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لجنة مناهضة التعذيب

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني

لتركمانستان*

 -1نظرت جلنة مناهضةة لتعذةب  ،يف جلسةعهاا  1480و 1483لملذقةدتني يف  21و22
نيشةةر ل لت /ةةارب ند ( 2016لنظةةر لتد هق ةة  CAT/C/SR.1480ولتد هق ةةة  ،)CAT/C/SR.1483يف
لتعقر ة ة ة ةةر لت ة ة ة ة و لت/ة ة ة ةةارب ترتك انسة ة ة ةةعا ( )CAT/C/TKM/2و توتهة ة ة ةةا ل ة ة ة ة ا ة ة ة ةةة لملسة ة ة ةةا
( ،)CAT/C/TKM/Q/2/Add.1ول ع َ ة ة ة ة ت ه ة ة ةةب لملالحظ ة ة ةةات ل عامه ة ة ةةة يف جلس ة ة ةةعهاا 1496
و ،1497لملذقدتني يف  1و 2كاند لألول ت س .2016

ألف -مقدمة
 -2نيشةةه لتل نةةة اعق ة ا لت وتةةة لتاةةرب يف لتد ةةو لملناا ة تعقر رهةةا و توتهةةا ل ة ا ةةة
لملسةا  .ونيرحة اةةامدل مةةل و ة لت وتةةة لتاةةرب واةةاترتوت لتشةةمد ة ول اهةةة لملق مةةة لة تول ة
لتقلق لتيت أ ا هتا لتل نة.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

نيرح لتل نة اعص ق لت وتة لتارب ل لتصكدك لت وتهة لتعاتهة أو لنض اماا إتهاا:

لنيما هةةة ةةا  1954لملعذلقةةة اد ةةل لأل ةةميا
(أ)
لألول ت س 2011؛

ة ة لجلنسةةهة ،يف  7كةةاند

(ب) لنيما ه ة ة ةةة ة ة ةةا  1961لملعذلق ة ة ةةة تم ة ة ةةا ح ة ة ةةا ت لنذة ة ة ة ل لجلنس ة ة ةةهة ،يف 29
آب أغساس .2012
 -4ونيرح ة لتل نةةة ت ةةات لت لت وتةةة لتاةةرب لترلمهةةة إ مرلجذةةة دلنهناةةا يف لل ةا ت تلت
لتصلة اا نيما هة ،تا يف تتك:
__________

*

ل ع هتا لتل نة يف تو هتا لتعااذة ول س ( 7نيشر ل لت/ارب ند
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ل ع اته ة ةةا يف أ لدل اة ة ة ع
(أ)
مما اات مناا لتعذب وادء لملذاملة؛

 2016تل ا ة ةةعد لجل ة ة ة  ،لت ة ةةب

ظ ة ةةر ل ة ةةة

(ب) ل ع اته ة ةةا يف  4آب أغس ة ةةاس  2012تعذة ة ة الت تلق ة ةةاند لجلن ة ةةا  ،منا ة ةةا
إ ا ة لملاتني  182و ،1821لتلع حت تل لتعذب ادصةم جرةةة منمصةلة ونيذنر ةا لتعذةب
وحت تل لملسؤوتهة لجلنا هة ل لاعمي ل لتعذب  ،ول ع اتها يف  9نيشةر ل لت/ةارب ند 2013
تعذ الت اشأ ا ل ل حع از؛
(ج) لتعذ الت لمل َخلة لة ةاند لرجةرلءلت لجلنا هةة يف  4آب أغسةاس 2011
و 31آتل ما س  2012و 22كاند لألول ت س 2012؛
(ت) لتعذ ة الت لمل َخلةةة ل ة ةةاند إنمةةات لتذقداةةات يف  25آتل مةةا س 2011
و 29آب أغساس  2013و 1آتل ما س 2014؛
(ه) ل ع ات لتقاند لملعذلق ااتد ل لتقاندرب تلر ا ا لألجانة يف نيرك انسةعا  ،يف 26
آتل ما س 2011؛
(و)

ل ع ات اند لهل رة يف  31آتل ما س 2012؛

(ز)

ل ع ات لتقاند لملعذلق ااتالجئ يف  4آب أغساس 2012؛

(ح)

ل ع ات لتقاند لملعذلق ااجلنسهة لترتك انهة ،يف  22حز رل دنه 2013؛

(ط) نيذ الت اند لملمياتمات لرتل ة لتيت حتظر لاعمي ل لتعذب ولتذنف وغري
تتك مل أ كال لملذاملة أو لتذقداة لتقااهة أو لتالإنسانهة أو لملاهنةة خةالل لرجةرلءلت لرتل ةة،
وه لتعذ الت لتيت تخلو حهز لتنمات يف  1كاند لت/ارب نا ر 2014؛
( ) ل ع اتهةةا يف  23أ ا مةةا د  2015تقةةاند يا ةةة لتصةةحة ،لتةةب
نيد ري خ ري طيب مسعق تمح لأل ميا لحملروم مل حر عام؛

ةةن

لة

(ك) ل ع اته ةةا يف  12ك ةةاند لت/ارب ن ةةا ر  2016تق ةةاند يا ةةة لت وت ةةة تلض ةةحا ا
ولتشادت وغريهم مل لملشاك يف لرجرلءلت لجلنا هة.
 -5ك ا نيرح لتل نة ت ات لت لت وتة لتارب تعذة
اغهة نيمذه ل نيما هة ،تا يف تتك:

اهااةاهتا وارلااةا ونية لاريها لرتل ةة

ل ع ة ة ة ة ةةات ل اة ة ة ة ة ةرتلنيه هة لتدطنه ة ة ة ة ةةة تلد ا ة ة ة ة ةةة ولمة ة ة ة ة ة م ة ة ة ة ةةل م ة ة ة ة ةةر لتس ة ة ة ة ة ة
(أ)
تلمرتة  ،2015-2008وو ل لت نامج لتدطين تلد ا ة ولم مل لتسة تلمةرتة ،2015-2010
و قة لجع ةةائ ما ة ة مسةةع رة يف  26ة اط ل ر  2015اشةةأ لملسةةا لملعذلقةةة تةةر لتسة
يف لتس د ؛
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(ب) مدل ق ةةة ةةهس لجل اد ةةة لة ة خا ةةة لتذ ة ة لتدطنه ةةة تل س ةةاولة اة ة لجلنسة ة
تلم ة ة ة ةةرتة  ،2020-2015و لة ة ة ة ة خا ة ة ة ةةة لتذ ة ة ة ة ة لتدطنه ة ة ة ةةة ملكا ح ة ة ة ةةة ل ة ة ة ةةا ااأل ة ة ة ةةميا
تلمرتة  ،2018-2016و ل خاة لتذ لتدطنهة مقدق لرنسا تلمرتة 2020-2016؛
(ج) لألمر لتر اا لتصات يف  1حز رل دنه  2012اشأ ل ع ات لت نةامج لتذةا
ترتك انسعا لملعذلق اعاد ر نظا ضاء لألح لث؛
(ت) لتق ة ة ةرل لتر اا ة ة ة لملة ة ةةؤ  11نهسة ة ةةا أار  2014اشة ة ةةأ حتس ة ة ة ة ة ةةروب
ل حع از يف لملؤاسات لرصةالحهة ومرلكةز لمة س ل حعهةاط ولملرلكةز ل اصةة ر ةاتة لتعأههة ،
تا يف تتك ه ا عذلق ااتنظا لتغبل تل حع ز ل و رو ام لملذهشهة.

جيم -دواعي الق ق الرئيسية والتوصيات
المسائل العالقة م جولة اإلبالغ السابقة
 -6حتهط لتل نة ل اً ااملذلدمات لتيت معاا لت وتة لتارب يف  31آب أغساس 2012
اشةةأ نينمهةةب لتعدصةةهات لت ةدل تة يف لتمق ةرلت  9و 14و(15ب) و(ج) مةةل لملالحظةةات ل عامهةةة
تل نة اشأ لتعقر ر لألويل ترتك انسعا ( ،)CAT/C/TKM/CO/1لتيت ت هو هاةا لت وتةة لتاةرب
إ كماتةةة نيةةد ري ة انات ة لتعذةةب يف لمل ا اةةة لتذ لهةةة؛ وإنياحةةة لرمكانهةةة هلهئةةات لترص ة
لت وتهة ،ادلء لمكدمهة أو غري لمكدمهة ،تلدصدل إ هل مرل ق ل حع از؛ ونيهسري ز ا ة لت لة
تل قر ل ا لملذين تسأتة لتعذب وغري مل روب لملذاملة أو لتذقداة لتقااةهة أو لتالإنسةانهة
أو لملاهنة وتلمر ق لتذام لملذين اا حع ةاز لتعذسةم ؛ وإخ ةا أ ةا ب لأل ةميا لحملع ةز ل تذةزل
ل لتذامل ل ا ج تصريهم وأماكل وجدتهم ،ونيهسري لتز ا لت لألار ة؛ و ا إجرلء حتقهقات
د ة ونز اة و املة يف هةل حةا ت ل خعمةاء لتقسةر لملز دمةة لتذاتقةة .غةري أ لتل نةة نيأاةف
تذ نينمهب لت وتة لتارب تعدصهاهتا.
اإلفالت م العقاا ع ى أفعال التعذيب وةوء المعام ة
 -7نيشذر لتل نةة اقلةق اةاتز إزلء ل ت ةاءلت لملسةع رة اشةأ لنعشةا لتعذةب واةدء لملذاملةة
لة ناةاق ولاةل ،تةةا يف تتةك لتضةرب لملة ح تل حةروم مةل حةةر عام ،و اةه ا أ نةاء ل عقةةاهلم
وخالل رتة لم س ل حعهةاط  ،وتتةك ااألاةاس مةل أجة لنعةزلئ ل رتل ةات .ك ةا سةاو ها لةق
ااتز إزلء لاع رل و وت نيقا ر ل لر الت مل لتذقاب ل أ ذال لتعذب إت مل نيس حمةاكم
لت وتةةة لتاةةرب أ ضةةا ا معذلقةةة ااتعذةةب ومل نينظةةر هاةةا خةةالل لتمرتني ة لملش ة دتع اةةاتعقر ر ل
لتسااق ولمايل .ونيذةرب لتل نةة ةل أاةماا أل لت وتةة لتاةرب مل نيقة إتهاةا مذلدمةات ني ة أ ةا
حققةةو امذاتهةةة يف ة ت مةةل لتعقةةا ر لملنشةةد ة ل ة ناةةاق ولاةةل اشةةأ أ ذةةال نيذةةب ز ةةم أ ةةا
و ذو خالل لتمرتة ه ل اعذرل (لملدلت  2و 4و 14-10و.)16
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 -8تكةةرر ال جنةةة توصةةيتها ل دولةةة الفةةرن بةةأن تتخةةذ تةةدابير فوريةةة وفعالةةة لمن ة أفعةةال
التعذيب وةوء المعام ة في جمي أنحةاء الل ةدو وبةأن تتخةذ كةذل خفةوات صةارمة إلنهةاء
حالة ة ةةة إف ة ة ةةالت الم ة ة ةرتكلي الملع ة ة ةةومي له ة ة ةةذ ا فعة ة ةةال مة ة ة ة العقة ة ةةاا انظ ة ة ةةر الوثيق ة ة ةةة
CAT/C/TKM/CO/1و الفقرة  .)6وباإلضافة إلى ذل و ينلغي ل دولة الفرن:
أن تكفةةل إصةةدار رئةةي
(أ)
عدم التسامح م ممارةة التعذيب؛

الجمهوريةةة لليةةان ع نةةي يبكةةد بشةةكل ال لةةل

في ة

(ب) أن تع ملاشرتها ع ى الفور إلجراءات التحقيق والمالحقة القضائية ضد
المرتكلي الملاشري فعال التعذيب والمسبولي ع إصدار ا وامةر فةي جمية الحةاالت
وأن تحةةذر كةةل م ة يرتكةةب أفعةةال التعةةذيب أو يتواطةةأ فيهةةا بشةةكل خةةر أو يقلةةل ممارةةةة
التع ةةذيب مة ة أنة ة يع ةةرم نفسة ة ل مس ةةاءلة الشخ ةةية أم ةةام الق ةةانون ول مالحق ةةة الجنائي ةةة
والعقوبات المالئمة؛
(ج) أن تكفة ةةل إخضة ةةا جمي ة ة التقة ةةارير المتع قة ةةة بممارةة ةةة التعة ةةذيب وةة ةةوء
المعام ةةة م ة جانةةب المةةويفي العمةةوميي و بم ة فةةيهم أف ةراد الشةةرطة ومويفةةو السةةجونو
ل تحقيةةق الفةةوري والفعةةال والنلي ة م ة قلةةل ليةةة مسةةتق ة ال توجةةد فيهةةا أي ص ة ة مبةسةةية
أو هرمية بي المحققي والجناة الملعومي ؛
(ت) أن تكفل فتح تحقيقات نليهة وفورية في ادعاءات التعذيب المشار إليهةا
خالل اةتعرام حالة الدولة الفرنو بمةا فةي ذلة  :الضةرا الملعةوم لخمسةة ةةجناء فةي
معسةةكر العمةةل يةةةيدييو فةةي شةةلارافلراير 2015؛ والتعةةذيب الملعةةوم أثنةةاء االحتجةةا
للاهرام هيمديمونو أحد شهود يهو و في أيارامايو 2015؛ واعتقال من ور ماشاريلونو
أحةةد شةةهود يهةةو و وض ةرب بشةةكل ملةةرو واحتجةةا قسةةرا فةةي مركةةل إلعةةادة تأهيةةل مةةدمني
المخدراتو فةي تمو ايولية 2014؛ والتعةذيب الملعةوم فةي مركةل الحةل االحتيةاطي فةي
ناو لتسعة عشر شخ ا اشتُل في صالتهم بالحركة اإلةالمية المدنية هيلمة )Hizmetو
في أي ولاةلتملر 2016؛
(ه) أن تكفةةل إيقةةان جمي ة ا شةةخان الةةذي يجةةري التحقيةةق معهةةم بتهمةةة
ارتكاا أفعال التعذيب أو ةوء المعام ة ع عم هم فورا وطوال فترة التحقيق؛
(و) أن تقدم مرتكلي أفعةال التعةذيب وةةوء المعام ةة إلةى العدالةةو وأن تحكةم
ع ةةيهمو ف ةةي حال ةةة إدان ةةتهمو بعقوب ةةات مالئم ةةةو وتق ةةدم التع ةةوي المناة ةةب إل ةةى ض ةةحايا
التعذيب؛
(ز) أن تكفة ة ةةل إمكانية ة ةةة ح ة ة ةةول المتهمة ة ةةي ومحة ة ةةاميهم ع ة ة ةةى تسة ة ةةجيالت
االةتجوابات بال ورة وال وتو م دون أن يتحمل المتهم أي تك فةو وإمكانية اةتخدام
هذ التسجيالت كأدلة في المحكمة.
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االحتجا بمعلل ع العالم الخارجي وحاالت االختفاء القسري
ني ةزلل لتل نةةة نيشةةذر اةةاتقلق إزلء لاةةع رل و وت نيقةةا ر مماتهةةا أ لت وتةةة لتاةةرب حتع ةةز
-9
ح ةدليل  90ميص ةاً تذةةزل ةةل لتذةةامل ل ةةا ج منةةب أم ة طد ة  ،وه ةب مما اةةة ني لةةز ح ة ل خعمةةاء
لتقسر ونيشك لنعااكاً ألحكا ل نيما هة .و ساو ها لق خا إزلء إخ ا لت وتة لتارب هلةا
تكةةا وجةةدت اةةد س و سةةانا ةةهمي د لتوب ،واةانيري اريت هةف ،و واةةعا تزومةةا هف ،و ة ت مةةل
لأل ميا لآلخر ل لمل لن يف إطا حماوتةة لغعهةال لتةر هس لتسةااق يف نيشةر ل لت/ةارب ند 2002
(لملدلت  2و 14-11و.)16
 -10تك ة ة ة ةةرر ال جن ة ة ة ةةة توص ة ة ة ةةياتها التالي ة ة ة ةةة إل ة ة ة ةةى الدول ة ة ة ةةة الف ة ة ة ةةرن انظ ة ة ة ةةر الوثيق ة ة ة ةةة
CAT/C/TKM/CO/1و الفقرة :)15
إنهاء ممارةة االحتجةا بمعةلل عة العةالم الخةارجي وضةمان اإلفةراع عة
(أ)
جمية ة ا ش ةةخان المحتجة ةلي بمع ةةلل عة ة الع ةةالم الخ ةةارجي أو الس ةةماو فة ةراد أة ةةرهم
ومحاميهم بليارتهم؛
(ب) إخلة ةةار ال جنة ةةةو ع ة ةةى ةة ةةليل ا ولوي ة ةةةو بم ة ةةير ومك ة ةةان وجة ةةود جمية ة ة
ا شخان المداني والمسجوني بتهمة محاولة انتيال الرئي السابق الملعومة؛
(ج) اتخةاذ التةدابير الال مةةة لضةمان إجةراء تحقيقةات فوريةة ونليهةةة وشةام ة فةةي
جمي ة حةةاالت االختفةةاء القسةةري الملعومةةة العالقةةة ومالحقةةة المسةةبولي عنهةةاو وإخفةةار
أقةةارا الضةةحايا بنتةةائ هةةذ التحقيقةةات والمالحقةةات القضةةائيةو وإتاحةةة ةةةلل االنت ةةانو
حسب االقتضاء.
االعتقال التعسفي ل مدافعي ع حقوق اإلنسان وال حفيي وحلسةهم وتعرضةهم الملعةوم
ل تعذيب وةوء المعام ة
ني ةزلل لتل نةةة نيشةةذر اةةاتقلق إزلء ل ت ةةاءلت لتذ ة ة ولملسةةع رة اشةةأ خاةةد ة أ ذ ةال
-11
لتعميد ةةف ول نعقةةا ولتعا ة ول عقةةال لتعذسةةم ولمة س لتةةيت عذةةر هلةةا لملة ل ذد ةةل حقةةدق
لا ةةم ،وك ةةبتك إزلء نيق ةةا ر ة ة ة مماته ةةا أ ه ةةؤ ء
لرنس ةةا ولتص ةةحمهد وأ ةةا بم اسة ة
إجرلء
لأل ميا نيذر دل تلعذب وادء لملذاملة أ ناء ل حع از .و ساو ها لق خا إزلء
لت وتةةة لتاةةرب تعحقهةةق جنةةا يف نيقةةا ر مماتهةةا أ أتعه ةةد لت أنةةامد لتوب ،أ لتصةةحم ةةا
أخهة  ،وأ ةرا أتى إ و انية
أنامد لتوب ،نيذر تالخعااب ولتضرب لتدحش اس
يف  4أ لدل ا ع  .2016وإت حتهط لتل نة ل اً اعذلهق لت وتة لتارب لتب ممات أ لتسةه
أنةةامد لتوب نيةةديف يف اهع ة ألا ة اب ط هذهةةة ،نيشةةذر اقلةةق اةةاتز ألن ة مل جيةةر أ حتقهةةق يف ضةةهع ،
و اه ا ااتنظر إ أ ال ة مل أ قاء ا أنامد لتوب ا ق أ نيد دل يف روب مر ة ق
مغات ني لت ل يف ا  .1999ك ا نيشذر لتل نةة اةاتقلق تذة إ ةرلج لت وتةة لتاةرب ةل لتنشةااء
غدجلهل أنانهةازوب ،وأناكد اةا أمانكلهعشةهف واةااا تو ت خةاجههف ولتصةحم اةااا مامه
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نه هس ة ةةكدتههف ،ة ة ةالً اقة ة ةرل لت لتمر ة ةةق لتذامة ة ة لملذ ة ةةين اا حع ة ةةاز لتعذس ة ةةم (لنظ ة ةةر لتد هق ة ةةة
 A/HRC/WGAD/2013/22ولتد هق ة ة ة ة ة ة ةةة  A/HRC/16/47ولتد هق ة ة ة ة ة ة ةةة .)A/HRC/WGAD/2015/40
و ساو لتل نة لق إزلء نيقا ر مماتها أ لتصحمه ما زلتةدل عذر ةد تل ضةا قة ونيالحة اقلةق
لملذلدمات لملعذلقة تضا قة الاانة أ هلد ا (لملدلت  2و 14-11و.)16
 -12ترحةةب ال جنةةة بالتأكيةةدات الشةةفوية لممثةةل الدولةةة الفةةرن خةةالل الةةدورة التاةةةعة
والخمس ةةي ل جن ةةة بة ةأن ا ش ةةخان ال ةةذي ق ةةدموا مع وم ةةات إل ةةى ال جن ةةة وتع ةةاونوا معه ةةا
ل ة يتعرضةةوا ل تخويةةف أو التهديةةد أو أي أفعةةال انتقاميةةة م ة جانةةب حكومةةة تركمانسةةتان.
وفي ضوء المادة  13م االتفاقيةو ينلغي ل دولة الفرن:
أن تكف ةةل ل م ةةدافعي عة ة حق ةةوق اإلنس ةةان وال ةةحفيي إمكاني ةةة القي ةةام
(أ)
بعم هم وأنشفتهم بحرية في الدولة الفرن؛
(ب) أن تفةةرع ع ة المةةدافعي ع ة حقةةوق اإلنسةةان وال ةةحفيي الةةذي جةةر
حلسهم ويوجدون ره االحتجا انتقاما منهم بسلب عم هم؛
(ج) أن تحق ةةق بش ةةكل ف ةةوري وش ةةامل ونلية ة ف ةةي جمية ة االدع ةةاءات المتع ق ةةة
بممارة ةةات المض ةةايقة واالعتق ةةال التعس ةةفي والتع ةةذيب وة ةةوء المعام ةةة الت ةةي يتع ةةرم له ةةا
الم ةةدافعون عة ة حق ةةوق اإلنس ةةان وال ةةحفيونو بمة ة ف ةةيهم الس ةةيد أن ةةامورادون والس ةةيد
أناني ةةا ون والس ةةيد نيليس ةةكولييف والس ةةيدة أش ةةي وفاو المش ةةار إل ةةيهم أع ةةال و وأن تض ةةم
ح ةةولهم ع ةةى المش ةةورة القانوني ةةةو وأن تالح ةةق وتعاق ةةب ع ةةى النح ةةو المالئ ةةم ثمة ة ثلتة ة
إدانتهم وتوفر ةلل جلر الضرر ل ضحايا.
حاالت الوفاة أثناء االحتجا
نيزلل لتل نة نيشذر اقلق ااتز إزلء نيقا ر اشأ حا ت و هات أ ناء ل حع از اس
-13
ة ة ا لت وت ةةة لتا ةةرب ر ة ة لت نيق ةةا ر طة ة ةةر مس ةةعقلة اش ةةأ ه ةةب
لتعذ ةةب وإزلء ة ة
لتد هات .و ساو ها لق خا إزلء ة إجةرلء لت وتةة لتاةرب تعحقهةق جنةا يف و ةاة لتصةحمهة
أوغلس ا مد لتو ا أ ناء ل حع از يف أ لدل ا ع  .2006ونيالح لتل نةة نيد ةها لتد ة اةأ
و اة لتسه ة مد لتو ا ا اا ل نعحا نقاً ،وتكناا نيذرب ل لقاا إزلء نيقةا ر ول تة مةل أ ا بةا
مماتها أ ا كانو نيشعك مةل اةدء لملذاملةة يف لتسة ل وإزلء لت ةاءلت ول تة مةل مؤاسةة إتل ةة
ص ةةدت أملانه ةةا ( )Deutsche Welleمماته ةةا أ نيش ةةر اً جل/عا ةةا كش ةةف ةةل إص ةةااعاا ةرح خل ةةف
أااا ونز ف تلخل (لملدلت  2و 14-11و.)16
 -14تكرر ال جنةة توصةياتها التاليةة ل دولةة الفةرن انظةر الوثيقةة CAT/C/TKM/CO/1و
الفقرة :)16
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ضمان إجراء فحون طب شرعي مسةتق ة فةي جمية حةاالت الوفةاة أثنةاء
(أ)
االحتجةةا و وتقةةديم تقةةارير التش ةريح إلةةى أف ةراد أةةةر المتةةوفي والسةةماو لهةةمو إن رنلةةوا فةةي
ذل و بف ب إجراء تشريح مستقل؛
(ب) كفالة ةةة قلة ةةول محة ةةاكم الدولة ةةة الفة ةةرن لنتة ةةائ فحة ةةون الفة ةةب الشة ةةرعي
وعم يات التشريح المستق ة كأدلة في القضايا الجنائية والمدنية؛
(ج) التحقية ةةق الفة ةةوري والشة ةةامل والنلي ة ة فة ةةي جمي ة ة حة ةةواد الوفة ةةاة أثنة ةةاء
االحتجةةا و وتعمةةيم نتةةائ ت ة التحقيقةةاتو ومالحقةةة المسةةبولي ع ة انتهاكةةات االتفاقيةةة
التي تبدي إلى هذ الوفيات ومعاقلتهم وفقا لذل و إن أدينوا؛
(ت) تلويد ال جنة بليانات ع جمي الوفيةات أثنةاء االحتجةا و م ةنفة حسةب
المرفق الذي احتُجل في المتوفى وعمر الضحية وجنسهاو وع نتائ التحقيق في الوفيات
أثناء االحتجا و وع ةلل جلر الضرر المتاحة قارا الضحايا؛
(ه) إخلار ال جنة بأي تحقيق أُجري خالل الفترة قيد االةتعرام في الوفيات
التي ُعم أنها نجم ع التعذيب أو ةوء المعام ة أو اإلهمال المتعمد؛

(و) مراجعة قضية وفاة السيدة مورادوفا أثناء االحتجا وضمان إجةراء تحقيةق
شةةامل فةةي االدعةةاءات التةةي تشةةير إلةةى أن نتةةائ التش ةريح تلةةي أنهةةا ربمةةا توفي ة بسةةلب
التعذيب أثناء االحتجا .
المبةسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -15نيشذر لتل نة ااتقلق أل لللس (لت ملا ) مل ذع ة اذة لتقةاند لملعذلةق تمةد
لرنسا (أم لملظامل) (لملاتة .)2

حقةدق

 -16تكةةرر ال جنةةة التوصةةية الةةواردة فةةي مالحظاتهةةا الختاميةةة السةةابقة والمتمث ةةة فةةي أن ة
ينلغةةي ل دولةةة الفةةرن أن تمضةةي فةةي عم يةةة إنشةةاء مبةسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان تتمت ة
باةتقالل حقيقي وفقا ل ملادئ المتع قةة بوضة المبةسةات الوطنيةة لتعليةل وحمايةة حقةوق
اإلنس ةةان مل ةةادئ ب ةةاري ) انظ ةةر الوثيق ةةة CAT/C/TKM/CO/1و الفق ةةرة  .)12وينلغ ةةي أن
تتمت مبةسة مفةوم حقةوق اإلنسةان أمةي المظةالم) ب ةالحية ت قةي ومعالجةة الشةكاو
والع ةرائ المتع قةةة بالحةةاالت الفرديةةةو ورصةةد مرافةةق االحتجةةا وتعمةةيم نتةةائ تحقيقاتهةةا.
ويجب ع ى الدولة الفرن أن تكفل تنفيذ توصيات هذ المبةسة فيما يتع ق بإتاحةة ةةلل
جلر الضرر ل ضحايا ومالحقة الجناةو وتلويدها بةالموارد الكافيةة داء عم هةا .كمةا توصةي
ال جنة الدولة الفرن بتعميم مشرو القةانون المتع ةق بمفةوم حقةوق اإلنسةان بغيةة تيسةير
النظر في التع يقات واإلةهامات المتع قة ب .
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اآللية المستق ة لتقديم الشكاو
 -17ساو لتل نة لق اةاتز إزلء لملذلدمةات لتةيت ة معاا لت وتةة لتاةرب ومماتهةا أ ةا مل نيعلةق
أ ةةكاوى اشةةأ لتعذةةب خةةالل لتمةةرتة لتةةيت ش ة لاا لتعقر ةةر وأن ة مل ةةر ااتعةةايل خةةالل هةةب
لتمرتة مالحقة أ مد م اعا ة مما اة لتعذب (لملدلت  2و 14-11و.)16
 -18تكةةرر ال جنةةة التوصةةيات الةةواردة فةةي مالحظاتهةةا الختاميةةة السةةابقة انظةةر الوثيقةةة
الفرن ع ى ما ي ي:
ث
CAT/C/TKM/1و الفقرة  )11وتحث الدولةث
(أ)

إنشاء لية مستق ة وفعالة لتقديم الشكاو في جمي أماك االحتجا ؛

(ب) تيسير تقديم ضحايا التعذيب وةوء المعام ة ل شكاو و بما في ذل م
خالل ح ولهم ع ى أدلة طلية لدعم ادعاءاتهم؛
(ج) االمتث ةةال حك ةةام الم ةةادة  8مة ة ق ةةانون إنف ةةاذ العقوب ةةات وتيس ةةير تق ةةديم
السةةجناء المةةداني لمقترحةةات وبيانةةات وشةةكاو إلةةى جمي ة الكيانةةات التةةي تشةةم ها هةةذ
المادةو أي إدارة السج الذي يُحتجلون في و والهيئة المشرفة ع ي و والس فات ا خر و
والمحاكمو وة فات االدعاء العامو ومنظمات المجتمة المةدنيو وإلةى المنظمةات الدوليةة
فةةي حالةةة اةةةتنفاد جمي ة ةةةلل االنت ةةان المح يةةة؛ وتلويةةد ال جنةةة بمع ومةةات ع ة عةةدد
الشكاو المقدمة وع كيفية تقديمها في الممارةة العم ية؛
(ت) الحرن عم يا ع ى حماية مقةدمي الشةكاو فةي جمية أمةاك االحتجةا
م التعرم لسوء المعام ة أو التخويف بسلب الشكاو أو ا دلة المقدمة؛
(ه) كفالةةة إخضةةا جمية ة التقةةارير المتع قةةة باالة ةةتخدام المفةةرر ل قةةوة مة ة
جانةةب مةةويفي إنفةةاذ القةةانون ومةةويفي السةةجون ل تحقيةةق الفةةوري والفعةةال والنلية فةةي ليةةة
مسةةتق ة ال توج ةةد فيه ةةا أي صة ة ة مبةس ةةية أو هرميةةة ب ةةي المحقق ةةي والجن ةةاة الملع ةةومي ؛
وض ةةمان إيق ةةان جمية ة ا ش ةةخان ال ةةذي يج ةةري التحقي ةةق معه ةةم بتهم ةةة ارتك ةةاا أفع ةةال
التعذيب أو ةةوء المعام ةة عة عم هةم فةورا وطةوال فتةرة التحقيةقو مة ضةمان مراعةاة ملةدأ
قرينة اللراءة؛ ومعاقلة المداني ؛ وتوفير ةلل جلر الضرر ل ضحايا.
رصد أماك االحتجا
ني ةزلل لتل نةةة نيشةةذر اةةاتقلق أل لت وتةةة لتاةةرب نيس ة ا تل نظ ةةات غةةري لمكدمهةةة
-19
لملسعقلة ،و اه ا لتل نة لت وتهة تلصةله لأليةر ،ارصة هةل مرل ةق ل حع ةاز .ك ةا سةاو ها
لتقلةةق أل لت وتةةة لتا ةةرب مل نيدج ة ت ةدلت إ لملكلم ة اد ةةات يف إط ةةا لرج ةرلءلت ل اص ةةة
لتعااذةةة تألمةةم لملعح ة ة لتةةب ل طل ةدل ز ةةا ة لت ل ة  ،و اةةه ا لملقةةر ل ةةا لملذةةين تسةةأتة لتعذةةب
وغ ةةري م ةةل ةةروب لملذامل ةةة أو لتذقدا ةةة لتقاا ةةهة أو لتالإنس ةةانهة أو لملاهن ةةة ولتمر ةةق لتذامة ة لملذ ةةين
اا حع ةةاز لتعذسةةم  .ك ةةا نيشةةذر لتل نةةة اةةاتقلق أل جلنةةة مرل ةةة لملؤاسةةات لرصةةالحهة ،لتةةيت
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نيرصة ة أم ةةاكل ل حع ةةاز يف لت وت ةةة لتا ةةرب ،نيع ةةل تة ةدزل ة لتش ةةؤو لت لخله ةةة ونيمعق ةةر ااتع ةةايل إ
ل اةةعقالتهة .و سةةاو ها لتقلةةق أ ض ةاً إزلء ة وجةةدت ههئةةة ااةةة مسةةعقلة تلقهةةا اذ لهةةات نيمعةةه
مسعقلة جل هل أماكل ل حع از (لملدلت  2و 11و.)16
 -20تكةةرر ال جنةةة التوصةةيات الةةواردة فةةي مالحظاتهةةا الختاميةةة السةةابقة انظةةر الوثيقةةة
الفرن ع ى ما ي ي:
ث
CAT/C/TKM/CO/1و الفقرة  )14وتحث الدولةث
إنش ةةاء نظ ةةام وطن ةةي ل رص ةةد والتفت ةةي المس ةةتق ي والفع ةةالي والمنتظم ةةي
(أ)
لجمي ة أمةةاك االحتجةةا دون إشةةعار مسةةلق بإمكان ة عقةةد لقةةاءات خاصةةة م ة المحتج ةلي
وت قي الشكاو ؛
(ب) إتاحةةة الفرصةةة ل منظمةةات المسةةتق ةو وال ةةةيما ال جنةةة الدوليةةة ل ة يب
ا حمرو ل وصول إلى جمي مرافق االحتجا في الل دو واإلةةرا بتوقية مةذكرة تفةاهم مة
هذ ال جنة؛
(ج) تعليل التعاون م ليةات ا مةم المتحةدة لحقةوق اإلنسةان مة خةالل مةنح
إذن الليارة في أقرا وق ممك ل مك فةي بواليةات فةي إطةار اإلجةراءات الخاصةة الةذي
ط لوا ذل و وال ةيما المقرر الخان المعني بمسألة التعةذيب ونيةر مة ضةروا المعام ةة
أو العقوبةةة القاةةةية أو الالإنسةةانية أو المهينةةة والفريةةق العامةةل المعنةةي باالحتجةةا التعسةةفيو
وفقا الخت اصات بعثات تق ي الحقائق التي يضف بهةا المقةررون الخاصةون والممث ةون
الخاصون )E/CN.4/1998/45؛
(ت) النظةةر فةةي مسةةألة الت ةةديق ع ةةى اللروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة مناهضةةة
التعذيب ونير م ضروا المعام ة أو العقوبة القاةية أو الالإنسانية أو المهينة.
الضمانات القانونية ا ةاةية
 -21نيشةةذر لتل نةةة ا ةاتقلق أل لأل ةةميا لحملةةروم مةةل حةةر عام ع عذةةد له ةاً هةةل
لتض انات لتقاندنهة لألاااهة لتعذب لاع لءً مل مظة إتقاء لتق ا لةهام (لملةدلت  2و11
و .)16و ساو ها لتقلق كبتك ألن جير لحع از لتذ مةل لأل ةميا ألك/ةر مةل  48اةا ة
وأل اند لت وتة لتارب س ا ااحع از لملشةع ةهام ،خةالل ةرتة لتعحقهةق يف ضةهة جنا هةة،
تو لمل/دل أما ا تمرتة نيص إ اةعة أ ةار ،اة نيع اوزهةا اةذت مةل لملة لتذةا (لملةدلت 2
و 11و.)16
 -22ينلغةةي ل دولةةة الفةةرن أن تكفةةل عم يةةا تةةوفير الضةةمانات القانونيةةة ا ةاةةةية ضةةد
التعةةذيبو م ة خةةالل وةةةائل التنظةةيم المناةةةلة ولةةي فقةةن م ة خةةالل القةةانونو لجمية ة
ا شخان المحتجلي و بم فةيهم المحلوةةون احتياطيةاو منةذ بدايةة حرمةانهم مة الحريةةو
وفقةةا ل معةةايير الدوليةةة .ويجةةب ع ةةى الدولةةة الفةةرن أن ترصةةد مةةد تةةوفير هةةذ الضةةمانات
ل محةةرومي م ة ح ةريتهم وأن تكفةةل خضةةو أي مويةةف ال يوفرهةةا فةةي الممارةةةة العم يةةة
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إلجراءات تأديلية أو نير ذل م العقوبة المناةلة .وتشمل هذ الحقوق حق المحتجلي
في ما ي ي:
إبالنهةم فةةوراو ب غةةة يفهمونهةةاو ةةةواء شةةفويا أو خفيةةاو بحقةةوقهم وأةةةلاا
(أ)
اعتقةةالهم والةةتهم الموجهةةة إلةةيهمو وتوقية وثيقةةة يبكةةدون فيهةةا فهمهةةم ل مع ومةةات المقدمةةة
إليهم؛
(ب) الخض ةةو لفح ةةب طل ةةي مة ة قل ةةل طلي ةةب مس ةةتقل خ ةةالل  24ةةةاعة مة ة
وصولهم إلى مكان االحتجا ؛
(ج) االت ة ةةال ف ة ةةورا وع ة ةةى نح ة ةةو يراع ة ةةي السة ة ةرية بمح ة ةةام مبه ة ةةل ومس ة ةةتقلو
أو الح ول ع ى المساعدة القضائية المجانية عند االقتضاءو منذ لحظة اعتقالهم؛
(ت) االت ةةال ع ةةى الفةةور بأحةةد أف ةراد ا ةةةرة أو أي شةةخب خةةر يختارون ة
بخ ون احتجا هم فور اعتقالهم؛
(ه) المثول فورا أمام محكمة مخت ة ومسةتق ة ونليهةة فةي نضةون  48ةةاعة
م القل ع يهم؛
(و) الفعة ة ف ةةي مش ةةروعية احتج ةةا هم مة ة خ ةةالل إجة ةراء ط ةةب المث ةةول أم ةةام
المحكمةةة وتس ةةجيل احتجةةا هم ف ةةي ة ةةجل خةةان بمك ةةان االحتج ةةا وفةةي ة ةةجل مرك ةةلي
لألشخان المحرومي م حريتهم يمك لمحاميهم وأفراد أةرهم االطال ع يهما.
يرون االحتجا في السجون
 -23نيش ة ةةذر لتل ن ة ةةة ا ة ة ةاتقلق إزلء لا ة ةةعمي ل لم ة ة ة س ل نم ة ة ةرلت وحم وت ة ةةة لتنظ ة ةةا ل ة ة ةةا
ااأل ةةميا لمل ةةدت يف لمة ة س ل نمة ةرلت  ،لت ةةيت أتت إ مش ةةاك لتص ةةحة لتذقله ةةة وح ةةا ت
ل نعحةةا  .اار ةةا ة إ تتةةك ،وإت نيالحة لتل نةةة ة لملرل ةةق لتقا ةةة ونيشةةهه أخةةرى ج ة ة
خةةالل لتمةةرتة ه ة ل اةةعذرل  ،ذ ةةا ني ةزلل نيشةةذر اقلةةق اةةاتز إزلء نيقةةا ر مماتهةةا أ لتظةةروب
لملات ةةة ولتصةةحهة غةةري لملال ةةة يف أمةةاكل ل حع ةةاز ،تةةا يف تتةةك لاةةع رل ل كعظةةا لتش ة ،
و ة كما ةةة مرل ةةق ل اةةعح ا ولملةرلحها ،و ة لمصةةدل ل ة مةةا كم ة مةةل لألغب ةةة لجله ة ة
لتند هة ولر اءة لتا هذهة ول صةانا هة ولتعاد ةة لملال ةة ولتر ا ةة لتصةحهة ،و ة مما اةة أنشةاة
يف لهل ةدلء لتالةةق ،ولتقهةةدت غةةري لتضةةرو ة لملمرو ةةة ل ة لتز ةةا لت لألاةةر ة ،كلاةةا أمةةد لاةةع رت
خةةالل لتمةةرتة هة ل اةةعذرل  .و سةةاو لتل نةةة لةةق خةةا اسة نيقةةا ر مماتهةةا أ لتذ ة مةةل
لتس ناء تا نيد دل اس لتظروب لتسا ة يف ا ل أو اتل  -ت  .ك ا نيشذر لتل نة اةاتقلق
إزلء نيقا ر مماتها أن زلل ع ةز لتسة ناء لملصةااد اةأمرل مةل هة لتسة لتنشةط ولملقةاو
تألتو ة لملعذ تة مل لتس ناء لتةب ل هةم يف صةحة جهة ة ،مةا ةؤت إ ل نيمةائ مذة ت لتذة وى
ول عالل ولتد هات ا لحملع ةز ل .وإت نيالحة لتل نةة أوجة لتعحسةل لماصة خةالل لتمةرتة هة
ل اعذرل يف لملرل ق لملعميصصة ،ساو ها لتقلق إزلء نيقا ر مماتها أ لتس ناء لملصاا ااتس
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لتنشةةط ةاتد إ مسعشةم  MR/K-15إ نة ما د ةةكد لة لملةةدت أو َر ةةد لملةةد م
لملذنه  .ك ا نيشذر لتل نة ااتقلق أل ما ة مرل ة لتظروب يف مرل ق ل حع ةاز نينة ج ة ل
لخعصا لهلهئات لتقضا هة (لملدلت  2و 14-11و.)16
 -24تكةةرر ال جنةةة التوصةةيات الةةواردة فةةي مالحظاتهةةا الختاميةةة السةةابقة انظةةر الوثيقةةة
CAT/C/TKM/CO/1و الفقرتان  18و )19والمتمث ة في أن ينلغي أن تقوم الدولةة الفةرن
بما ي ي:
(أ)

ضمان أن يظل الحل

االنفرادي تدبيرا اةتثنائيا محدود المدة؛

(ب) مواص ة تكثيف جهودها لجعل الظرون فةي أمةاك االحتجةا متوافقةة مة
قواعد ا مم المتحدة النموذجية الدنيا لمعام ة السجناء قواعد ني سون مانديال)؛
(ج) مواص ة تق يب االكتظا فةي جمية أمةاك االحتجةا و بمةا فةي ذلة مة
خالل تجديد المرافق القائمة وتشييد أخةر جديةدة وفقةا ل معةايير الدوليةة وتنفيةذ القةواني
المعدلة التي تتيح بدائل لالحتجا و وفقا لقواعد ا مةم المتحةدة النموذجيةة الةدنيا ل تةدابير
نير االحتجا ية قواعد طوكيو)؛
(ت) ضةةمان تةةوفير الظةةرون الماديةةة وال ةةحية المالئمةةة ل محتج ةلي و بمةةا فةةي
ذلة ة مراف ةةق االة ةةتحمام والمة ةراحي و وم ةةا يكف ةةي مة ة ا نذي ةةة الجي ةةدة النوعي ةةةو والحي ةةل
الكة ةةافي لكة ةةل ةة ةةجي و واإلضة ةةاءة الفليعية ةةة واالصة ةةفناعيةو والتهوية ةةة المناةة ةةلةو والرعاية ةةة
ال حيةو وا نشفة في الهواء الف قو والليارات ا ةرية؛
(ه) ف ل السجناء المتمتعي ب حة جيدة ع أولئ الذي يعانون م السل
النشةةن فةةي جمي ة مرافةةق االحتجةةا و وتنفيةةذ اللرنةةام الةةوطني ل وقايةةة والحةةد م ة السةةل
وبرنام العالع الق ير ا مد تح اإلشران الملاشر الذي يتضمن و وتوفير الرعاية الفلية
المتخ ة في مستشةفى  MR/K-15وفةي المرافةق الفليةة ا خةر ل سةجناء الةذي يعةانون
م السل النشةن والمقةاوم لألدويةة المتعةددة وتلويةدهم بةأجهلة التهويةة المالئمةة وم ةابيح
ا شعة فوق اللنفسجية؛
(و) تعةةديل القةةواني م ة أجةةل إتاحةةة إمكانيةةة المراقلةةة القضةةائية لجمية أمةةاك
االحتجا وتمكي هيئات الرصد المستق ة مة القيةام بليةارات منتظمةة ومفاجئةة إلةى جمية
أماك االحتجا وعقد لقاءات خاصة م المحتجلي .
العنف في السجونو بما في ذل االنت اا ونير م أشكال العنف الجنسي
نية ةزلل لتل ن ةةة نيش ةةذر ا ةةاتقلق إزلء لا ةةع رل و وت نيق ةةا ر ةةل ل عة ة لء لجلسة ة ولتض ةةغط
-25
لتنمس ة ل ة لحملع ةةزل مةةل ِ ة مةةد م لتس ة د  ،تةةا يف تتةةك إاةةاءة لملذاملةةة ولتذقةةاب لجل ةةا
ولتذنف لجلنس  ،تا ه ل غعصاب ،ما أتى إ لتذ مل حا ت ل نعحةا  .و سةاو ها لةق خةا
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ةةدمه يف شةةق
إزلء ة وجةةدت مذلدمةةات ةةل ل غعصةةاب لمل لةةز نة حملع َ ةزلت مةةل ِ ة مةةد م
أاات يف ا  2007ويف ا ل لتنساء يف تل دغدز يف ا ( 2009لملدلت  2و 14-11و.)16
 -26تكةةرر ال جنةةة التوصةةيات الةةواردة فةةي مالحظاتهةةا الختاميةةة السةةابقة انظةةر الوثيقةةة
CAT/C/TKM/CO/1و الفقة ةةرة  )18والمتمث ة ةةة فة ةةي أن ة ة ينلغة ةةي أن تقة ةةوم الدولة ةةة الفة ةةرن
بما ي ي:
وض خفة شام ة لمعالجة مشةك ة ممارةةة العنةفو بمةا فةي ذلة العنةف
(أ)
الجنسةةي واالنت ةةااو م ة قلةةل النةةلالء ومةةويفي السةةجون فةةي جمي ة مرافةةق االحتجةةا و
بما في ذل مجم ةج النساء في داشونو ؛
(ب) ضةةمان إج ةراء تحقيقةةات فعالةةة فةةي جمي ة حةةاالت العنةةفو بمةةا فةةي ذل ة
محتجةلات
العنةةف الجنسةةي واالنت ةةااو وإبةةالغ ال جنةةة بنتةةائ التحقيقةةات فةةي انت ةةاا
ث
م قلل مويفي عموميي في عشق أباد في عام  2007وفي ةج النسةاء فةي داشةونو
في عام 2009؛
(ج) التنس ةةيق ف ةةي مج ةةال المراقل ةةة القض ةةائية لظ ةةرون االحتج ةةا ب ةةي الهيئ ةةات
المخت ةو وضمان إجراء تحقيقات شام ة في جمي االدعةاءات المتع قةة بأفعةال التعةذيب
وةةةوء المعام ةةة المرتكلةةة فةةي مرافةةق االحتجةةا ومعاقلةةة الجنةةاة وإتاحةةة ةةةلل إعةةادة التأهيةةل
الفلي والنفسي ل ضحايا.
االعترافات المنتلعة باإلكرا
 -27غ ةةم لتقة ةدلن لتدطنه ةةة لتقا ةةة ،نية ةزلل لتل ن ةةة نيش ةةذر ا ةةاتقلق إزلء نيق ةةا ر ة ة ة ةةل
لاةةع رل لاةةعمي ل ل رتل ةةات لملنعز ةةة اةةاركرل كأتتةةة يف لحملةةاكم ل ة ناةةاق ولاةةل ،وإزلء ة
وجةةدت مذلدمةةات ةةل حتقهةةق لتقضةةاة يف لت ةةاءلت لتعذةةب  ،وإزلء ة وجةةدت حةةا ت متةةو هاةةا
مقا اة ومذا ة مد م اس لنعزلئ ل رتل ات حتو لركرل (لملدلت  2و.)16-12
 -28تكةةرر ال جنةةة توصةةيتها بعةةدم قلةةول ا دلةةة المح ةةل ع يهةةا بةةأي شةةكل مة أشةةكال
اإلكرا أو التعذيب فةي جمية اإلجةراءات القضةائيةو وفقةا ل مةادة  15مة االتفاقيةة انظةر
الوثيق ةةة CAT/C/TKM/CO/1و الفق ةةرة  .)20ويج ةةب ع ةةى القض ةةاة أن يحقق ةةوا دائم ةةا ف ةةي
ادعاءات المتهمي المتع قة بالتعذيب .وينلغةي ل جهةا القضةائي أن يراجة حةاالت اإلدانةة
القائمةةة ع ةةى االعترافةةات فقةةن ن كثيةرا منهةةا ربمةةا اةةةتند إلةةى أدلةةة جةةر الح ةةول ع يهةةا
بالتعذيب وةوء المعام ةو ويجب ع ى الدولة الفرن أن تجري تحقيقات فورية ونليهةة فةي
هذ الحاالت وتتخذ التدابير الت حيحية المالئمة وتقدم مع ومات عما إذا جرت مالحقةة
أي مويفي ومعاقلتهم بسلب انتلا االعترافات تح اإلكرا .
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اةتقالل القضاء
 -29يف حة نيالحة لتل نةةة ل ع ةةات ةةاند لحملةةاكم لملةةنقا ولتقةةاند لملةةنقا لملعذلةةق اةةذجرلءلت
لرنم ةةات ولتنظ ةةا لألاااة ة مل ةةد م لحمل ةةاكم يف  8نيش ةةر ل لت /ةةارب ند  ،2014نية ةزلل نيش ةةذر
اةةاتقلق أل ةةهس لجل اد ةةة ،غةةم لتعذ ة الت لمل خلةةة ل ة لتق ةدلن لتدطنهةةة خةةالل لتمةةرتة ه ة
ل اعذرل  ،زلل ذ و ذزل لتقضاة وح  ،وهد مةا ةةس اااةعقالل لتقضةاء يف لتقضةا ا لتةيت
نيناةةد لة لنعااكةةات ل نيما هةةة .و سةةاو ها لتقلةةق إزلء مة ة و ةةة لتقضةةاة لتةةب ل ذهنةةد ةةس
(لملاتنيا  2و.)13
اندلت االة تلع
 -30تكرر ال جنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الفرن جمي التدابير الال مة إلعمال ملةدأ
اةتقالل القضاة وكفالت بوةائل منها ضةمان تثليةتهم فةي مناصةلهم وقفة صةالتهم اإلداريةة
ونية ةر اإلداري ةةة بالجه ةةا التنفي ةةذيو وفق ةةا ل مع ةةايير الدولي ةةةو وبخاص ةةة المل ةةادئ ا ةاة ةةية
الخاصة باةتقالل القضاء انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1و الفقرة .)10
العنف ضد المرأةو بما في ذل العنف المنللي والجنسي
 -31يف ح ة ة نيش ة ةةه لتل ن ة ةةة اسهاا ة ةةة لت وت ة ةةة لتا ة ةةرب اش ة ةةأ ة ة لتعس ة ةةاما إطال ة ةاً م ة ةةل
لتذن ة ةةف ة ة ة لملة ة ةرأة واا ع ة ةةات خا ة ةةة لتذ ة ة ة لتدطنه ة ةةة تل س ة ةةاولة اة ة ة لجلنسة ة ة يف نيرك انس ة ةةعا
تلمة ةةرتة  ،2020-2015سة ةةاو ها لتقلة ةةق أل لتذنة ةةف لملنة ةةزيل تة ةةهس جرةة ةةة منمصة ةةلة يف لتقة ةةاند
لجلن ةةا  .ك ةةا نيش ةةذر ا ةةاتقلق إزلء لنعش ةةا لتذن ةةف ة لمل ةرأة يف لت وت ةةة لتا ةةرب ،ت ةةا يف تت ةةك يف
ت لتشكاوى ولتعحقهقات ولملالحقات لتقضا هة يف هبل لتصة ت
مرل ق لتس د  ،وإزلء لخنما
(لملدلت  2و.)16-12
 -32توصي ال جنة الدولة الفرن بما ي ي:
تعريف وإدراع العنف المنلليو بما في ذل العنةف الجنسةي واالنت ةاا
(أ)
اللوجةةيو باعتلةةار جريمةةة محةةددة فةةي قانونهةةا الجنةةائيو م ة تحديةةد العقوبةةات المناةةةلةو
والنظر في مسألة وض خفة عمل وطنية ل حد م العنف ضد المرأة؛
(ب) ضةةمان التنفيةةذ الفعةةال لخفةةة العمةةل الوطنيةةة ل مسةةاواة بةةي الجنسةةي فةةي
تركمانستان ل فترة  2020-2015وتقييم نتائجها بانتظام؛
(ج)

إنشاء لية فعالة ومستق ة لمعالجة شكاو ضحايا العنف المنللي؛

(ت) ضمان تسجيل الشةرطة لجمية االدعةاءات المتع قةة بةالعنف ضةد المةرأةو
بمةةا فةةي ذل ة العنةةف المنللةةي والجنسةةيو والتحقيةةق فيهةةا ع ةةى نحةةو فةةوري ونلي ة وفعةةال
ومقاضاة الجناة ومعاقلتهم؛
(ه) ض ةةمان تمتة ة ض ةةحايا العن ةةف المنلل ةةي بالحماي ةةةو بم ةةا ف ةةي ذلة ة ا وام ةةر
التقييديةو والح ول ع ى الخدمات الفليةة والقانونيةةو بمةا فةي ذلة اإلرشةاد وجلةر الضةرر
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وإعةةادة التأهيةةلو وكةةذل الوصةةول إلةةى مراكةةل اإليةةواء اآلمنةةة والممولةةة بالقةةدر الكةةافي فةةي
جمي أنحاء الل د؛
(و) توفير التدريب اإلللامي فةراد الشةرطة ونيةرهم مة مةويفي إنفةاذ القةانون
بم ةةواط
وا خ ةةائيي االجتمة ةاعيي والمح ةةامي والم ةةدعي الع ةةامي والقض ةةاة فيم ةةا يتع ةةق ث
ضعف ضحايا العنف القائم ع ى أةاس نو الجن والعنف المنللي.
عدم اإلعادة القسرية
 -33يف ح نيرح لتل نة اا ع ات لت وتةة لتاةرب تقةدلن حتة ت إجةرلءلت ل ةرتلب قةدق
لتالجئ ة ويا عاةةا ،وحتةةهط ل ةاً ااملذلدمةةات لتةةيت ة معاا لت وتةةة لتاةةرب ومماتهةةا أ ةةا منحةةو
لجلنسهة لترتك انهة تدج مراد اا تذ ت مةل لأل ةميا ة ة لجلنسةهة ولملاةاجر ل خةالل
لتمةةرتة لتةةيت ش ة لاا لتعقر ةةر ،سةةاو ها لتقلةةق إزلء نيقةةا ر مماتهةةا أ لت وتةةة لتاةةرب مل نيس ة أ
ملع س جلدء ج ت خالل هب لتمرتة ،ونيذرب ل أاماا أل لت وتة لتاةرب مل نيقة لملذلدمةات
لتيت طل عاا مناا اشأ ت طل ةات لتل ةدء لتةيت نظةرت هاةا اةلااهتا خةالل لتمةرتة لتةيت شة لاا
لتعقر ر ونعا ج نيلك لتال ات (لملاتة .)3
 -34توصةةي ال جنةةة الدولةةة الفةةرن باعتمةةاد التةةدابير التاليةةة لضةةمان احت ةرام ملةةدأ حظةةر
اإلعادة القسرية في الممارةة العم ية:
وضة إجةراءات عادلةةة وفعالةةة ل جةةوء واإلحالةةة يمكة االةةةتفادة منهةةا فةةي
(أ)
جمي المعابر الحدوديةو بما في ذل في المفارات الدولية ومناطق العلور؛
(ب) كفالةةة اة ةةتفادة م تمس ةةي ال جةةوءو بمة ة ف ةةيهم المحتجةةلونو مجان ةةاو مة ة
المش ةةورة والتمثي ةةل الق ةةانونيي المس ةةتق ي والم ةةبه ي و واالعتة ةران ع ةةى النح ةةو الواج ةةب
باحتياجاتهم في مجال الحماية ومن اإلعادة القسرية؛
(ج) إنشاء نظام لجم الليانات التاليةة المتع قةة بةالفترة مة عةام  2012حتةى
اآلن وتقديمها إلى ال جنة ونيرها م المراقلي المعنيي :
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''1

عدد ط لات ال جوء الواردة؛

''2
''3

عةةدد ا جانةةب الةةذي جةةر طةةردهم أو إعةةادتهم أو رف ة
الحدودو والل دان التي ُرح وا إليها؛
عدد ا جانب المحتجلي في مرافق االحتجا ؛

''4

عدد ا شخان الذي ال تلال ط لات لجوئهم تنتظر قرارا م الس فات.

دخةةولهم ع ةةى
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اإلي ةةدا والع ةةالع الفل ةةي ني ةةر الف ةةوعيي ف ةةي مستش ةةفيات ا مة ةرام النفس ةةية ومبةس ةةات
ا مرام العق ية  -النفسية
 -35نيش ةةذر لتل ن ةةة ا ةةاتقلق أل لأل ةةميا لملص ةةاا اا ةةارلاات لتنمس ةةهة  -ل جع ا ه ةةة
واار ا ةةات لتذقلهة ةةة ةكة ةةل إ ة ة ل ام يف مسعشة ةةمهات لألم ة ةرل لتنمسة ةةهة ومؤاسة ةةات لألم ة ةرل
لتذقلهةةة  -لتنمسةةهة تو مةدل قعام .و ةزلل سةةاو ها لتقلةةق إزلء نيقةةا ر مماتهةةا أنة ةزلل سةةاء
لاةعمي ل مسعشةةمهات لألمةرل لتنمسةةهة حع ةةاز لأل ةةميا ألا ة اب غةةري ط هةةة ،تةةا يف تتةةك
لتعذ ري غري لتذنهف ل لآل لء لتسهااهة (لملدلت  2و 13-11و.)16
 -36تك ةةرر ال جن ةةة توص ةةيتها ال ةةواردة ف ةةي مالحظاته ةةا الختامي ةةة الس ةةابقة انظ ةةر الوثيق ةةة
CAT/C/TKM/CO/1و الفقرة  )17والمتمث ة في أن تقوم الدولة الفرن بما ي ي:
اتخ ةةاذ ت ةةدابير لض ةةمان ع ةةدم إي ةةدا أي ش ةةخب قسة ةرا ف ةةي مستش ةةفيات
أ)
ا مرام النفسية ومبةسات ا مرام العق ية  -النفسية ةلاا نير طلية؛
(ب) اإلف ةراع ع ة ا شةةخان الةةذي أودعةةوا قس ةرا فةةي مستشةةفيات ا م ةرام
النفسية ةلاا نير طلية واتخاذ التدابير المناةلة لت حيح هذا الوض ؛
(ج) إتاحةةة إمكانيةةة الوصةةول إلةةى مستشةةفيات ا م ةرام النفسةةية ومبةسةةات
ا مةرام العق يةةة  -النفسةةية ل مةراقلي و ليةةات المراقلةةة المسةةتق ة عة السة فات ال ةةحية
ونشر كتيب يتضم اإلجراءات المتلعة وكفالة تو يع ع ى المرضى وأةرهم؛
(ت) ضةةمان ح ةةق المة ةري ف ةةي أن يس ةةتم إلية ة شخ ةةيا القاض ةةي ال ةةذي ي ةةأمر
بإيداع ة المستشةةفى والتم ةةاس المحكمةةة دائم ةةا ل ةرأي طلي ةةب نفسةةاني ني ةةر تةةاب لمبةس ةةة
ا مرام النفسية التي يُقلل فيها المري ؛

(ه) كفالةة أال يُتخةذ قةرار اإليةدا فةي المستشةفى ةةلاا طليةة إال بنةاء ع ةى
مشورة خلراء مستق ي في الفب النفسي وأن تكون هذ القرارات قاب ة ل فع .

االةتثناءات م الحظر المف ق ل تعذيب
 -37يف ح نيالح لتل نة أ لت وتةة لتاةرب ل ع ة ت نيذة الت دلنهناةا لتدطنهةة لتةيت نيذةرب
و ر لتعذب ل وج لتعح  ،نيزلل نيشذر اةاتقلق أل لملةاتة  47مةل لت اةعد نيةزلل نيةن
ل ة أ حقةةدق لمل ةدلطن جيةةدز نيذلهقاةةا أ نةةاء ةةر حاتةةة لتا ةدل أو لألحكةةا لتذر هةةة ،و نيشةةري
ظةةر اشةةك
جيةةدز نيذلهقة  .ك ةةا سةةاو ها لتقلةةق أل لت اةةعد
اد ةةدح إ أ حظةةر لتعذةةب
ول ا إص ل أولمر لتذمد يف حا ت لتعذب ول خعماء لتقسر (لملاتنيا  2و.)4
 -38تكةةرر ال جنةةة توصةةياتها انظةةر الوثيقةةة CAT/C/TKM/CO/1و الفقةةرة  )8بةةأن تقةةوم
الدولة الفرن بما ي ي:
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كفالةةة عةةدم إمكانيةةة تع يةةق الحظةةر المف ةةق ل تعةةذيبو بمةةا فةةي ذلة أثنةةاء
(أ)
حةةاالت الفةةوارئ وا حكةةام العرفيةةةو وعةةدم خضةةو ا فعةةال التةةي تل ة حةةد التعةةذيب ي
قانون تقادم؛
(ب) حظةةر تمتُّة مرتكلةةي جريمتةةي التعةةذيب واالختفةةاء القسةةري بةةالعفوو الةةذي
ال يتماشةةى م ة أحكةةام اتفاقيةةة مناهضةةة التعةةذيب ونيةةر م ة ضةةروا المعام ةةة أو العقوبةةة
القاةية أو الالإنسانية أو المهينة.
وض االتفاقية في النظام القانوني المح ي
 -39يف ح ة نيالحة ة لتل ن ةةة أ لمل ةةاتة  6م ةةل لت ا ةةعد ني ةةن لة ة أ لملذاه ة لت لت وته ةةة
مقةةدق لرنسةةا لتةةيت ص ة و لهاةةا نيرك انسةةعا واةةنو ةدلن اشةةأ ا حتظ ة ااألا ة قهة ل ة
لتقدلن لتدطنهة ،حتهط ل اً مل لتقلق اةأ أحكةا ل نيما هةة مل سعشةا بةا م ا ةرة أمةا لحملةاكم
لتدطنهة (لملدلت  2و 4و 10و 12و.)13
 -40تكرر ال جنة توصيتها بأن تكفل الدولة الفرن االنفلةاق الكامةل حكةام االتفاقيةة
ف ةةي نظامهة ةةا الق ةةانوني المح ة ةةي والتنفي ةةذ العم ة ةةي ل م ةةادة  6م ة ة الدة ةةتور انظة ةةر الوثيقة ةةة
CAT/C/TKM/CO/1و الفقةةرة  .)7ويجةةب ع ةةى الدولةةة الفةةرن أن تةةوفر التةةدريب لمةويفي
إنفاذ القانون وأعضاء القضاء فيما يتع ق بأحكام االتفاقيةة وانفلاقهةا الملاشةر حتةى تأخةذها
المحاكم الوطنية في االعتلار.
إجراءات المتابعة
 -41تف ة ة ةةب ال جن ة ة ةةة إل ة ة ةةى الدول ة ة ةةة الف ة ة ةةرن أن تق ة ة ةةدمو بح ة ة ةةول  7ك ة ة ةةانون ا ولا
ديسملر 2017و مع ومات ع متابعة توصيات ال جنة بشةأن االحتجةا بمعةلل عة العةالم
الخارجيو وبشأن إخلار ال جنة بم ير ومكان وجود جمية ا شةخان المحتجةلي بمعةلل
ع العالم الخارجي أو الذي اختفواو وبشأن أفعال التخويف واالنتقام والتهديةد واالعتقةال
التعسةةفي والحةةل التةةي يتعةةرم لهةةا المةةدافعون عة حقةةوق اإلنسةةان وال ةةحفيون وأقةةاربهم
بسلب عم همو وبشأن إنشاء مبةسة وطنيةة لحقةوق اإلنسةان تتمتة باالةةتقاللية الحقيقيةة
وفقةةا لملةةادئ بةةاري انظةةر الفق ةرات  10و 12و 16أعةةال ) .وفةةي هةةذا السةةياقو تةةدعو
ال جنةةة الدولةةة الفةةرن إلةةى إطالعهةةا ع ةةى الخفةةن التةةي وضةةعتها لكةةي تنفةةذو خةةالل فتةةرة
اإلبالغ المقل ةو بع أو جمي التوصيات المتلقية الواردة في هذ المالحظات الختامية.
مسائل أخر
 -42تك ةةرر ال جن ةةة توص ةةيتها ب ةةأن تنظ ةةر الدول ةةة الف ةةرن ف ةةي مس ةةألة إص ةةدار اإلعالن ةةات
المن ون ع يها في المادتي  21و 22م االتفاقية انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1و
الفقرة .)26
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 -43تكرر ال جنة توصيتها بأن تنظر الدولة الفرن في مسألة الت ديق ع ى اللروتوكةول
االختياري لالتفاقية انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1و الفقرة .)12
 -44تدعو ال جنة الدولة الفرن إلى الت ديق ع ى معاهدات ا مم المتحدة ا ةاةةية
لحقوق اإلنسان التي لم تنضم إليها بعد.
 -45تف ةةب ال جنةةة إلةةى الدولةةة الفةةرن أن تنشةةر ع ةةى نفةةاق واةة التقريةةر المقةةدم إلةةى
ال جنة وهذ المالحظات الختاميةو وذل بال غات المناةةلة ومة خةالل المواقة الشةلكية
الرةمية ووةائن اإلعالم والمنظمات نير الحكومية.
 -46تةةدعو ال جنةةة الدولةةة الفةةرن إلةةى تقةةديم تقريرهةةا الةةدوري المقلةةلو الةةذي ةةةيكون
تقريرهةةا الثالةةثو بح ةةول  7كةةانون ا ولاديسةةملر  .2020ولهةةذا الغةةرمو تةةدعو ال جنةةة
الدول ةةة الف ةةرن إل ةةى الموافق ةةةو بح ةةول  7ك ةةانون ا ولاديس ةةملر 2017و ع ةةى اإلجة ةراء
الملسن لتقديم التقاريرو الذي تحيل بموجل ال جنة إلى الدولةة الفةرن قائمةة مسةائل قلةل
تقةةديم تقريرهةةا الةةدوري .وةتشةةكل ردود الدولةةة الفةةرن ع ةةى ت ة القائمةةة تقريرهةةا الةةدوري
الثالث بموجب المادة  19م االتفاقية.
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