلجـرة    (اإلجراءات املعجَّلة، تتخذها الشرطة وجملس احلرس احلدودي        
   تستويف املعايري الدولية ذات الصلة؛ةأو سلطة مقرّر) سابقاً
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ـ            )ج(   ث تتخذ خطوات فورية لتحسني الظروف يف مركز هاركو للطرد حبي
تكون مطابقة للمعايري الدولية، وتقدم التدريب والتعليم إىل موظفي السجون فيما خيـص           

  .استخدام القوة وحظر اإلساءة اللفظية

  التدريب    
ييم كفـاءة الـربامج     يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي منهجيات حمددة لتق           -١٦

ن واملوظفني الطبيني، والقضاة واملـدعني   التثقيفية للموظفني املكلفني بإنفاذ القانو    التدريبية أو   
العامني، وكذلك األشخاص العاملني مع املهاجرين وملتمسي اللجوء بشأن احلظـر املطلـق            

  ).١٠املادة (للتعذيب وسوء املعاملة 
  :وينبغي للدولة الطرف أن  
احلظر املتعلقة ب تضع منهجيات حمددة لتقييم الربامج التدريبية والتثقيفية          )أ(  

إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون واملـوظفني        املقدمة  ق للتعذيب وسوء املعاملة     املطل
الطبيني، والقضاة واملدعني العامني، فضالً عن األشخاص العاملني مع املهاجرين وملتمسي           

  اللجوء؛
 إىل  زءاً إلزامياً من التدريب املقـدم     تضمن جعل بروتوكول إسطنبول ج      )ب(  

ني املشاركني يف توثيق ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة والتحقيق فيها          مجيع املهنيني الطبي  
  .للسماح جبملة أمور منها التشخيص الصحيح آلثار التعذيب

  ظروف االحتجاز    
ويساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت توحي بأن الظروف يف بعـض الـسجون                -١٧

 يتعلـق عايري الدولية، مبا يف ذلـك مـا         ودور االعتقال اليت تستخدمها الشرطة ال تستويف امل       
الـساخن والتدفئـة    باهلياكل األساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية واملـاء          

ويساورها القلق ألن املستشار العديل أبلغ      . ييز املعيش احلة واإلنارة واألثاث و   يوالنوافذ والتهو 
ويساور اللجنة قلق بـالغ     . رمَّمةأيضاً عن ظروف غري مرضية يف بعض املرافق اجلديدة أو امل          

ويساورها القلق . إزاء استخدام زنزانات ال تتوفر فيها ظروف مناسبة يف بعض مراكز الشرطة  
أيضاً إزاء فشل سلطات السجون يف ضمان حق السجناء يف االستماع إىل شكاواهم بـشأن        

  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (ظروف االحتجاز 
  :أنوينبغي للدولة الطرف   
تتخذ خطوات فورية لتحسني الظروف املادية يف مجيع الـسجون ودور             )أ(  

، هبدف حتـسني  مؤخراًت ت وُرممَّاليت ُبنيتجاز اليت تستخدمها الشرطة، مبا فيها تلك  حاال
اهلياكل األساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية واملاء الساخن والتدفئـة           

  ح النوافذ املكّسرة، وفقاً للمعايري الدولية؛ة واإلنارة واألثاث وإصاليوالتهو
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تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان املعايري الدولية الدنيا اليت ال تقـل عـن             )ب(  
   لكل حمتجز؛ييز املعيشاحلأربعة أمتار مربعة من 

تضمن مواصلة بناء السجون اإلضافية املخطط هلا وتوسيع وترميم أماكن   )ج(  
   هو مقرر؛االحتجاز القائمة وفقاً ملا

تضمن وجود آليات نزيهة ملعاجلة شكاوى الـسجناء بـشأن ظـروف              )د(  
  .احتجازهم وتوفر متابعة فعالة هلذه الشكاوى

  تصنيف السجناء وفقاً لكفاءهتم اللغوية    
 الـسجناء تـشمل منـذ       أمسـاء يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن شارات           -١٨
 ٢املواد (لغة اإلستونية يرى البعض أهنا متييزية ومهينة        معلومات عن كفاءهتم يف ال     ٢٠١١ عام
  ).١٦ و١١و

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حداً ألي متييز ضد السجناء على أساس               
كفاءهتم يف اللغة اإلستونية وتضمن عدم معاقبة السجناء فيما خيص املـسائل اإلداريـة              

 وينبغي توفري خدمات الترمجـة للـسجناء        .التأديبية إذا مل يكن لديهم فهم كاٍف للغة        أو
  .الذين ال يعرفون اللغة اإلستونية معرفة كافية

  استخدام القيود    
يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن استخدام غري مربَّر للقيود يف السجون، مبـا يف                 -١٩

نـب   مـن جا    واخليارات املتاحة للتعامل معه    للوضعذلك األصفاد، نظراً لتقييم غري كاٍف       
  ). ١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (موظفي السجون 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقيد صارم من مجيع مـوظفي الـسجون               
د يف السجون املعمول هبـا منـذ        باللوائح اجلديدة األكثر دقة فيما يتعلق باستخدام القيو       

خدام القيود،  فضالً عن التقيد بالربوتوكوالت وملء السجالت اليت توثق است        ،  ٢٠١١ عام
وينبغي . مبا يف ذلك أسباب استخدامها ومدة استخدامها وطريقة التقييد املستخدمة حتديداً          

للدولة الطرف أن تضمن إجراء حتقيق فوري ومستقل يف مجيع شكاوى االنتهاكات املتعلقة             
  .باستخدام القيود ومساءلة األشخاص الذين يرتكبون هذه االنتهاكات

  قةاألشخاص ذوو اإلعا    
 لقانون الصحة العقلية ولكنها     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١حتيط اللجنة علماً بتعديالت       -٢٠

 بـدخول   املتعلقـة تعرب عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بنواحي القصور يف الرقابة القضائية            
األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والنفسية االجتماعية غري الطـوعي إىل مؤسـسات الطـب      

ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجـود آليـة لتقـدمي           . م القسري لألدوية  النفسي وتناوهل 
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وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق      . الشكاوى فيما يتعلق باإليداع غري الطوعي للعالج      
 أو أوصياءهم الشرعيني     االجتماعية إزاء معلومات تفيد بأن األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية       

ق يف تلقي معلومات كافية عن اإلجراءات اجلنائية والتهم املوجهـة           غالباً ما ُيحرمون من احل    
 ١١ و١٠ و٢املـواد  (إليهم، واحلق يف حماكمة عادلة واحلق يف مساعدة قانونية كافية وفعالة  

  ).١٦ و١٣ و١٢و
  :وينبغي للدولة الطرف أن  
تضمن إشراف األجهزة القضائية الفعال ورصدها املستقل إلدخـال أي            )أ(  

نفـسي؛  الطب  ال إعاقة عقلية ونفسية اجتماعية دون موافقته إىل مؤسسات          شخص ذي 
، معلومات بشكل غري طواعي مريض، سواء أُدخل املستشفى طواعية أو أيوتضمن تلقي 

  كاملة عن العالج الذي سُيوصف له وُيعطى فرصة رفض العالج أو أي تدخل طيب آخر؛
ذه املؤسسات، مبا يف ذلك     تكفل ضمانات قانونية فعالة لألشخاص يف ه        )ب(  

  احلق يف طعن فعال؛
  االجتماعيـة تكفل حق األشخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة والنفـسية        )ج(  

أوصيائهم الشرعيني يف تلقي معلومات كافية عن اإلجراءات اجلنائية والتهم املوجهـة             أو
  م؛إليهم، واحلق يف حماكمة عادلة، واحلق يف مساعدة قانونية كافية وفعالة لدفاعه

لموظفني الطبيني وغري الطبيني بشأن طريقة تقدمي رعاية        لتوفر التدريب     )د(  
استخدام القيود وغريهـا    تتعلق ب غري عنيفة وغري قسرية، ووضع لوائح واضحة ومفصلة         

  من التدابري القسرية يف مؤسسات الطب النفسي؛
 تنشئ آلية مستقلة لتقدمي الشكاوى، وتسدي املشورة وجتـري حتقيقـاً            )ه(  

م ملتعلقة بانتهاك االتفاقية، وتقدم اجلناة إىل العدالة، وتقد       فعاالً ونزيهاً يف مجيع الشكاوى ا     
  .اجلرب إىل الضحايا

  العقوبة البدنية لألطفال    
 املدارس ويف النظـام العقـايب،        اللجنة علماً بأن العقوبة البدنية غري قانونية يف        حتيط  -٢١
عات حتظر صراحة العقوبة البدنية يف مجيع األوساط         عن قلقها إزاء عدم وجود تشري      عربتو
  ).١٦ و٢املادتان (

وتوصي اللجنة بتعديل قانون محاية الطفل ليحظر صراحة العقوبة البدنية لألطفال             
يف مجيع األوساط، مبا فيها البيت ويف أوساط الرعاية البديلة، بوصفها جرميـة مبوجـب               

  .القانون
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  األشخاص عدميو اجلنسية    
 ٣٢رحب اللجنة باالخنفاض الكبري يف حاالت انعدام اجلنسية يف الدولة الطرف من             ت  -٢٢

تشري إىل املعلومات اليت قدمها ممثلو الدولـة الطـرف،   ، وتسعينات القرن املاضييف املائة يف   
" دون جنسية حمـددة   " يف املائة من السكان ما زالوا        ٧ا تعرب عن قلقها ألن حوايل       ولكنه

دين من األطفال الذين يولدون يف إستونيا آلباء ليسوا مـواطنني وُيـسجَّلون             وإزاء العدد املت  
  ).٢املادة (كمواطنني 

  :وينبغي للدولة الطرف أن  
عملية لتبسيط وتسهيل جتنيس األشخاص عـدميي       قانونية و تعتمد تدابري     )أ(  

  سية؛اجلنسية وغري املواطنني وإدماجهم، بوسائل منها إعادة النظر يف شروط منح اجلن
تنظر يف توفري دروس لغوية جماناً جلميع غري املواطنني الذين يرغبـون يف               )ب(  

  طلب اجلنسية اإلستونية؛
تواصل وتعزز اجلهود اليت يبذهلا جملس املواطنة واهلجرة لتوعية اآلبـاء             )ج(  

الذين يكون أبناؤهم مؤهلني للحصول على اجلنسية من خـالل اإلجـراءات املبـسطة              
ة، وتنظر يف منح اجلنسية تلقائياً عند الوالدة، دون تسجيل مـسبق مـن              لشروط اجلنسي 

  جانب اآلباء، ألطفال اآلباء غري املواطنني الذين ال حيصلون على أي جنسية أخرى؛
 احلكـومي   تكفل التنفيذ الفعال الستراتيجية اإلدماج ولربنامج اإلدماج        )د(  
  ؛٢٠١٣ام د الربنامج إىل ما بعد ع، ومتّد٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 

 بشأن األشخاص عدميي    ١٩٥٤ التصديق على اتفاقية عام       يف تعيد النظر   )ه(  
 رغم املعلومات الـيت   بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية،       ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام    

  .يق عليهماقدمتها فيما خيص قرار عدم التصد

 مجع البيانات    

دانات املتعلقة بالتعذيب وسـوء     ترحب اللجنة بالبيانات املقدمة عن الشكاوى واإل        -٢٣
لومات املقدمـة   املعاملة وكذلك عن االجتار وغريه من البنود، ولكنها تعرب عن أسفها للمع           

 مـن  ملعرفـة ن البيانات اإلحصائية ال ُتجمع بطرق تسمح بتحليل أوىف        أمن الدولة الطرف ب   
ومن مث، تعرب   . وماذا كانت النتيجة  وألي سبب وبواسطة من     قدم الشكوى   املشتكي وأين   

اللجنة عن أسفها ألن هذه البيانات ليست مفصلة حبسب اجلرمية وخصائص أخرى، فيمـا              
يتعلق بالشكاوى والتحقيقات واحملاكمات اخلاصة بقضايا التعذيب وسوء املعاملة من جانب           

ن أوكـذلك بـش   املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأفراد اجليش وموظفي األمن والسجون          
 السجناء واالجتار والعنف ضد النساء واألطفال وفئات مستضعفة أخرى، مبـا يف             العنف بني 

 ١١ و ٤ و ٢ و ١املواد   (املتاحة للضحايا ذلك العنف املرتيل واجلنسي، فضالً عن وسائل اجلرب         
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢و



CAT/C/EST/CO/5 

GE.13-44582 12 

 بيانـات   يصّنفوينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعاالً جلمع البيانات الوطنية             
ية ذات صلة برصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين مبا يف ذلك بيانات مفـصلة               إحصائ

بشأن الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات اخلاصة حباالت التعذيب وسوء املعاملة          
من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي السجون والعنف بني السجناء واالجتار            

 العنف املرتيل واجلنسي ضد النساء واألطفال وفئات مستضعفة أخرى،          والعنف، مبا يف ذلك   
  .وإعادة التأهيل، مبا فيها التعويض  املتاحة للضحاياوكذلك بشأن وسائل اجلرب

  قضايا أخرى    
حتيط اللجنة علماً مبوقف الدولة الطرف يف هذا الصدد، ولكنها تكرر التأكيد على               -٢٤

 مـن   ٢٢ و   ٢١ يف القيام باإلعالنني الواردين يف املـادتني         توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر    
  .االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على معاهـدات أخـرى مـن                 -٢٥
معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليت ليست بعد طرفاً فيها، خاصة االتفاقية الدوليـة              

سري؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       حلماية مجيع األشخاص من االختفاء الق     
املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          
واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكول االختياري لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال           

ي التفاقية حقوق الطفل املتعلقة بإشراك األطفال يف        التمييز ضد املرأة؛ والربوتوكول االختيار    
  .لرتاعات املسلحا

 وُيطلب إىل الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقريـر املقـدم إىل اللجنـة              -٢٦
 مناسبة، مبا فيها الروسية، من خالل املواقـع الـشبكية           اتواملالحظات اخلتامية للجنة، بلغ   
  .ت غري احلكوميةالرمسية ووسائط اإلعالم واملنظما

، معلومات  ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، حبلول           -٢٧
إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالـة؛      ) أ: (متابعة استجابة لتوصيات اللجنة املتصلة مبا يلي      

مقاضـاة املـشتبه   ) ج(كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية لألشـخاص احملتجـزين؛     ) ب(
ارتكاهبم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة مرتكيب هـذه األعمـال، كمـا ورد يف      يف

  . من هذه الوثيقة١٤ و١٢ و١١ و٩ الفقرات
وُتدعى الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل، الذي سيكون التقريـر الـدوري               -٢٨
لـة الطـرف،     وهلذا الغرض، ستقدم اللجنة إىل الدو      .٢٠١٧مايو  / أيار ٣١لسادس، حبلول   ا
الوقت املناسب، قائمة من املسائل قبل تقدمي التقرير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على               يف

  .تقدمي تقرير إىل اللجنة مبوجب اإلجراء االختياري اجلديد لتقدمي التقارير

        


