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  جلنة مناهضة التعذيب
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ - أبريل / نيسان٢٧جنيف، 

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
   من االتفاقية١٩املادة مبوجب 

  املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب

  تشاد
 ٨٧٠ يف جلـستيها     (CAT/C/TCD/1)يف تقرير تشاد األويل     ") اللجنة("نظرت جلنة مناهضة التعذيب       - ١
، ٨٨٨، واعتمدت يف جلستها     )873 و CAT/C/SR.870 (٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠ و ٢٩، املعقودتني يف    ٨٧٣و

  .، املالحظات والتوصيات التالية(CAT/C/SR.888) ٢٠٠٩مايو / أيار١٢ املعقودة يف

   مقدمة- ألف 

. ترحب اللجنة بالتقرير املقدم من تشاد طبقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها بشأن إعداد التقارير األولية  - ٢
  . سنة عن موعده١١إال أن اللجنة تأسف لتقدمي التقرير متأخراً 

بارتياح الصراحة اليت أبدهتا الدولة الطرف يف اعترافها بالثغرات اليت تعتور تشريعها يف             وتالحظ اللجنة     - ٣
وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت بذلتها       . جمال منع التعذيب والقضاء عليه، ويف تنفيذ االتفاقية بوجه عام         

جنة على احلوار البّناء الذي أجرته مع       وتثين الل . الدولة الطرف للوقوف على التدابري الالزمة لتصحيح هذا الوضع        
  .الوفد الرفيع املستوى الذي أوفدته الدولة الطرف وعلى الردود املقدمة على األسئلة املطروحة أثناء هذا احلوار

  اجلوانب اإلجيابية –باء 

سيما التوقيع  حتيط اللجنة علماً باملبادرات السياسية املشجعة اليت ترمي إىل إخراج البلد من األزمة، وال                 - ٤
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٥على اتفاق السالم بني احلكومة وجمموعات املعارضة املسلحة التشادية الرئيسية يف            
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 ١٣، وإجراءات تطبيع العالقات بني تشاد والسودان على النحو الذي يقضي به اتفاق داكـار املـؤرخ                  ٢٠٠٧
  .٢٠٠٨مارس /آذار

، املعدل يف   ١٩٩٦ من دستور عام     ٢٢٢قـاً ألحكـام املـادة    وتعرب اللجنـة عن ارتياحها ألنه وف       - ٥
، أصبحت للصكوك الدولية اليت صدقت عليها الدولة الطرف، مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعـذيب                ٢٠٠٥عام  

  .خلية، أسبقية على القوانني الدا")االتفاقية("وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

وحتيط اللجنة علماً مبشروع تنقيح قانون العقوبات الذي يتوخى إدراج أحكام تتعلق بتعريـف وجتـرمي                - ٦
  .أعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 أن برنـامج إصـالح   ، وتالحظ بارتياح٢٠٠٣وترحب اللجنة بعقد مؤمتر عام للهيئات العدلية يف عام      - ٧
 يشمل يف عداد حماور العمل الرئيسية الستة تدريب املوظفني القضائيني، ومكافحة ٢٠٠٥القضاء الذي أُقر يف عام 

الفساد واإلفالت من العقاب، ومواءمة النصوص القانونية والقضائية مع معاهدات حقوق اإلنسان، وخباصة تنقيح 
  .ائيةقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلن

 املتعلق بتعزيز الصحة اإلجنابية والذي      ٢٠٠٢ يف عام    PR/2002/06وترحب اللجنة بإصدار القانون رقم        - ٨
ينص على احلق يف عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على اجلسد بوجه عام وعلى                  

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر والعنف األعضاء التناسلية بوجه خاص، والذي حيظر يف مجلة أمور 
  .املرتيل واجلنسي

وحتيط اللجنة علماً بارتياح بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف برامج                 - ٩
رجعي للقانون  التدريب اخلاصة مبدارس الشرطة الوطنية والدرك الوطين وضباط اجليش، وكذلك بإنشاء املركز امل            

  .اإلنساين الدويل

وترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على االتفاق املتعدد األطراف للتعاون اإلقليمي وباعتمـاد خطـة                 - ١٠
  .٢٠٠٦العمل اإلقليمية ملكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، يف عام 

  :صكوك التاليةوترحب اللجنة بارتياح بتصديق الدولة الطرف على ال  - ١١

  ؛٢٠٠٦نوفمرب /نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف تشرين الثاين  )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               )ب(  

فال يف الرتاعـات املـسلحة، يف       األطفال يف املواد اإلباحية، وكذلك الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األط         
  ؛٢٠٠٢أغسطس /آب

املتعلقة باحلـد األدىن لـسن االسـتخدام، يف    ) ١٩٧٣(١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      )ج(  
  ؛٢٠٠٥مارس /آذار
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املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      )د(  
  .٢٠٠٠نوفمرب /ء عليها، يف تشرين الثاينإجراءات فورية للقضا

وترحب اللجنة برفع احلصانة عن رئيس الدولة التشادية السابق، حسني حربي، وكذلك مبا أعلنته الدولة       - ١٢
الطرف من عزمهـا على التعـاون الكامل مع السلطـات القضائية املسؤولـة عن التحقيق يف قضية حـسني                

  .حربي وحماكمته

  لق الرئيسية والتوصياتدواعي الق - جيم 

  تعريف التعذيب

تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تعريف صريح للتعذيب يف قانون العقوبات املعمول به، على حنو جيعـل           - ١٣
وترحب اللجنـة   .  من االتفاقية  ٤ و ١أعمال التعذيب مستوجبة للعقاب مبوجب قانون العقوبات، وفقاً للمادتني          

قح لقانون العقوبات الذي يتضمن تعريفاً للتعذيب، ولكنها تشعر بالقلق ألن هـذا             بارتياح مبشروع القانون املن   
  ).٤ و١املادتان ( من االتفاقية ١التعريف ليس كامالً وال يتطابق متاماً مع املادة 

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بتنقيح مشروع القانون املعدِّل واملكمِّـل لقـانون                
 من االتفاقية، وكـذلك     ١ تدرج فيه تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً للمادة         لكياده  العقوبات واعتم 

  .أحكاماً جترِّم أعمال التعذيب وجتعلها مستوجبة لعقوبات جنائية تتناسب مع خطورهتا

  حالة الطوارئ

ملطلق الذي تالحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات املعمول به يف تشاد ال يتضمن أحكاماً تكفل الطابع ا         - ١٤
ال جيوز التحلل منه حلظر التعذيب، وأن جتاوزات عديدة، مبا يف ذلك حاالت تعذيب واختفاء قسري اعترفت هبا                  

  ).٢املادة (الدولة الطرف، ارتكبت يف ظل حالة الطوارئ 

وينبغي . ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على إدراج مبدأ احلظر املطلق للتعذيب يف تشريعاهتا اجلنائية             
 مـن   ٢ من املـادة     ٢لدولة الطرف أيضاً أن حترص على التطبيق الصارم هلذا احلظر، وفقاً للفقرة             ل

االتفاقية اليت تنص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالـة               
 حرب أو هتديداً باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حاالت الطـوارئ العامـة                 

  . كمربر للتعذيب،األخرى

  واجب الطاعة

 من قانون العقوبات التشادي اليت تنص على أن أي شخص يتصرف            ١٤٣تالحظ اللجنة بقلق أن املادة        - ١٥
 من ٢ من املادة ٣ ُيعفى من أي عقوبة هي مادة ال تتفق مع االلتزام الناشئ عن الفقرة رتبةمموظف أعلى بأمر من 
  ).٢املادة (االتفاقية 
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غي للدولة الطرف أن تعدِّل تشريعاهتا حبيث تنص صراحة على عدم جواز التذرع بأمر صادر عن                ينب
  .موظف أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب

  الضمانات املقدمة للمحتجزين

ة تالحظ اللجنة بقلق أن قانون اإلجراءات اجلنائية املعمول به ال ينص على تقدمي ضمانات قانونية أساسي                 - ١٦
وتأسف اللجنة أيضاً ألن حق املعوزين يف احلصول على املساعدة القضائية، املنصوص عليـه يف               . لصاحل احملتجزين 

كما يساور اللجنة قلق شديد إزاء عـدم        .  من قانون اإلجراءات اجلنائية، ال ُيطبَّق يف املمارسة العملية         ٤٧املادة  
ة وإزاء أوجه القصور اليت تشوب مسك سجالت االحتجاز   ساع ٤٨ب احترام مدة االحتجاز لدى الشرطة احملددة       

  ).١١ و٢املادتان (

انات القانونية مينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون اإلجراءات اجلنائية التشادي لكي ُتدرج فيه الض     
األساسية لصاحل مجيع املشتبه فيهم أثناء احتجازهم، وهي ضمانات تشمل بوجه خـاص حقهـم يف                

مٍ، ويف احلصول على فحص طيب ُيجريه طبيب مستقل، ويف االتـصال بـذويهم، ويف               االستعانة مبحا 
. االطالع على حقوقهم فور احتجازهم، مبا يف ذلك الُتهم املوجهة إليهم واملثول أمام قاضٍ دون إبطاء

 وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد من التمتع الكامل هبذه احلقوق يف املمارسة العملية وأن حترص               
. على االحترام الصارم ملدة االحتجاز لدى الشرطة وحصول املعوزين علـى املـساعدة القـضائية              

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للسلطات أن ُتحدِّث بصورة منهجية ومنتظمة سجالت االحتجاز اليت ُيقيَّد 
ل احملتجزين  سم كل حمتجز وهوية املوظفني املكلفني بإيداع احملتجزين يف السجن، وتاريخ دخو           افيها  

  .وخروجهم، وسائر العناصر املتصلة مبسك هذه السجالت

  انتشار التعذيب وسوء املعاملة، وال سيما أثناء العمليات العسكرية 

  :تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي  - ١٧

 املعلومات املتكررة واملتسقة اليت تنسب أعمال التعذيب وسوء املعاملة إىل قوات وهيئات األمن              )أ(  
يف الدولة الطرف وخباصة يف خمافر الشرطة احمللية ومراكز الدرك والسجون، وإزاء إفالت مرتكيب هذه األعمال من 

  العقاب على ما يبدو؛
االدعاءات اليت تشري إىل أن اللوائني املنشأين حديثاً واملكلّفني حبماية البيئـة وبـالتفتيش عـن                  )ب(  

  قية؛األسلحة يرتكبان أعماالً خمالفة لالتفا
 واالستنتاجات اليت ٢٠٠٨فرباير /االستنتاجات اليت خلصت إليها جلنة التحقيق يف أحداث شباط  )ج(  

خلصت إليها مصادر أخرى، واليت تشري إىل حاالت إعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، وحـاالت                
انية أو مهينة، وحاالت اعتقال اغتصاب واختطاف تالها اختفاء قسري، وحاالت تعذيب ومعاملة قاسية أو ال إنس

وتشعر اللجنة بقلق خاص    . تعسفي وترهيب ومضايقة ملعارضني سياسيني ومدافعني عن حقوق اإلنسان ومدنيني         
 واختفى منذ ٢٠٠٨فرباير / شباط٣إزاء مصري ابن عمر حممد صاحل، وهو معارض سياسي ووزير سابق اعُتقل يف     

  ذلك احلني؛
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 أسرى احلرب واملعارضـني     علىىل انتشار ممارسة التعذيب وسوء املعاملة       املعلومات اليت تشري إ     )د(  
  ).١٢ و٢املادتان (السياسيني 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي

ذ تدابري فورية لضمان القيام يف املمارسة العملية بفتح حتقيقات سريعة ونزيهـة             اختا  )أ(
، واحلكـم علـيهم      وتقدمي مرتكبيها للمحاكمـة    وشاملة يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة،      

  عقوبات متناسبة مع خطورة األعمال املنسوبة إليهم يف حال ثبوت التهمة عليهم؛ب
ق يف تورط موظفني حكوميني وأفراد يف القوات املسلحة وقوات األمن التابعة         يتحقال  )ب(

وغريهـا مـن التجـاوزات      للحكومة وحللفائها يف أعمال التعذيب واالغتصاب واالختفاء القسري         
  ؛٢٠٠٨فرباير /املُرتكبة أثناء أحداث شباط

ق يف أنشطة اللواء املكلف حبماية البيئة واللواء املكلف بالتفتيش عن األسلحة يتحقال  )ج(
  وضمان ممارسة رقابة فعالة على ما يصدر عنهما من أعمال مستقبالً؛

  ؛٢٠٠٨فرباير /ث شباطتوصيات جلنة التحقيق يف أحدا ذيتنفاملسارعة إىل   )د(
 همتأهيلإعادة  منح ضحايا هذه األعمال جرباً كامالً يشمل تعويضاً عادالً وكافياً، و            )ه(

  .اً واجتماعياً ونفسياًطبي

  مراكز االحتجاز السرية

حتيط اللجنة علماً حبظر أماكن االحتجاز السرية ولكنها تالحظ بقلق االستنتاجات الواردة يف تقرير جلنة                 - ١٨
 اليت تشري إىل وجود أماكن احتجاز خفية ُيشرف عليها وكالء للدولـة             ٢٠٠٨فرباير  /قيق يف أحداث شباط   التح

  ).١١ و٢املادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن حتصر مجيع أماكن االحتجاز غري القانونية وأن تأمر بإغالقهـا، وأن تـوعز                 
 وأن  ،ن حتت إشراف العدالة فوراً    بوضع األشخاص الذين ُيحتمل أن يكونوا حمتجزين يف هذه األماك         

تكفل متتعهم جبميع الضمانات األساسية ملنع تعرضهم ألي عمل من أعمال التعذيب وسوء املعاملـة               
  .ومحايتهم منها

وحتيط اللجنة علماً مبا أكدته احلكومة من احترام وكالة األمن الوطنية للمبادئ العامة يف جمال حقـوق                   - ١٩
 لتخلف مديرية التوثيق واألمن، اليت كانت مبثابة هيئة للشرطة          ١٩٩٣ أنشئت يف عام     اإلنسان، هذه الوكالة اليت   

جهاز قمع "السياسية وصفتها جلنة التحقيق يف اجلرائم والتجاوزات اليت ارتكبها الرئيس السابق حسني حربي بأهنا 
من أسرار الدولة وال ختضع ألي    إال أن اللجنة تالحظ بقلق أن مجيع أنشطة وكالة األمن الوطنية ُتعد             ". واضطهاد

  ).١١ و٢املادتان (رقابة أو تقييم 
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نظراً للذكريات األليمة اليت خلَّفتها أجهزة الشرطة السياسية اليت سبقت وكالة األمن الوطنية، ينبغي 
وُتذكر اللجنة بأن . للدولة الطرف أن تكفل إخضاع أنشطة هذه الوكالة لشفافية كاملة ورقابة فعلية

يع املؤسسات العامة، مبا فيها وكالة األمن الوطنية، ُتعد أنشطة صادرة عن الدولة الطرف              أنشطة مج 
ة هذه األنشطة وترتب عليها مسؤولية دولية كاملة، أياً كانت اجلهة اليت متارس هذه األنشطة أو طبيع

  .أو مكان ممارستها

   العنف واالعتداء اجلنسيأعمال

 مبا يف ذلك االغتصاب، اليت ُترتكـب ضـد         ،طاق أعمال العنف اجلنسي   يساور اللجنة قلق شديد إزاء ن       - ٢٠
أفـراد  يرتكبها  النساء واألطفال، وال سيما يف مواقع جتّمع املشردين وخميمات الالجئني وجوارها، وهي أعمال              

حاالت ومما يثري قلق اللجنة أيضاً أن    . ماعات والقوات املسلحة وغريهم دون أن خيشوا أي عقاب        اجليليشيات و امل
اعتبارها جرمية جنائية، وذلك بدفع تعويضات مالية بإشـراف شـيوخ           دون  ية  االغتصاب ُتحلّ عادة بطريقة ودّ    

  ).١٦ و٢املادتان (القبائل والقرى، ونادراً ما ُيقدَّم اجلناة إىل العدالة 

رتكبة ضد  ينبغي للدولة الطرف أن ُتضاعف جهودها املبذولة ملنع أعمال العنف واالعتداء اجلنسي امل            
وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي للدولة الطـرف بوجـه خـاص،           . النساء واألطفال ومكافحتها وقمعها   

وبالتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومع مؤسسات األمم املتحـدة               
  :املتخصصة العاملة يف امليدان، أن تقوم مبا يلي

 النطاق من أجل توعية السكان ومجيع أطراف الرتاع بأن          شّن محالت إعالمية واسعة     )أ(
أعمال العنف اجلنسي تشكِّل جرائم مبوجب قانون العقوبات، ومن أجل إسقاط احملرمات عن اجلرائم              

ثنياهنم عن تقدمي الشكاوى؛   اجلنسية والقضاء على ما يصيب اجملين عليهم من وصم واستبعاد ُي
ن املتكاملة يف اجلوار املباشر ملواقع جتّمع املـشردين         ز نشر مفرزة األم   يعزة وت واصلم  )ب(

وخميمات الالجئني من أجل ضمان محايتهم، وال سيما النساء واألطفال منهم، وتوخي آليـة لتقـدمي     
ن إحالة الشكاوى بصورة منهجية وفورية   االشكاوى تتسم بالبساطة وتكون يف متناول اجلميع، وضم       

  اية الضحايا؛إىل السلطات املختصة فضالً عن مح
   نظام إلعادة تأهيل الضحايا ومساعدهتم؛اءنشإ  )ج(    
 املتعلق بتعزيز الصحة اإلجنابية من أجل تـضمينه         PR/2002/06 القانون رقم    تعديل  )د(    

 قانون العقوبات جرائم العنف اجلنسي مـع        تضمنيتوقيع عقوبات على مرتكيب اجلرائم اجلنسية أو        
  ة هذه اجلرائم؛حتديد عقوبات متناسبة مع خطور

رص على عدم االحتجاج باملمارسات واألعراف سبباً لتربير التحلل من احلظـر            احل  )ه(
املتعلق بتنفيذ الدول ) ٢٠٠٧(٢املطلق للتعذيب، على حنو ما ذكَّرت به اللجنة يف تعليقها العام رقم 

  .٢األطراف للمادة 
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  االلتزام بالتحقيق واحلق يف التظلم

لقلق ألن قانون اإلجراءات اجلنائية املعمول به ال يتضمن أحكاماً ُتجيز للسلطات القضائية تشعر اللجنة با  - ٢١
ومما يثري جزع اللجنة أيضاً ما قدمتـه الدولـة          . فتح حتقيق جملرد االشتباه يف وقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة         

 قاضي التحقيق تبقى بال مفعول يف       الطرف من معلومات مفادها أن شكاوى التعذيب املقدَّمة إىل املدعي العام أو           
  ).١٢املادة (كثري من األحيان 

ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح قانون اإلجراءات اجلنائية لكي ُتضّمنه أحكاماً واضحة بشأن التـزام                 
السلطات املختصة بعدم التواين عن فتح حتقيق موضوعي ونزيه بصورة منهجية، ودون وجود شكوى            
يف مجيع احلاالت اليت تتوافر فيها أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمالً من              مسبقة من الضحية،      
  .أعمال التعذيب قد ارُتكب  

  اإلفالت من العقاب

  :ُتعرب اللجنة عن قلقها اجلدي إزاء ما يلي  - ٢٢

عدم القيام، إال فيما ندر، بفتح حتقيقات وإجراء مالحقات قـضائية يف االدعـاءات اجلـديرة                  )أ(  
تصديق اليت تشري إىل وقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة، وعدم إدانة اجلناة إال فيما ندر، واالكتفاء يف حـال                   بال

  عقوبات خفيفة ال تتناسب مع خطورة جرائمهم؛احلكم عليهم بإدانتهم ب
مناخ اإلفالت من العقاب السائد لصاحل مرتكيب أعمال التعذيب، وال سيما أفراد القوات املسلحة   )ب(  

الشرطة وكالة األمن الوطنية واملديرية السابقة للتوثيق واألمن وغريها من أجهزة الدولة، وعلى وجه اخلصوص               و
ال التعذيب أو األمر هبا أو ارتكاهبا،       ـط ألعم ـم يف التخطي  ـأصحاب املناصب الرفيعة الذين ُيشتبه يف ضلوعه      

  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٦ يف عامي وال سيما يف عهد نظام حسني حربي أو أثناء الرتاعني املسلحني
هم ئ حبق املشتبه يف تواط    ٢٠٠٠بر  أكتو/ألولباع التحقيق القضائي الذي فُتح يف تشرين ا       ْتإعدم    )ج(  

  مع حسني حربي حىت اآلن مبرافعات أو بقرار قضائي؛
 عقـب إيـداع     رهيب والشهود من سوء املعاملة أو الت      نيكتشعدم وجود تدابري تكفل محاية امل       )د(  

قدمي إفادة، مما يؤدي إىل تقدمي عدد حمدود من الشكاوى بشأن ارتكاب أعمال تعذيب أو معاملـة                 شكوى أو ت  
  ).١٣ و١٢املادتان (قاسية أو ال إنسانية أو مهينة 

ينبغي للدولة الطرف أن تلتزم التزاماً صارماً بالقضاء على مشكلة التعذيب واإلفالت من العقـاب                 
  :يليوينبغي هلا القيام مبا . املزمنة  

إدانة علنية ال لبس فيها، بتوجيه خطاهبا بوجـه   إدانة ممارسة التعذيب جبميع أشكاله        )أ(    
ن إعالناهتا بتحذيرات واضحة اقرإخاص إىل أفراد قوات األمن والقوات املسلحة وموظفي السجون، و  
، يتحمـل  ايف ارتكاهب واطأمفادها أن أي شخص يرتكب عمالً من هذه األعمال أو يشارك فيها أو يت       
  لعقوبات جنائية؛نفسه مسؤولية شخصية أمام القانون ويعرض   
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 تدابري فورية لضمان القيام يف املمارسة العملية بفتح حتقيقات سريعة ونزيهـة             اختاذ  )ب(    
 من موظفي إنفاذ القوانني - وفعالة يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة ومالحقة املسؤولني عنها   
  التحقيقات هيئة مستقلة متاماً؛هذه وينبغي أن ُتجري . عاقبتهم وم- وغريهم   
يف حاالت االشتباه بالتعذيب، ينبغي تعليق املشتبه فيهم، بصورة منهجية وفورية، من   )ج(    
  مناصبهم طوال مدة التحقيق، وال سيما إذا كان بقاؤهم يف مناصبهم ميكن أن يعوق جمريات التحقيق؛  
 والشهود من أي سوء معاملة ومـن  نيكتشة العملية على محاية امل  رص يف املمارس  احل  )د(    
  .رهيب يرتبط بشكواهم أو بشهادهتمأي عمل من أعمال الت  

  مبدأ عدم اإلعادة القسرية

، وفقـاً   قسراً وتسليمهم تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار تشريعي ينظم طرد األشخاص وإعادهتم              - ٢٣
كما يساور اللجنة قلق خاص ألن اإلجراءات واملمارسات املعمول هبا حاليـاً يف             .  من االتفاقية  ٣ألحكام املادة   

  ).٣املادة (والتسليم ميكن أن ُتعّرض األشخاص خلطر التعذيب القسرية الدولة الطرف فيما خيص الطرد واإلعادة 

م وأن تـنقّح    والتـسلي القسرية  ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً تشريعياً ينظم الطرد واإلعادة             
 ٣ل الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى أحكام املادة       ـذا اجملال من أج   ـة يف ه  ـا احلالي ـإجراءاهتا وممارساهت   
  .من االتفاقية  

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعيد النظر يف أحكام االتفاقية العامة للتعاون يف جمال العدالة لعـام                   
 وكل اتفاق آخر للتعاون القضائي من أجل ضمان نقل أي حمتجز إىل دولة من الدول املوقِّعة           ١٩٦١  
  . من االتفاقية٣يف إطار من اإلجراءات القضائية واالحترام الدقيق للمادة   

  إقامة العدل

ذي ميس حبق    األمر ال  ، يف النظام القضائي التشادي    للتالحظ اللجنة بقلق وجود عدد كبري من أوجه اخل          - ٢٤
 اإلفالت من زز مناخ ويع،الفرد يف أن ُينظر يف قضيته نظراً فورياً ونزيهاً ويف حقه يف احلصول على اجلرب والتعويض

 اخلبرية املستقلة املعنية حبالة ٢٠٠٥ اليت أشارت إليها يف عام للوتأسف اللجنة بوجه خاص ألن أوجه اخل. العقاب
عية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، ونقص املوارد البشرية واملادية، وشعور حقوق اإلنسان يف تشاد، أال وهي تب

وتالحظ اللجنة بقلق أنه نظراً لعدم      ). ٥، الفقرة   E/CN.4/2005/121(بعض القضاة بعدم األمان، ما زالت قائمة        
وتشري . ت قضاة الصلح  وجود عدد كاٍف من املوظفني القضائيني احملترفني ُتسند إىل معاوين مديري الشرطة سلطا            

بعض االدعاءات أيضاً إىل انتشار الفساد بني القضاة وموظفي جهازي الشرطة والدرك وإىل نقص تدريب املوظفني 
 بالكامل إىل رئيس اجلمهورية األمر      ة راجع صالحيةوتشعر اللجنة بالقلق ألن تعيني القضاة وترقيتهم        . القضائيني

  ).١٤ و١٣ و٢املواد (ة الذي يقّوض استقالل السلطة القضائي
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  : يف جمال إقامة العدل، أن تقوم مبا يليللمعاجلة أوجه اخلينبغي للدولة الطرف، يف سبيل   

طلـب  و ٢٠٠٥ذ برنامج اإلصالح القضائي الذي أُقر يف عـام          يتنفاملسارعة إىل     )أ(    
  مساعدة اجملتمع الدويل لتحقيق هذه الغاية؛  
لـنقص يف عـدد   معاجلـة ا ، و ز القضائي موظفي اجلها جملموع  تدريب مناسب     توفري  )ب(    
 يف مجيـع    ، قــدر اإلمكــان،    ع املوظفني القضائيني احملترفني   ـ توزي ـةلااملوظفني القضائيني وكف    
  الواليات القضائية؛  
هود املبذولة ملكافحة الفساد، بوسائل منها اعتمـاد التـدابري          اجلف  ي وتكث ةواصلم  )ج(    
  زمة؛التشريعية والتنفيذية الال  
، وفقاً للمعـايري الدوليـة       استقالالً تاماً  ةـلسلطة القضائي اام  ـتقالل الت سن ا اضم  )د(    
  .املتصلة بذلك  

  ظروف املعيشة يف أماكن االحتجاز والرصد املنتظم هلذه األماكن

عر حتيط اللجنة علماً مبا وضعته الدولة الطرف من مشاريع لتحسني أوضاع السجون، ولكنها ال تزال تش        - ٢٥
فاملعلومات اليت تلقتها اللجنة تشري إىل اكتظـاظ        . رية يف أماكن االحتجاز   زبقلق عميق إزاء الظروف املعيشية امل     

الفساد، ونقص النظافة والغذاء الكايف، وانعـدام       انتشار  ، و "إدارة ذاتية  "إدارة أماكن االحتجاز  إىل  السجون، و 
وتشعر اللجنـة بـالقلق إزاء   أ اتالزيارتلقي تهاك احلق يف األمان الصحي، وعدم توفري رعاية صحية مناسبة، وان      

وتشعر . حملكوم عليهم وارهن احملاكمة   ين  جزتاملعلومات اليت تشري إىل عدم الفصل بني األحداث والكبار وبني احمل          
فهوم اللجنة بالقلق أيضاً ألن أحكام احلبس االحتياطي املنصوص عليها يف القانون تشري إىل مفهوم غري حمدد هو م              

أمضوا يف السجن رهن احملاكمة ين جزت، كما تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل أن بعض احمل"املعقولة"املهلة 
  ).١٦ و١١املادتان (مدة أطول مما تستوجبه التهمة املوجهة إليهم 

ـ                   افر ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة لكي جتعل ظروف االحتجاز يف مراكز الـدرك وخم
قـرار اجلمعيـة   (الشرطة والسجون مطابقة لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة احملتجزين        
  :وخباصة ما يلي) ٤٣/١٧٣العامة   

احلد من اكتظاظ السجون بتوخي أشكال من االحتجاز غري احلرمان من احلرية، ويف               )أ(    
  لجوء إىل االحتجاز إال كحل أخري؛حالة األطفال املخالفني للقانون احلرص على عدم ال  
  حتسني نوعية الغذاء والرعاية الصحية املقدمة للمحتجزين؛  )ب(    
، اكمة عن احملكـوم علـيهم     ن احمل رهون  جزتإعادة تنظيم السجون حبيث ُيفصل احمل       )ج(    
  وحتسني أوضاع احتجاز األحداث والتأكد من احتجازهم مفصولني عن الكبار يف مجيع األحوال؛  
خفض عدد احملتجزين رهن احملاكمة ومدة احتجازهم، بوسائل منها تعـديل قـانون           )د(    
  اإلجراءات اجلنائية من أجل حتديد مدة قصوى للحبس االحتياطي؛  
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اختـاذ التدابري املناسبة لوضع حّد هنائي لالدعاءات املتعلقة بأعمال الفساد واالبتزاز   )ه(    
  يف السجون؛  
  .ضائية على ظروف االحتجازتعزيز الرقابة الق  )و(    

تالحظ اللجنة بارتياح أن بعض املنظمات غري احلكومية حصلت على إذن دائم بزيارة سجن جنامينـا،                  - ٢٦
ولكنها تأسف ألن هذا اإلذن ال يشمل مجيع أماكن االحتجاز ويقتصر على زيارات مصحوبة مبرشدين ومعلنـة                 

نة الوالية املسندة إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملتعلقـة    وتالحظ اللج . دون إمكانية التواصل مع احملتجزين    
  ).١١املادة (برصد أماكن االحتجاز، ولكنها تأسف لعدم قدرة هذه اللجنة على أداء مهمتها 

كومية إمكانيـة   احلينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكي تتيـح للمنظمات غري               
وينبغي للدولة الطـرف    . مة ومستقلة ومفاجئة وغري مقيَّدة يف أماكن االحتجاز       القيام بزيارات منتظ    
أيضاً أن تزوِّد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان جبميع املوارد البشرية واملالية الالزمة ألداء واليتها على   
  .أكمل وجه  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 حلقوق اإلنسان عن العمل ألسباب منها عدم كفاية مواردهـا   تالحظ اللجنة بقلق توقف اللجنة الوطنية       - ٢٧
وتأسف اللجنة أيضاً ألن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ال تتوافق مع مبادئ باريس من حيـث                . البشرية واملالية 

  ).١٣ و١١ و٢املواد (تكوينها وافتقارها إىل االستقالل والتعددية 

سرعة التدابري اهليكلية وتدابري امليزانية الالزمة جلعل اللجنة ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه ال  
  ).، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (الوطنية حلقوق اإلنسان متوافقة مع مبادئ باريس   

  اجلَرب والتعويض

 ٢٠٠٥تأسف اللجنة ألن اجلمعية الوطنية مل تستجب حىت اآلن القتراح مشروع القانون املقدَّم يف عام                  - ٢٨
من رابطة ضحايا اجلرائم وأعمال القمع السياسية والذي يوصي بإنشاء صندوق لتعويض ضـحايا التجـاوزات                

كما تالحظ اللجنة عدم وجود برنامج للَجرب أو لغريه من تدابري املـصاحلة             . املرتكبة يف عهد نظام حسني َحربي     
ئم والتجاوزات اليت ارتكبها الرئيس السابق       جلنة التحقيق يف اجلرا    ١٩٩٢الوطنية على حنو ما أوصت به منذ عام         

  ).١٤املادة (َحربي واملتواطئون معه 

رب مادي لضحايا   ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة مشروع القانون املتعلق بتوفري جَ              
التعذيب يف عهد نظام حسني َحربي وأن تنشئ آليات مناسبة تتيح االستجابة الحتياجات الـضحايا                 
  .شروعة يف جمال العدل وتشجِّع على املصاحلة الوطنيةامل  
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  االعترافات املنتزعة باإلكراه

تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكام قانونية حتظر صراحةً االستشهاد باعترافات وأقوال منتزعة حتت                - ٢٩
ن الدولة الطرف اليت تشري إىل وتشعر اللجنة باجلزع للمعلومات املقدَّمة م. التعذيب كدليل يف اإلجراءات القضائية

أن االعترافات املنتزعة حتت التعذيب ُتستخدم كأدلّة يف الدعاوى وأن هذه املمارسات مستمرة بسبب إفـالت                
  ).١٥املادة (اجلناة من العقاب والضغوط اليت يتعرض هلا القضاة 

احةً إمكانية االستـشهاد  ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانون اإلجراءات اجلنائية لكي حتظر فيه صر            
  .بأقوال منتزعة حتت التعذيب كدليل يف أي إجراءات قضائية  

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لكي تضمن عدم إصدار اإلدانات اجلنائية باالستناد                
 قانونية على أدلة أخرى يتم احلصول عليها بطريقةإىل حصراً إىل اعترافات املتهمني بل باالستناد أيضاً   
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التـدابري        . حنو يسمح للقاضي مبمارسة سلطته التقديرية كاملةً        
من اإلجراءات، املالئمة لضمان عدم االستشهاد باألقوال املنتزعة حتت التعذيب كدليل يف أي إجراء               
  .ام االتفاقيةإال إذا كان ذلك ضد الشخص املتهم بارتكاب التعذيب، وفقاً ألحك  

وقـوف  والوالدولة الطرف ملزمة مبراجعة اإلدانات اجلنائية الصادرة حصراً باالستناد إىل اعترافات              
ـ على إلدانات غري القانونية املستندة إىل اعترافات منتزعة نتيجة التعذيب أو غريه من ضروب                  وء س
  .ملعاملة واختاذ التدابري التصحيحية املالئمةا  

  ةالعنف ضد املرأ

 الرامي إىل القضاء على تشويه األعـضاء التناسـلية          PR/2002/06ترحِّب اللجنة بإصدار القانون رقم        - ٣٠
الذي ُيماَرس يف شرق تـشاد، والعنـف املـرتيل          ) انع للجماع  امل ييطختال(لإلناث، مبا يف ذلك شكلها األخطر       

املمارسات التقليدية الـيت تنتـهك الـسالمة    واجلنسي والزواج املبكر، ولكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار  
 ال ينص على PR/2002/06أيضاً أن القانون رقم بقلق وتالحظ اللجنة . اجلسدية والكرامة البشرية للنساء والفتيات

  ).١٦املادة ( هذا التشريع مل ُيوضع بعد طبيقتوقيع عقوبات على مرتكيب اجلرائم وأن املرسوم اخلاص بت

ف أن تواصل محالت التوعية وأن تطبِّق التدابري التشريعية القائمة من أجل مكافحة ينبغي للدولة الطر  
وينبغـي  . املمارسات التقليدية اليت تشكِّل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة حبق النساء والفتيات               
 لكي ُتضمنه عقوبات تتناسـب مـع خطـورة          PR/2002/06للدولة الطرف أن تعدِّل القانون رقم         
  .االعتداءات، وأن تضع على وجه السرعة مرسوماً لتطبيق هذا القانون، وأن تقدِّم اجلُناة إىل العدالة  

  محاية األطفال من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية
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 وخباصة يف اجملال التشريعي، من أجل القضاء على        ،ُتحيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود          - ٣١
ا يتعرض له األطفال من سوء معاملة، وال سيما االستغالل االقتصادي، إال أهنا تشعر باجلزع السـتمرار هـذه             م

  ).١٦ و١٢ و٢املواد (املمارسات وتأسف لنقص املعلومات عن مدى انتشارها 

ى الطرف أن تتخذ تدابري فعالة ملكافحة استغالل األطفال وامتهان كرامتهم والقضاء عل ينبغي للدولة     
 ضـعفاً، وحتديـداً األطفـال الُرعـاة         مهذه املمارسات وضمان محايتهم، وخباصة محاية أشد فئـاهت          
  .واملهاجرين وَخَدم املنازل  

تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف حتظر العقوبة اجلسدية يف املدارس، إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق   - ٣٢
داخل األسرة ويف مؤسسات الرعاية البديلة وباعتبارها إجراًء تأديبياً يف    إزاء عدم وجود تشريع حيظر هذه العقوبة        

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكثرة اللجوء إىل هذه املمارسة يف إطار التعلـيم، وال سـيما يف                 . املؤسسات العقابية 
  ).١٦املادة (مدارس تعليم القرآن 

ر العقوبة اجلسدية لكي ينطبق أيـضاً علـى   ينبغي للدولة الطرف أن توسِّع نطاق التشريع الذي حيظ        
وينبغي للدولـة   . األسرة واملؤسسات الدينية ومؤسسات الرعاية البديلة وأماكن احتجاز األحداث          
 على تطبيق التشريع الذي حيظر العقوبة اجلسدية تطبيقاً صارماً وأن تشن محـالت              الطرف أن حترص    
  .توعية وتثقيف يف هذا الصدد  

كما . ة بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل قيام مهربني باختطاف أطفال ونقلهم إىل اخلارجوتشعر اللجن  - ٣٣
وتأسـف  . يساورها القلق إزاء املعلومات املقدَّمة من الدولة الطرف اليت ُتشري إىل انتشار ظاهرة االجتار باألطفال          

  ).١٦املادة (الحقات قضائية وإدانات لعدم تقدمي معلومات أو إحصاءات عن هذه الظواهر وما يتصل هبا من م

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة حلماية األطفال من االجتار هبم ولتقدمي املتجرين إىل   
  .العدالة دون إبطاء  

  اجلنود األطفال

 األمـم   بروتوكول اتفاق مع منظمـة    على   ٢٠٠٧أبريل  /ترحِّب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف يف نيسان        - ٣٤
بيد أن . املتحدة للطفولة يرمي إىل حترير األطفال اجملندين يف مجاعات مسلحة يف تشاد وإعادة إدماجهم بصفة دائمة

اللجنة ال تزال تشعر بقلق شديد إزاء استمرار جتنيد األطفال يف صفوف مجيع أطراف الرتاع وإزاء تزايـد هـذه              
وتأسف اللجنة أيضاً ألن . ع جتمُّع املشردين وخميمات الالجئنيالظاهرة حبسب بعض االدعاءات، وال سيما يف مواق

من األطفال ُسرِحوا منذ توقيع االتفاق مع اليونيسيف، من بينهم عدد قليل جداً من األطفـال    فقط  اً  حمدودعدداً  
  ).١٦املادة (املرتبطني بالقوات املسلحة التشادية 
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  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي  

ضع خطة عمل مشفوعة مبهل حمددة ملنع التجنيد غري املشروع لألطفال وضـمان             و  )أ(    
هـذه  تتضمن  على أن    ،إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع، بدعم من األمم املتحدة واجملتمع املدين            
إجراءات شفافة لتحرير األطفال اجملندين يف اجلماعات املسلحة النشطة على األراضي التشادية اخلطة    
  لتحقق من تسرحيهم؛وا  
  عات املسلحة؛ارت غري املشروع يف الم جتنيد األطفال واستخدامهميجتر  )ب(    
التحقيق مع املسؤولني عن جتنيد األطفال ومالحقتهم قضائياً من أجل وضـع حـد                )ج(    
  إلفالهتم من العقاب؛  
لية لتـشاد يف   لتوعية مجيع أفراد القوات املسلحة بااللتزامات الدو ةشن محلة إعالمي    )د(    
  عات املسلحة؛اجمال منع استخدام األطفال وجتنيدهم يف الرت  
اإلذن لفرق تشرف عليها األمم املتحدة بالتحقق من وجود أطفال يف املعـسكرات               )ه(    
 أثناء ٢٠٠٨مايو /ومراكز التدريب ومراكز االحتجاز، كما وافقت على ذلك الدولة الطرف يف أيار  
  لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة؛زيارة املمثلة اخلاصة   
ع املشردين، وزيـادة    ن الطابع املدين واإلنساين ملخيمات الالجئني وأماكن جتمّ       اضم  )و(    
ا إلسهام هذه التدابري يف منـع جتنيـد         ـا ويف جوارها، إدراكاً منه    ـم داخله ـأمن املدنيني ومحايته    
  .األطفال ومحايتهم  

   حظر التعذيبيف جمالالتدريب 

حتيط اللجنة علماً باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف يف تدريب موظفي الدولة يف جمال حقـوق                   - ٣٥
 يالنظـام ومـوظف   حفظ  فراد  ألتاحة  التثقيف والتدريب امل  برامج  اإلنسان، ولكنها تشعر بالقلق ألن املعلومات و      

 وال تشمل مجيع أحكام االتفاقية وال سـيما         ةالنيابة غري كافي  املؤسسات العقابية وأفراد اجليش والقضاة ووكالء       
 وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً .الطابع الشامل حلظر التعذيب ومنع العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 التعذيب أو سـوء  أن املوظفني الطبيني العاملني يف مراكز االحتجاز ال يتلقون تدريباً حمدداً للكشف عن عالمات    
  ).١٠املادة (املعاملة 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب املوجهة إىل جمموع املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني                 
وء املعاملـة، وكـذلك   ـوغريه من ضروب س للتعذيب   طلقملاوأفراد القوات املسلحة بشأن احلظر        
القضاة بشأن االلتزامات املترتبة على الدولـة الطـرف         ة لوكالء النيابة و   ـ التدريب املوجه  برامج  
عدم مقبولية االعترافات واألقـوال     بشأن  وينطبق هذا بوجه خاص على التدريب       . مبقتضى االتفاقية   
  .املنتزعة حتت التعذيب  
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ـ يبات الالزمة ملنح املوظفني الطبيني الذين ي      توينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التر        ون بـاحملتجزين   عن
يباً كافياً للكشف عن عالمات التعذيب أو سوء املعاملة وفقاً للمعـايري الدوليـة الـواردة يف                 تدر  
دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة            (بروتوكول اسطنبول     
  ).والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية  

لطرف على التوصية اليت أبديت أثناء االستعراض الـدوري الـشامل     وحتيط اللجنة علماً مبوافقة الدولة ا       - ٣٦
 أو   املعاملة أو العقوبة القاسية    بب وغريه من ضرو   ذيية مناهضة التع  قالتفا بالتصديق على الربوتوكول االختياري   

 على اختاذ وتشجعها، )١( )٢، الفقرة (A/HRC/WG.6/5/L.4الالإنسانية أو املهينة وإنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب 
  .مجيع التدابري الالزمة لتحقيق هذه الغاية

  . من االتفاقية٢٢ و٢١ تنيوتوصي اللجنة تشاد بإصدار اإلعالنني املنصوص عليهما يف املاد  - ٣٧

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وخرباء األمم املتحـدة العـاملني يف                  - ٣٨
ع معيني يف تنقيح التشريع الوطين، وال سيما مشروع قانون العقوبات من أجل ضمان توافقه               امليدان واخلرباء اجلام  

  .وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة العتماد مشروع النص هذا دون إبطاء. أحكام االتفاقية

رية أفريقيا الوسـطى    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع بعثة األمم املتحدة يف مجهو              - ٣٩
وتشاد وعلى التماس التعاون التقين من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف املناطق غري املـشمولة                 

، ٣٥ و٢٧بوالية البعثة، من أجل وضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ، وخباصة التوصيات اليت أبديت يف الفقرتني 
  .يز سيادة القانونوبدء اإلصالحات الالزمة من أجل تعز

وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات فعالة جلمع البيانات ووضع إحصاءات جنائية وإحصاءات يف جمال   - ٤٠
وعليه، ينبغـي للدولـة     .  فضالً عن أي إحصاءات تتعلق مبتابعة تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين           ،علم اجلرمية 

لبيانات التالية اليت من شأهنا أن تسمح للجنة بتقييم تنفيذ االلتزامات الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم ا
  :الواقعة على عاتقها مبوجب االتفاقية تقييماً أفضل

ه، ئإحصاءات عن الطاقة االستيعابية لكل سجن من السجون املوجودة يف إقليم تشاد وعن نزال               )أ(  
  ، وعدد احملتجزين رهن احملاكمة؛)األحداث/الكبار(مبا يف ذلك إحصاءات مصنفة حبسب اجلنس والفئة العمرية 

   الدرك؛زكراإحصاءات عن أعمال العنف يف مراكز االحتجاز وخمافر الشرطة وم  )ب(  
  إحصاءات عن الشكاوى اليت تتضمن إدعاءات بشأن التعذيب واإلجراءات املتخذة؛  )ج(  
ـ   املوظفني املكلفني بإنف  يف صفوف   إحصاءات عن حاالت الفساد       )د(   ـ ن  اذ القوانني وع  اتالعقوب

  ؛الصادرة حبقهم
                                                      

 A/HRC//12/5 الرمز نشر الوثيقة النهائية حاملةًسُت )١(
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/TDSession5.aspx).  
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  ؛ القسريةإحصاءات عن حاالت التسليم أو الطرد أو اإلعادة  )ه(  
  .إحصاءات عن أعمال العنف ضد النساء واألطفال ونتائج اإلجراءات القضائية اليت بوشرت  )و(  

 وكـذلك املالحظـات     إىل اللجنة على نطاق واسع    املقدمة  وتشجع الدولة الطرف على نشر تقاريرها         - ٤١
الم واملنظمات  ـائط اإلع ـة، وال سيما عن طريق وس     ـات املناسبة وجبميع الوسائل املمكن    ـاخلتامية للجنة باللغ  

  .غري احلكومية

تبـاع املبـادئ    با (HRI/CORE/1/Add.88)وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية           - ٤٢
ر اليت أقرهتا مؤخراً هيئـات رصـد املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                التوجيهية املنسقة لتقدمي التقاري   

(HRI/GEN/2/Rev.5).  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها يف غضون سنة واحدة معلومات عن متابعة التوصيات اليت   - ٤٣
  . أعاله٣٤ و٢٨ و٢٤ و٢٢ و١٧ و١٣أبدهتا يف الفقرات 

  .٢٠١٣مايو / أيار١٥الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه وتطلب اللجنة إىل الدولة   - ٤٤

 -  -  -  -  -  

 


