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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  عقوبةمن ضروب املعاملة أو ال

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  مناهضة التعذيبة نجل
   واألربعونالسادسةالدورة 

  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣ - مايو/أيار ٩

 ١٩املـادة    النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب             
  االتفاقية من

  تامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات اخل    

  الكويت    
 (CAT/C/KWT/2) الدوري الثاين للكويـت   نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير         -١

مـايو  /أيـار  ١٢ و ١١ يومياملعقودتني  ) 989 و (CAT/C/SR.986 ٩٨٩ و ٩٨٦يف جلستيها   
   .(CAT/C/SR.1007) ١٠٠٧، واعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها ٢٠١١

  مقدمة  -ألف   
 إلجراء اللجنة    قُدم وفقاً  الذيتقريرها الدوري الثاين     الكويتترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

 اللجنـة   أعدهتااالختياري اجلديد املتمثل يف ردود الدولة الطرف على قائمة من املسائل اليت             
 لكن اللجنـة    .فسح اجملال حلوار أكثر تركيزاً    من أجل   ) CAT/C/KWT/Q/2(وأحالتها إليها   

تـسع  تأخر  تأسف ألن التقرير يفتقر إىل معلومات مفصلة، مبا فيها بيانات إحصائية، وألنه             
 لتنفيـذ االتفاقيـة يف   مستمروقد منع هذا اللجنة من إجراء حتليل  .  تقدميه عن موعد سنوات  

  .الدولة الطرف
ف قـد اجتمـع     وتالحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع املستوى من الدولة الطر            -٣

الفرصة اليت أتيحت هلا إلجراء حوار بناء يغطي جماالت         كما حتيط علماً مع التقدير ب     باللجنة،  
 .تندرج يف نطاق االتفاقيةموضع اهتمام شىت 
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
الصكني الدوليني  على  ، منذ النظر يف التقرير األويل،       ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف      -٤

  :ام أو بانضمامها إليهالتاليني
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )أ(  

  ؛الرتاعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ب(  

  .األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
، املكلفة مبراجعة   ٢٠٠٨ يف سنة    لجنة العليا حلقوق اإلنسان   الوترحب اللجنة بإنشاء      -٥

القوانني واللوائح القائمة واقتراح تعديالت عليها، من أجل إدماج املفاهيم األساسية حلقوق            
  .اإلنسان يف املناهج املدرسية واجلامعية

/       أيـار  ١٢، يف   وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد وجهـت الـدعوة            -٦
  .لس حقوق اإلنسانجملإىل مجيع آليات اإلجراءات اخلاصة ، ٢٠١٠يو ما

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم   
  تعريف التعذيب وجترميه    

 بـسن   ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف، الذي أعرب عنه ممثلوها خالل احلوار،            -٧
 من االتفاقية، وبتعـديل تـشريعاهتا       ١قانون خاص العتماد تعريف للتعذيب يتماشى متاماً مع املادة          

بيد أن اللجنة تالحظ بقلق     . الوطنية لكي تكفل العقوبات املناسبة على أفعال التعذيب وسوء املعاملة         
أن األحكام القانونية احلالية ال تتضمن تعريفاً للتعذيب وال تنص على العقوبات املناسبة اليت ميكـن                

 ٢٢٥أو غرامة قـدرها     /حتدد عقوبة أقصاها ثالث سنوات و     تطبيقها إزاء هذه األفعال، حيث أهنا       
ديناراً على فعل اعتقال أو حبس أو احتجاز ال ينص عليه القانون، وعقوبة سبع سنوات إذا كانـت                  

  ).٤ و١ن ااملادت(هذه األفعال مقترنة بالتعذيب اجلسدي أو هتديدات بالقتل 
بإدراج جرمية  ) ٢٣٠فقرة  ، ال A/53/44(تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة         

 من االتفاقية، يف القانون اجلنائي احمللي للدولة الطرف مبا          ١التعذيب، مثلما تعرفها املادة     
  . من االتفاقية١إدماج مجيع العناصر اليت تتضمنها املادة يكفل 

 لضمان اعتبار أفعال التعذيب     ة الوطني اهتاينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريع     و  
ة تراعي الطابع اجلسيم هلـذه      قاسييعاقب عليها بعقوبات    القانون اجلنائي   طار  جرائم يف إ  

     . من االتفاقية٤ من املادة ٢األفعال على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
  الضمانات القانونية األساسية    

 وقانون تنظـيم    )١٧/٦٠(قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية     الحظ اللجنة أن    ت  -٨
يتضمنان أحكاماً تنص على بعض الـضمانات القانونيـة لـصاحل           ) ٢٦/١٩٦٢(السجون  
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بالتـهم املوجهـة   وتعريفهم احملتجزين، مثل حقهم يف االتصال مبحام وإبالغ أحد األقارب،       
، إال أن اللجنة تالحظ  ومثوهلم أمام قاضٍ ضمن مهلة زمنية حمددة وفقاً للمعايري الدولية،همإلي

قـانون   مـن    ٧٥وبينما تالحظ اللجنة أن املادة      . ُتحترم إال قليالً  بقلق أن هذه األحكام ال      
حام للدفاع عنه وحلـضور     االستعانة مب  تكفل للمتهم احلق يف      اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية  

جلسة االستجواب، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن احملامي ال يستطيع التحدث إال بإذن مـن               
  ). ٢املادة (احملقق 

لة الطرف أن تتخذ على الفور تدابري فعالة لضمان حـصول مجيـع             ينبغي للدو   
احملتجزين من الناحية العملية على مجيع الضمانات القانونيـة األساسـية منـذ بدايـة               

بسرعة مبحامٍ واخلضوع لفحص طيب مـستقل       تصال  احتجازهم، مبا يف ذلك حقهم يف اال      
هم إليا يف ذلك بالتهم املوجهة       االحتجاز، مب  وقتوإبالغ أحد أقارهبم وتعريفهم حبقوقهم      

   .واحلق يف املثول أمام قاضٍ يف غضون مدة زمنية حمددة وفقاً للمعايري الدولية
  رصد أماكن االحتجاز وتفتيشها    

حتيط اللجنة علماً بالبيان الوارد يف الردود على قائمة املسائل والـذي يفيـد بـأن                 -٩
اقبة واإلشراف على السجون، وفقـاً لقـانون        التشريعات الكويتية تكفل عدة أنواع من املر      

 مـن مرسـوم   ٥٦، واملـادة  ١٩٦٢ لسنة ٢٦، والقانون رقم )٢٣/١٩٩٠(تنظيم القضاء   
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل عمليات رصـد           . ١٩٩٠ لسنة   ٢٣القانون رقم   

اجئة اليت يقـوم هبـا      وتفتيش منهجية وفعالة جلميع أماكن االحتجاز، مبا فيها الزيارات املف         
  ).٢املادة (مراقبون وطنيون ودوليون 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إنشاء نظام وطين لرصد وتفتيش مجيـع أمـاكن            
وينبغي أن يشمل هذا النظـام      . االحتجاز بصورة فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد املنهجي       

املة أو العقوبة القاسـية أو      زيارات منتظمة ومفاجئة ملنع التعذيب وغريه من ضروب املع        
آليـات دوليـة مناسـبة       وتشجع الدولة الطرف على قبول رصد     . الالإنسانية أو املهينة  
  .ألماكن االحتجاز

  الفورية و الشكاوى والتحقيقات الرتيهة الكاملة    
املعلومات املقدمة إليها خالل احلوار تفيد بـأن وزارة الداخليـة           تالحظ اللجنة أن      -١٠

 خاصة لتسجيل الشكاوى العامة ومتابعة التظلمات املتعلقـة بإسـاءة           إدارةنشأت  الكويتية أ 
استعمال السلطة واملقدَّمة حبق أي موظف يعمل يف وزارة الداخلية، لكن اللجنـة تأسـف               
لغياب آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء حتقيقات نزيهة كاملة وفورية يف حاالت التعذيب          

 ولضمان فرض عقوبات مناسبـة علـى أولئك الذين يثبـت أهنـم   اليت ُتبلّغ هبا السلطات،   
  ).١٣املادة (مذنبون 
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لتقدمي الشكاوى، وأن تـضمن     اً  ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة كلي         
 وأن تقاضي الذين يدعى     ،ادعاءات التعذيب مجيع  إجراء حتقيقات نزيهة كاملة وفورية يف       

  .ن ثبتت إدانتهمألفعال التعذيب وتعاقب مارتكاهبم 
 حماكمة يف قضايا متعلقة ٦٣٢، جرت ٢٠١١-٢٠٠١ يف الفترة هوتالحظ اللجنة أن   -١١
 قـضية مبعاقبـة     ٢٤٨ وسوء املعاملة والعقاب البدين، وصدرت أحكام يف         التعذيبأفعال  ب

مرتكيب هذه األفعال، لكن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عـن أنـواع                
  ).١٣ و١٢ و٤املواد (لتحديد اليت طُبقت على اجلناة املدانني العقوبات با

 عن عدد   ،إحصاءاتتشمل   الدولة الطرف أن تقدم معلومات،       منتطلب اللجنة     
 إضـافة إىل    سوء املعاملـة  املتعلقة بالتعذيب و  والشكاوى املقدمة ضد املوظفني العموميني      

، مع تقدمي أمثلـة علـى       التأدييبمعلومات عن نتائج احملاكمات على املستويني اجلزائي و       
  .األحكام املناسبة

وتأسف اللجنة بالغ األسف لوفاة حممد غازي امليموين املطـريي الـذي تعـرض                -١٢
 على يد موظفني مكلفني بإنفاذ القـانون يف الوقـت         ٢٠١١يناير  /للتعذيب يف كانون الثاين   

 شخصاً شاركوا يف أفعال     ١٩م  وحتيط اللجنة علماً باهتا   . حمتجزاً قيد التحقيق  الذي كان فيه    
  ).١٢املادة  (ةالتعذيب املتصلة هبذه القضي

 مفـصلة عـن التطـورات        الطرف أن تقدم معلومات    من الدولة تطلب اللجنة     
  .القضائية املتعلقة هبذه القضية، وعن التدابري املتخذة لتقدمي تعويض ألقارب الضحية

لثمانية الذين أُطلق سراحهم مـن      وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن قضية األشخاص ا         -١٣
  . وعادوا إىل الكويت وُيدعى أهنم اعُتقلوا وحوكموا يف الكويت عند عودهتمخليج غوانتانامو

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن الظروف الدقيقة              
  .ة بشأهنا جديدةقضائية تطورات هلذه القضية، وعن أي

 ٢٠٠٠الحظة اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف سـنة          وتالحظ اللجنة أن امل     -١٤
)CCPR/CO/69/KWT   شخـصاً احُتجـزوا يف      ٦٢تشري إىل قائمة تتـضمن      ) ١١، الفقرة    

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت       .  بعد احلرب، مث اختفوا بعد ذلك      ١٩٩١ حرب
 املتعلقة باختفاء األشخاص احملتجزين     ويساور اللجنة القلق ألن املعلومات    . حبالة واحدة فقط  

 ترد باستمرار كما أن منظمة غري حكومية أثارت هذه املسألة خالل نظر             ١٩٩١ حرببعد  
  .٢٠١٠مايو /تقرير الكويت يف أيارل آلية االستعراض الدوري الشامل

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة لتوضيح حـاالت األشـخاص              
  .، اليت ُبلغت هبا١٩٩١ بعد حرب سنة احملتجزين واملختفني
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  عدم اإلعادة القسرية    
مـن  ) ١٨الفقـرة   ،  CAT/C/KWT/2 (٥تأسف اللجنة النعدام املعلومات يف البند         -١٥

، فيما خيص   )CAT/C/KWT/Q/2(ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل اليت أرسلتها اللجنة          
بشأن طلبات اللجوء،     ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(اضية  املاخلمس  سنوات  الاملعلومات اإلحصائية ملدة    

ال سيما الطلبات املقدمة من ملتمسي اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب أو قد يتعرضون لـه يف             
  ).٣املادة (حالة عودهتم إىل بلدهم األصلي 

م ي طرد أو إعادة أو تـسل ،ي ظرف من الظروف، حتت أ   للدولة الطرف  ينبغيال    
الـشخص  ا  أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بـأن هـذ        شخص إىل دولة تتوافر بشأهنا      

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي         . سوء املعاملة سيتعرض خلطر التعذيب أو ل    
معلومات مفصلة عن العدد الدقيق لطلبات اللجوء اليت تلقتها، وعدد طلبات اللجـوء              

 أو قـد    تعـذيب  وعدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباهتم ألهنم تعرضوا لل         ،الناجحة
عدد ) أ( له يف حالة عودهتم إىل بلدهم األصلي، وعدد حاالت الترحيل مع ذكر يتعرضون

وينبغي تصنيف البيانـات    . البلدان اليت ُرحِّلوا إليها   ) ب(واملرحلني من ملتمسي اللجوء     
  .حسب العمر ونوع اجلنس واجلنسية

  الالجئون    
مفوضية األمم املتحدة الـسامية   القائم مع  على الرغم من التعاون   هتالحظ اللجنة أن    -١٦

) ١٩٥١( فإن الدولة الطرف مل تصدق بعد على االتفاقية املتعلقة بالالجئني            لشؤون الالجئني 
  ).١٩٦٧(والربوتوكول االختياري امللحق هبا 

وُتشجَّع الدولة الطرف على التفكري يف االنضمام إىل االتفاقية املتعلقـة مبركـز               
  ).١٩٦٧( والربوتوكول االختياري امللحق هبا )١٩٥١(الالجئني 

  فرض عقوبة اإلعدام    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها الوفد واليت تفيد بأن عقوبة اإلعدام مل تطبق                -١٧

، لكن  اللجنة قلقة بسبب قلة املعلومات املقدمة بـشأن           ٢٠٠٦يف الدولة الطرف منذ سنة      
ويساورها القلق أيضاً إزاء العـدد الكـبري        . ٢٠٠٦ل سنة    الذين أُعدموا قب   صعدد األشخا 

 الذين  صللجرائم اليت ُتفرض بشأهنا عقوبة اإلعدام، وإزاء قلة املعلومات بشأن عدد األشخا           
قـانون   مـن    ٤٩كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام املادة        . ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام   

ز االستخدام املفرط للقوة على احملتجـزين الـذين          اليت ُتجي  اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية  
  ).١٦ و٢املادتان  (ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام
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يف التصديق على الربوتوكول االختياري     أن تنظر   توصي اللجنة الدولة الطرف ب      
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغـاء عقوبـة            امللحق با الثاين  
ويف الوقت نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع سياستها العامة لكي يقتـصر             . اإلعدام

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل جلميع      . فرض عقوبة اإلعدام على اجلرائم األشد خطورة      
 اتفاقيـة مناهـضة     وفرهـا احلماية اليت ت   ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام   األشخاص الذين   

وعدم تعرض هؤالء األشخاص ألية تـدابري متييزيـة         التعذيب ومعاملتهم معاملة إنسانية     
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات بشأن العدد الـدقيق           . سوء املعاملة ول

 واجلـرائم الـيت     ١٩٩٨لألشخاص الذين أعدموا منذ النظر يف التقرير السابق يف سنة           
شخاص الذين ينتظـرون    العدد احلايل لأل  اً  وينبغي للدولة الطرف أن تذكر أيض     . ارتكبوها

  .   ونوع اجلرميةالعرقيتنفيذ عقوبة اإلعدام وتصنيفهم حسب اجلنس والعمر واالنتماء 
  التدريب    

تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف نظمت عدة دورات تدريبية للموظفني              -١٨
مي تـدريب   لكن اللجنة قلقة إزاء عدم تقد     . املكلفني بإنفاذ القانون خبصوص حقوق اإلنسان     

 واألطباء  أعضاء النيابة العامة  للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأفراد األمن والقضاة و        خاص
 احملتجزين، خبصوص أحكام االتفاقية     صالشرعيني واملوظفني الطبيني ممن يتعاملون مع األشخا      

ن ضـروب    وغريه م  وتوثيق العواقب البدنية والنفسية املترتبة على التعذيب      وطريقة اكتشاف   
وتأسف اللجنة أيضاً لقلة املعلومات بشأن      . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

الدورات التدريبية املتعلقة باالجتار بالبشر والعنف املرتيل واملهاجرين واألقليات وغريهم مـن            
فض عدد حوادث   تدريبية على خ  الفئات الضعيفة، وبشأن رصد وتقييم أثر أي من براجمها ال         

  )١٠املادة . (التعذيب وسوء املعاملة
برامج تثقيفيـة   دورات تدريبية و  ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز          

لضمان اطالع مجيع املوظفني اطالعاً كامالً، مبن فيهم موظفو إنفاذ القانون وأفراد األمن             
سمح بأية انتهاكات لالتفاقية  على أحكام االتفاقية، وإعالمهم بأنه لن يُ   ،وموظفو السجون 

وإضافة إىل  . مرتكبوها للمالحقة القضائية  خضع  وسُيَحقََّق فيها بشكل فوري وفعال، وسي     
ذلك ينبغي أن يتلقى مجيع املوظفني ذوي الصلة، مبن فيهم املوظفون الطبيون تدريباً خاصاً              

وهلذا ينبغي أن تـشمل املـواد       . سوء املعاملة يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب و      
دليل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة           "التدريبية  

أن اً  وينبغي للدولة الطرف أيض   ). بروتوكول اسطنبول  ("القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
بالبشر والعنـف املـرتيل     االجتار  مجيع املوظفني بشأن    صاحل  دورات تدريبية تثقيفية ل   نظم  ت

 أن تقـيِّم    كما ينبغي للدولة الطرف   .  الضعيفة فئاتواملهاجرين واألقليات وغريهم من ال    
  .ما خيص احلظر املطلق للتعذيب فيالتثقيفية/مدى فعالية وتأثري هذه الربامـج التدريبية
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  ظروف االحتجاز    
قانون اإلجراءات   من   ٦٠ترحب اللجنة بتقدمي مشروع قانون من أجل تعديل املادة            -١٩

 من أربعـة     دون أمر كتايب   لالحتجاز قيد التحقيق   خلفض املدة القصوى     واحملاكمات اجلزائية 
لكن اللجنة قلقة بالغ القلق بسبب الظروف العامة لالحتجاز         . األكثر ساعة على    ٤٨إىل  أيام  

  ). ١٦ و١١املادتان (يف كافة السجون 
 معلومات مفصلة عن ظروف االحتجـاز       تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي       

وينبغي للدولة الطرف   . العامة يف السجون، مبا فيها معدل الرتالء يف مجيع أنواع السجون          
اختاذ تدابري عاجلة تسمح مبواءمة ظروف االحتجاز يف مجيع الـسجون مـع القواعـد               

ن من غذاء   ما يقدم للمحتجزي  حتسني  النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وذلك من خالل        
  .  والرصد املستقل لظروف االحتجازودعم اإلشراف القضائيصحية، رعاية و

  الظروف السائدة يف مستشفيات األمراض النفسية    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة خالل احلوار عن األشخاص ذوي اإلعاقـات              -٢٠

 القانونيـة   تف والـضمانا  لكن اللجنة تأسف لقلة املعلومات املقدمة بشأن الظرو       . الذهنية
  )١٦املادة . (املتاحة لألشخاص الذين وضعوا يف مرافق نفسية للعالج دون إرادهتم

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إمكانية وصول             
 وتطلب اللجنة من    .األشخاص اخلاضعني لعالج دون إرادهتم إىل آليات تقدمي الشكاوى        

طرف أن تقدم معلومات بشأن الظروف املتاحـة لألشـخاص يف مستـشفيات             الدولة ال 
  . النفسيةضاألمرا

   التعويض وإعادة التأهيلفيها مبا سبل االنصاف
تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن أحكاماً ُيقال إهنا متنح ضـحايا               -٢١

رجاع حقـوقهم وتلقـي   التعذيب إمكانية احلصول على تعويض من الدولة، مبا يف ذلك است          
الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، إال أن اللجنة تشعر        فضالً عن   تعويضات مالية عادلة ومناسبة     

بالقلق إزاء انعدام برنامج حمدد لتنفيذ حقوق ضحايا التعذيب وسوء املعاملة يف احلصول على              
ـ مات املتاحة   ويساور اللجنة قلق أيضاً بسبب قلة املعلو      . اجلرب والتعويض بشكل مناسب    ن ع

على األرجح واملبالغ املمنوحة يف       وسوء املعاملة الذين تلقوا تعويضات     بعدد ضحايا التعذي  
مثل هذه احلاالت، وبسبب قلة املعلومات عن األشكال األخرى من املساعدة املقدمة هلؤالء             

  ).١٤ و١٢املادتان (الضحايا، مبا فيها إعادة التأهيل الصحي أو النفسي 
 حقاحلصول على   لدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب وسوء املعاملة         ينبغي ل   
أهيل تـأهيالً   الت وإعادةناسب  املعادل و التعويض  ال مبا يف ذلك     الواجب اإلنفاذ،  اإلنصاف

وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن . اإلمكانقدر كامالً 
وينبغي .  التعذيباكم وأتيحت لضحايااحمل والتعويض اليت قضت هبا نصافتدابري اإل
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حصلت علـى   أن تشمل هذه املعلومات عدد الطلبات املقدمة وعدد الطلبات اليت           
ينبغي للدولة الطرف و.  فعالً يف كل حالةُصرفت واملبالغ اليت ُحِكم هبا واليت املوافقة
 املخصصة  ية، مبا يف ذلك الربامج    م معلومات عن أية برامج تعويض حال      أن تقد أيضاً  

ملعاجلة الصدمات وغريها من أشكال إعادة التأهيل املقدمة إىل ضـحايا التعـذيب             
وسوء املعاملة، وأن ختصص كذلك املوارد الكافية لـضمان األداء الفعـال هلـذه              

  .الربامج

   املهاجرونخدم املنازل    
 املنازل  خدمانتشار ظاهرة إيذاء    ن  عتعرب اللجنة عن قلقها بسبب التقارير الواردة          -٢٢

على ما يبدو هذه الفئة الضعيفة لسوء املعاملة باستمرار          وتتعرض. املهاجرين، ال سيما النساء   
وتأسف اللجنـة   . ودون أي عقاب للمسؤولني عن ذلك ودون محاية قانونية هلؤالء العمال          

مل أيضاً لقلة اإلحصاءات املتعلقة بعدد ونوع الشكاوى املقدمة إىل السلطات املشرفة على الع            
وحتيط اللجنة علماً بتعهد الدولـة      .  والطريقة اليت تعاجل هبا هذه الشكاوى      يف اخلدمة املرتلية،  

السـتعراض  لالطرف الذي أعرب عنه ممثلوها خالل النظر يف تقريرها يف الـدورة الثامنـة               
، ببذل اجلهود لسن تشريعات من أجل مكافحة االجتار         ٢٠١٠مايو  / يف أيار  الدوري الشامل 

ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية     وهتريب املهاجرين، متاشياً مع اتفاقية األمم املتحدة        بالبشر  
  ).١٦ و٢ و١املواد  ( هباالربوتوكول امللحقو

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة تشريعات للعمل تشمل العمل              
ا النساء، على أراضيها احلماية     املهاجرين، ال سيم  يف اخلدمة املرتلية وأن متنح خدم املنازل        

أن تقـدم   اً  وينبغي للدولة الطرف أيـض    . القانونية من االستغالل وسوء املعاملة واإليذاء     
للجنة إحصاءات، مبا فيها اإلحصاءات املتعلقة بعدد ونوع الشكاوى املقدمة للـسلطات            

  . هذه الشكاوىكانت وراءواإلجراءات املتخذة لتسوية احلاالت اليت 

  املرأةضد ف العن    
  والعنف املـرتيل،   املرأةضد  العنف  ب  املتعلقة تالحظ اللجنة بقلق االدعاءات العديدة      -٢٣
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء  عدم وجـود  . مل تقدم الدولة الطرف أية معلومات بشأهنما ذين  لال

  بشأن العنف املرتيل، وعدم تقدمي معلومات إحصائية عن العـدد اإلمجـايل            حمددأي قانون   
 والعقوبـات الـيت     واإلداناتلشكاوى العنف املرتيل املبلغ عنه وعدد التحقيقات اليت جرت          

  ).١٦ و٢املادتان (أُصدرت 
  :إن اللجنة  
تدعو الدولة الطرف إىل سن تشريعات على وجه السرعة من أجل منع              )أ(  
  املرأة ومكافحته وجترميه، مبا فيه العنف املرتيل؛ضد العنف 
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، العنف املرتيل شأن  بيانات ب جتمع   و اأحباثدولة الطرف    ال ريجتتوصي بأن     )ب(  
تقدم للجنة بيانات إحصائية بشأن الشكاوى واملالحقـات القـضائية واألحكـام            أن  و

  الصادرة؛
تشجع الدولة الطرف على تنظيم مشاركة موظفيها احلكوميني يف برامج            )ج(  

توعية واسعة لصاحل املـسؤولني     إعادة التأهيل واملساعدة القانونية، وعلى إجراء محالت        
األخـصائيني  واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون و       القضائيني  مثل القضاة واملوظفني    

  . هبذه الربامج عامةوينبغي إعالم السكان. ، ممن هلم اتصال مباشر بالضحايااالجتماعيني

  االجتار بالبشر    
نع االجتار بالبشر ومكافحته    مل  خاصة تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات        -٢٤

وإن اللجنة قلقة أيضاً بسبب انعدام املعلومات فيما خيص االجتار بالبشر، مبا فيهـا              . وجترميه
املتعلقة بالتشريعات واإلحصاءات القائمة ال سـيما عـدد الـشكاوى والتحقيقـات             تلك  

ب انعدام املعلومات واملالحقات القضائية واإلدانات الصادرة حبق مرتكيب أفعال االجتار، وبسب    
بشأن التدابري العملية املعتمدة ملنع هذه الظاهرة ومكافحتها، مبـا فيهـا التـدابري الطبيـة                

  ).١٦ و٤ و٢املواد (واالجتماعية واخلاصة بإعادة التأهيل 
ينبغي للدولة الطرف أن تكافح االجتار بالبشر من خالل اعتماد تشريعات خاصة              

للمعـايري  اً  ان تعريف االجتار يف الدولة الطرف كجرمية وفق       مناهضة لالجتار وتنفيذها لضم   
وينبغي للدولة الطرف   .  ب على جرائم االجتار بالعقوبات املناسبة     وينبغي أن ُيعاقَ  . الدولية

التأهيلية أن توفر احلماية للضحايا وتضمن وصوهلم إىل اخلدمات القانونية واالستشارية و          
  .واالجتماعية والطبية

  الفئات الضعيفةضد لعنف التمييز وا    
املثليات واملثلـيني   ك ،تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن الفئات الضعيفة           -٢٥

 يتعرضون للتمييز وسوء املعاملة، مبا  ،وثنائيي اجلنس ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً      
  )١٦ و٢املادتان . (لوذلك يف كل من األوساط العامة ويف املرت  العنف اجلنسييشمل

ينبغي للدولة الطرف أن حتقق يف اجلرائم املتصلة بالتمييز ضـد مجيـع الفئـات                 
وينبغـي  . وتسلك الطرق اليت متكنها من منع جرائم الكراهية ومعاقبة مرتكبيها         الضعيفة  

للدولة الطرف أن تسارع بالتحقيق يف مجيع قضايا التمييز وسوء املعاملة جتاه هـذه              اً  أيض
وينبغي للدولة  . ، ومعاقبة املسؤولني عن هذه األفعال     وحمايداً  كامالًاً  ات الضعيفة حتقيق  الفئ

تصال مباشر بـضحايا هـذا      الطرف تنظيم محالت توعية لصاحل مجيع املوظفني ممن هلم ا         
  .صاحل السكان عامةالعنف، ول
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  "دونالب"حالة األشخاص     
ص على األقل من األشـخاص       شخ ١٠٠ ٠٠٠ الةتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ح       -٢٦

، ويقعون  )أي بدون جنسية  " (بدونال"الذين ال تعترف هبم الدولة قانونياً ويطلق عليهم اسم          
  ).١٦املادة (حسب االدعاءات ضحية ألنواع خمتلفة من التمييز وسوء املعاملة 

" بـدون ال"ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعات من أجل محاية األشـخاص              
اً مجيع التدابري القانونية وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد أيض. كزهم القانوينواالعتراف مبر

. والعملية املناسبة لتبسيط وتسهيل تسوية وضع هؤالء األشخاص وأطفاهلم وإدمـاجهم          
وينبغـي  . وينبغي أن تضمن متتع هؤالء األشخاص جبميع حقوق اإلنسان دون أي متييـز            

م بري الالزمة لضمان إعالم هؤالء األشخاص حبقـوقه       للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد التدا     
حلظة حرماهنم من حريتهم، من بلغة يفهموهنا واستفادهتم من الضمانات القانونية األساسية 

  .دون أي متييز

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
وطنية حلقوق اإلنسان   تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسسة             -٢٧

جل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الدولة الطرف، وفقاً للمبادئ املتعلقـة مبركـز              من أ 
قـرار اجلمعيـة العامـة      ) (مبادئ باريس (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

  ).٢املادة ) (، املرفق٤٨/١٣٤
تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان، وفقـاً         ينبغي للدولة الطرف أن       

  .دئ باريسملبا

  مجع البيانات    
لعدم تقدمي بيانات شاملة ومصنفة بشأن الـشكاوى والتحقيقـات          تأسف اللجنة     -٢٨

واملالحقات القضائية واإلدانات املتصلة حباالت التعذيب وسوء املعاملة على يـد املـوظفني             
ار وسوء  املكلفني بإنفاذ القوانني وأفراد األمن واالستخبارات وموظفي السجون، وبشأن االجت         

  . معاملة العمال املهاجرين والعنف املرتيل واجلنسي
ينبغي للدولة الطرف أن جتمع البيانات اإلحصائية املناسبة لرصد تنفيذ االتفاقيـة              

على املستوى الوطين، مبا فيها البيانات املتعلقة بالـشكاوى والتحقيقـات واملالحقـات         
 وسوء معاملة العمـال املهـاجرين       ،جتارالتعذيب وسوء املعاملة واال   واإلدانات يف قضايا    

  .والعنف املرتيل واجلنسي، والبيانات املتعلقة مبا يقدم للضحايا من تعويضات وإعادة تأهيل
 يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري        نظروتوصي اللجنة الدولة الطرف بال      -٢٩

  .لالتفاقية
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 احلوار بسحب حتفظها على     وترحب اللجنة بتعهد الدولة الطرف املعرب عنه خالل         -٣٠
  . من االتفاقية٢٠املادة 
 اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف     إصداريف  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر         -٣١

  . من االتفاقية٢٢ واملادة ٢١املادة 
األساسـية  األمم املتحدة   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات           -٣٢

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      وهي حتديداً   ليست طرفاً فيها بعد،     حلقوق اإلنسان اليت    
اإلعاقة واتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية محايـة مجيـع              

  .األشخاص من االختفاء القسري
نظام روما األساسـي للمحكمـة      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على          -٣٣

واتفاقية خفض حـاالت     واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية        ةالدولياجلنائية  
  .انعدام اجلنسية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبـل وفقـاً للمبـادئ                -٣٤
 صفحة فيما خيـص     ٤٠التوجيهية لتقدمي التقارير وأن حتترم عدد الصفحات احملدد أال وهو           

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل حتديث وثيقتها األساسية . ة حمددةمبعاهد الوثيقة املتعلقة
املوحدة وفقاً ملتطلبات الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي             

اليت أقرها االجتماع ) HRI/GEN.2/Rev.6(التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       
 ٨٠ وهونسان، وأن حتترم عدد الصفحات احملدد       هيئات معاهدات حقوق اإل   ترك بني جلان    املش

وتشكل الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة والوثيقة األساسـية         .صفحة للوثيقة األساسية املوحدة   
  .املوحدة معاً التزام الدولة الطرف باإلبالغ مبوجب االتفاقية

 إىل  املقدمـة أن تنشر على نطاق واسع التقارير       وتشجع اللجنة الدولة الطرف على        -٣٥
اللجنة وهذه املالحظات اخلتامية باللغات املناسبة عن طريق املواقع الرمسية علـى اإلنترنـت              

  .ووسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
معلومات عـن   أن تقدم، يف غضون سنة واحدة،       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٣٦

 ، مع تقـدمي   ١٧ و ١١ و ١٠ استجابة لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات        إجراءات املتابعة 
 من هذه املالحظـات     ٦ بشأن التزامها املشار إليه يف الفقرة        ومعلومات عن إجراءات املتابعة   

  .اخلتامية
والدولة الطرف مدعّوة إىل تقدمي تقريرها الدوري التايل الذي سيعترب التقرير الثالث              -٣٧

  .٢٠١٥يونيه / حزيران٣حبلول 

        
  


