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

  جلنة مناهضة التعذيب
  سة واألربعونداالدورة الس

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣ - مايو / أيار٩

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

  خلتامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات ا    

  موناكو    
يف التقريرين الدوريني الرابع واخلامس ملوناكو    ) اللجنة(نظرت جلنة مناهضة التعذيب       -١

(CAT/C/MCO/4-5)    ١٠٠٣ و ١٠٠٠ يف جلستيها )CAT/C/SR.1000 املعقـودتني  ،  )1003 و
املالحظات  (CAT/C/SR.1015) ١٠١٥ واعتمدت يف جلستها ٢٠١١مايو /أيار ٢٣ و ٢٠يف  

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  - ألف  
ترّحب اللجنة بتقدمي موناكو تقريريها الدوريني الرابع واخلامس يف تقريـر واحـد               -٢

وتالحظ بتقدير أن التقرير قدِّم وفقاً إلجراء اإلبالغ االختياري اجلديد الذي يقتـضي مـن               
وتـشكر  . (CAT/C/MCO/Q/4)الدولة الطرف الرد على قائمة مسائل حتيلها إليها اللجنـة           

اللجنة الدولة الطرف على قبوهلا تقدمي تقريرها باّتباع هذا اإلجراء االختياري اجلديد الـذي              
  .يسهل التعاون بني الدولة الطرف واللجنة
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 الصريح والبناء الذي كان هلا مع الوفـد رفيـع         للحواروتعرب اللجنة عن تقديرها       -٣
لة الطرف على ردودها الواضحة والدقيقة واملفـصلة        املستوى للدولة الطرف، وتشكر الدو    

  . أثناء هذا احلوار وعلى ما قدمته من ردود كتابية إضافية

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكني الدوليني التاليني              -٤

  :لتقريراملتعلقني حبقوق اإلنسان أثناء الفترة املشمولة با
  ؛٢٠٠٥اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف عام   )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ب(  

  . ٢٠٠٨األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 
  :وتالحظ اللجنة بتقدير ما يلي  -٥

، ٢٠٠٧ديـسمرب   /كانون األول  ٢٦ املؤرخ   ١٣٤٣انون رقم   بدء نفاذ الق    )أ(  
، وهو قانون يعدل بعض أحكام مدونة اإلجراءات اجلنائيـة          "العدالة واحلرية "واملسمى قانون   

وحيدد هـذا   . اليت تكفل حقوق األشخاص املوقوفني رهن التحقيق أو احملتجزين بصفة مؤقتة          
  ة عن احتجاز مؤقت ال مربر له؛القانون أيضاً نظام التعويض عن األضرار النامج

 ٢٠٠٧ديـسمرب   /كانون األول  ٢٦ املؤرخ   ١٣٤٤بدء نفاذ القانون رقم       )ب(  
  واملتعلق بتدعيم قمع اجلرائم واجلنح املرتكبة يف حق األطفال؛

 واملتعلـق   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٩ املؤرخ   ١٣١٢بدء نفاذ القانون رقم       )ج(  
  فيها قرارات طرد األجانب، حلفظها من البطالن؛بوجوب تسبيب القرارات اإلدارية، مبا 

 واملتعلق بتطبيق   ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١ املؤرخ   ٦٠٥األمر السيادي رقم      )د(  
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتطبيق بروتوكوالهتا اإلضافية

التدريب والتوعية يف جمال    وحتيط اللجنة علماً مع التقدير أيضاً بتنظيم خمتلف أنشطة            -٦
  .حقوق اإلنسان وهي أنشطة موجهة إىل جهات منها القضاة وموظفو األمن العام

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم   

  تعريف التعذيب وجترميه    
 من مدونة اإلجراءات اجلنائية اليت تقر اختصاص احملـاكم        ٨تالحظ اللجنة أن املادة       -٧

.  من االتفاقية  ١ة بأعمال تعذيب مرتكبة يف اخلارج تتضمن إشارة إىل املادة           يف القضايا املتعلق  
غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم تضمني مدونة العقوبات، رغم تنقيحها مـؤخراً، تعريفـاً              
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واللجنة قلقة أيضاً إزاء االفتقار إىل حكم .  من االتفاقية١للتعذيب يتوافق توافقاً تاماً مع املادة 
  ).٤ و١املادتان (ّرم التعذيب حمدد جي

ينبغي أن تضّمن الدولة الطرف تشريعاهتا اجلزائية تعريفاً للتعذيب يتوافق توافقـاً              
وترى اللجنة أن الدول األطـراف، إذ       .  من االتفاقية  ١تاماً مع التعريف الوارد يف املادة       

ترب التعذيب جرميـة     من االتفاقية وإذ تع    ٤ و ١تقّر وتعّرف جرمية التعذيب وفقاً للمادتني       
على حدٍة، فهي ختدم بصورة مباشرة هدف االتفاقية األساسي املتمثل يف منع التعـذيب،              

      إىل  - مبن فيهم اجلناة والضحايا وعامة النـاس         -وذلك بطرق منها توجيه انتباه اجلميع       
  .يبما تكتسيه هذه اجلرمية من خطورة خاصة، فضالً عن تدعيم األثر الردعي حلظر التعذ

  حظر التعذيب حظراً مطلقاً    
 من مدونة العقوبات اليت تتعلق      ١٣٠ إىل   ١٢٧يف حني تالحظ اللجنة أن املواد من          -٨

بإساءة استعمال السلطة تنص على عقوبات صارمة يف حال إصدار السلطات العامة أوامـر              
تتضمن أحكامـاً   خمالفة للقانون، يساورها القلق ألن التنقيحات األخرية ملدونة العقوبات ال           

حتظر صراحة التذرع بظروف استثنائية أو بأمر صادر عن رئيس أو عن سلطة عامة لتربيـر                
  ).٢املادة (التعذيب 
ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف أحكاماً حمددة حتظر التذرع بظروف استثنائية أو              

تاميـة  بأمر صادر عن رئيس لتربير التعذيب، عمالً بتوصيات اللجنة يف مالحظاهتـا اخل            
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري تشريعية وإدارية وقضائية وتدابري فعالـة            . السابقة

أخرى ملنع أعمال التعذيب، على أن تشمل تلك التدابري تعزيز ضمانات احلماية املتاحـة              
  .ملوظف يرفض تنفيذ أمر غري قانوين صادر عن رئيسه

  اإلعادة القسرية    
األجانب أو  طرد   ألن الطعن أمام احملكمة العليا يف قرارات         تعرب اللجنة عن أسفها     -٩

وعالوة علـى ذلـك،     . إذا اقترن بطلب لتعليق التنفيذ      يعلّق اإلجراءات إال   إعادهتم قسراً ال  
تالحظ اللجنة أن صفة الالجئ يف موناكو تتوقف على اعتراف من الديوان الفرنسي املعـين               

سفها لعدم متابعة الدولة الطرف لطلبات اللجوء اليت بالالجئني وعدميي اجلنسية، وتعرب عن أ   
تعاجلها فرنسا، باإلضافة إىل ما يواجهه طالب اللجوء يف موناكو من صعوبة عمليـة لـدى                

  ).٣املادة (الطعن يف رفض طلبه 
ينبغي أن تقر الدولة الطرف آلية ملتابعة ملفات ملتمسي اللجوء مـن الـديوان                

وينبغي هلا أيضاً أن جتعل وقف التنفيذ تلقائياً يف . دميي اجلنسيةالفرنسي املعين بالالجئني وع
 أضمان احترام مبـد   إعادهتم قسراً حرصاً على     األجانب أو   طرد  حال الطعن يف قرارات     

ال تكـون إال    واإلعادة القسرية   لطرد  اوعالوة على ذلك، رغم أن عمليات       . عدم الطرد 
ة، يساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم متابعة        حنو فرنسا، وهي أيضاً دولة طرف يف االتفاقي       
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 إىل دولة طرد ال سيما املتعلقة برعايا غري أوروبيني قد يتعرضون بعد ذلك لل      طردحاالت ال 
  .قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو إساءة املعاملة

  متابعة ظروف االحتجاز    
رنسية بغيـة   تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف دخلت يف مفاوضات مع السلطات الف            -١٠

لمحتجزين الذين أدانتـهم حمـاكم مونـاكو        ل" زيارةالحق  "اتفاقية حتدد طرائق إقرار     إبرام  
ومع ذلك، يساور اللجنة قلـق إزاء عـدم متابعـة حـاالت             . سجون فرنسية  يف   اوأودعو

األشخاص احملتجزين يف فرنسا، وتعرب عن أسفها لعدم وجود نص يكرس رمسياً املمارسـة              
إىل نقلـهم  املعمول هبا واملتمثلة يف احلصول من املدانني يف موناكو على موافقة صرحية بشأن              

  ).١١املادة (سجون فرنسية 
مباشرة سلطات موناكو ويتوىل تيسري     يتبع   الدولة الطرف جهازاً     ئأن تنش ينبغي    

وتشجَّع الدولة الطرف علـى تـضمني       . متابعة معاملة هؤالء السجناء وظروفهم املادية     
  .إىل السجون الفرنسيةنقلهم اتفاقيتها مع فرنسا شرط موافقة املدانني الصرحية على 

  العنف داخل األسرة    
 مشروع  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول علماً بأن اجمللس الوطين استلم يف       حتيط اللجنة     -١١

 املتعلق مبكافحة ومنع العنف املوجه حتديـداً ضـد النـساء واألطفـال              ٨٦٩القانون رقم   
غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء بطء عملية اعتماد هذا القانون املهم            . واألشخاص ذوي اإلعاقة  

  ).١٦ و١٤ و١٣ و٢املواد (
 بغية  ٨٦٩أن تكفل الدولة الطرف اإلسراع يف اعتماد مشروع القانون رقم           ينبغي    

. منع ومكافحة مجيع أشكال العنف املوجه ضد النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة           
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف حظر العقاب البدين لألطفال حظراً صرحياً يف مجيع جماالت              

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطـرف دورات         . يلاحلياة فضالً عن قمع العنف املرت     
 .تدريبية أو محالت توعية ترمي حتديداً إىل إعالم ضحايا العنف األسري حبقوقهم

  تعويض ضحايا التعذيب    
رغم عدم ظهور ادعاءات تتعلق بأعمال تعذيب خالل الفترة موضـوع الفحـص،            -١٢

 حمددة خبصوص تعويض ضحايا التعذيب أو سوء        يساور اللجنة قلق إزاء االفتقار إىل أحكام      
  ).١٤املادة (املعاملة وجرب ما حلقهم من ضرر 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن مشروع قانوهنا املتعلق بأشكال العنـف              
 ألحكـام    حمددة خبصوص تعويض ضحايا التعذيب أو سوء املعاملة، وفقاً         اخلاصة أحكاماً 

 على أنه يف حال وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمـل           يت تنص أيضاً   من االتفاقية، ال   ١٤املادة  
  .من أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعوهلم احلق يف التعويض
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  التدريب    
 باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن خمتلف برامج التـدريب  حتيط اللجنة علماً   -١٣

تعرب عن أسفها ألن دورات التدريب املنظمة       غري أهنا   . اخلاصة بالقضاة وموظفي األمن العام    
  ).١٠املادة (مل تكن مكتملة بالنظر إىل اتفاقية مناهضة التعذيب 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على املضي يف تنظيم دورات تـدريب يف جمـال                
حقوق اإلنسان وتوصي بأن ُيدمج دليل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه مـن             

ـ   (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        ضروب املعاملة    يف ) نبولطبروتوكـول اس
 أن تقّيم وينبغي أيضاً. برامج تدريب العاملني يف احلقل الطيب وغري ذلك من الفئات املهنية       

  .الدولة الطرف فعالية برامج التدريب هذه وآثارها

  تدابري مكافحة اإلرهاب    
 خالل الفترة موضوع االستعراض، تكرر اللجنة      رغم عدم تسجيل أي حالة إرهاب       -١٤

من قلق إزاء ما ورد يف       )CCPR/C/MCO/CO/2(ما أعربت عنه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        
مدونة العقوبات من تعريف واسع وقليل الدقة لألعمال اإلرهابية، مبا يف ذلك غموض تعريف 

  ).١٦ و٢املادتان " (إيكولوجياً "اإلرهاب املسمى إرهاباً
 أدّق لألعمال اإلرهابية، وأن حترص يف اآلن ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً      

ذاته على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة اإلرهاب يف إطار احترام مجيـع التزاماهتـا               
  . من االتفاقية٢مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك املادة 

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
يف حني تالحظ اللجنة أعمال الوسيط وخلية حقوق اإلنسان إىل جانب مـشروع               -١٥

القانون اجلاري فحصه والرامي إىل تدعيم مهام الوسيط، تعرب عن أسفها إزاء مـا أبدتـه                
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (الدولة الطرف من تردد يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

ى إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان حتظـى        تشجع اللجنة الدولة الطرف عل      
 املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق          باالستقالل وتتوافق واملبادئ  

، كما تشجعها   )٤٨/١٣٤الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة       ،  مبادئ باريس (اإلنسان  
 ألداء دورها بفعالية، مبـا      على تزويد هذه املؤسسة مبا يلزمها من املوارد البشرية واملالية         

  .يشمل التحقيق يف ادعاءات التعذيب
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تنظر يف التصديق على ما مل تصدق عليه بعد من    -١٦

الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، ال سيما الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة             
ة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع       التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق     
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العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء             
  .القسري، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

ه إىل اللجنـة مـن      تع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع ما قدم          شجوُت  -١٧
افة إىل املالحظات اخلتامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وذلك عـن طريـق             تقارير إض 

  .املواقع الشبكية الرمسية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
احتـرام عـدد    مـع    إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل       وتدعو اللجنة الدولة الطرف     -١٨

          حتـدث وثيقتـها األساسـية      أيـضاً إىل أن   ها  وتدعو.  صفحة ٤٠الصفحات األقصى وهو    
 متطلبـات ل وفقـاً ل   إن لزم األمر،   )HRI/CORE/MCO/2008 (٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧املؤرخة  

 املبادئ التوجيهية املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي         املتعلقة بالوثيقة األساسية املشتركة والواردة يف     
، وهـي مبـادئ     )HRI/GEN.2/Rev.6(التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       
جتماع املشترك بني اللجـان، كمـا       التوجيهية أقرهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف ا       

 صفحة بالنسبة إىل الوثيقة األساسـية       ٨٠تدعوها إىل احترام عدد الصفحات األقصى وهو        
ني اللتني  الوثيقت والوثيقة األساسية املشتركة تشكالن معاً       تفاقيةفالوثيقة اخلاصة باال  . املشتركة

  .بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقيةلوفاء بالتزامها لينبغي للدولة الطرف تقدميهما 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها، يف غضون سنة، مبعلومات عن متابعتها              -١٩

  . من هذه الوثيقة١١ و١٠ و٩للتوصيات الواردة يف الفقرات 
تقدمي تقريرها املقبل، الـذي سـيكون تقريرهـا         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٢٠

  .٢٠١٥يونيه / حزيران٣، يف أجل أقصاه دسالدوري السا

        


