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

  جلنة مناهضة التعذيب
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٩-١

   من االتفاقية١٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة     

  تامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات اخل    

  منغوليا    
 ٩٦٤ و ٩٦٣يف جلستيها   ) CAT/C/MNG/1(نظرت اللجنة يف تقرير منغوليا األويل         -١
)CAT/C/SR.963 و SR.964 (   واعتمدت يف   ،٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٨ و ٥املعقودتني يف 

  .املالحظات اخلتامية التالية) CAT/C/SR.976( ٩٧٦جلستها 

  مقدمة  –ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي منغوليا تقريرها األويل الذي، وإن أُعد بـصفة عامـة وفقـاً                 -٢

للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقارير، يفتقر إىل بيانات إحـصائية             
وتأسف اللجنة ألن التقرير تأخر عن موعـده        . ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام االتفاقية     

 التـصديق  منـذ ال دون قيامها برصد تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف       بست سنوات، مما ح   
  .كما تأسف لعدم مشاركة أي منظمة من منظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقرير. عليها
وترحب اللجنة باحلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وبالردود              -٣

  رحها أعضاء اللجنة، مما قـدم إىل اللجنـة معلومـات           الشفوية املفصلة على األسئلة اليت ط     
  .إضافية هامة

 
 CAT/C/MNG/CO/1  األمم املتحدة

 
  Distr.: General 

20 January 2011 
Arabic 
Original: English 



CAT/C/MNG/CO/1 

GE.11-40369 2 

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
كـانون   ٢٤ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ انـضمامها لالتفاقيـة، يف              -٤

  : أو االنضمام إليها الصكوك الدولية التاليةعلى، بالتصديق ٢٠٠٢يناير /الثاين
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       امللحق ب  الربوتوكول االختياري   )أ(  

  ؛٢٠٠٢مارس /آذارضد املرأة، يف 
  ؛٢٠٠٢أبريل /نيساننظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف   )ب(  
اتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال       امللحق ب الربوتوكول االختياري     )ج(  

  ؛٢٠٠٣يونيه /حزيرانملواد اإلباحية، يف وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ا
 بإشـراك اتفاقية حقوق الطفـل املتعلـق       امللحق ب الربوتوكول االختياري     )د(  

  ؛٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األولاألطفال يف الرتاعات املسلحة، يف 
ها، يف  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوال          )ه(  

  ؛٢٠٠٨مايو /أيار
  ؛٢٠٠٩مايو /أياراتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )و(  
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف      امللحق ب الربوتوكول االختياري     )ز(  

  ؛٢٠٠٩مايو /أيار
الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             )ح(  

  .٢٠١٠يوليه /متوزواالجتماعية والثقافية، يف 
وتالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف املستمرة لتعديل تشريعاهتا لـضمان حتـسني              -٥

  :محاية حقوق اإلنسان وال سيما
  ؛٢٠٠٢اعتماد القانون اجلنائي يف عام   )أ(  
  ؛٢٠٠٥اعتماد قانون مكافحة العنف املرتيل يف عام   )ب(  
  ؛٢٠٠٧ أغسطس/آب ٣تعديل قانون إنفاذ قرارات احملاكم، يف   )ج(  
  .٢٠٠٨فرباير /شباط ١تعديل القانون اجلنائي الصادر يف   )د(  

التدابري والسياسات اجلديدة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف       التقدير  وتالحظ اللجنة مع      -٦
  :لضمان حتسني محاية حقوق اإلنسان وال سيما

، ٢٠٠٣اعتماد برنامج العمل الوطين ملنغوليا املتعلق حبقوق اإلنسان يف عام             )أ(  
  ؛٢٠٠٥ يف عام ء جلنة تنفيذ الربنامج الوطينشاوإن
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اإلجراءات اخلاصة منـذ    يف إطار   ة إىل املكلفني بواليات     توجيه دعوة دائم    )ب(  
  ؛٢٠٠٤عام 

  ؛٢٠٠٧اعتماد الربنامج الوطين ملكافحة العنف املرتيل يف عام   )ج(  
ـ            )د(   راض اعتماد الربنامج الوطين للحماية من االجتار باألطفال والنـساء ألغ

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٥االستغالل اجلنسي، للفترة 
افتتاح مراكز املساعدة القانونية يف مجيع مقاطعات العاصـمة ويف مجيـع              )ه(  

 والية لتقدمي املشورة القانونيـة إىل األشـخاص املستـضعفني           ٢١الواليات البالغ عددها    
  قضايا جنائية ومدنية وإدارية؛يف املتورطني 
اختياري  عن وقف    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٤  إعالن رئيس منغوليا يف     )و(  

  . شكل اخلطوة األوىل حنو إلغائهسيتنفيذ أحكام اإلعدام وإشارته إىل أن وقف التنفيذ ل

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم   

  تعريف التعذيب وجترميه    
القـانون   علـى  ٢٠٠٨فيما تأخذ اللجنة علماً ببعض التعديالت اليت أدخلت يف عام        -٧

تمشى مع أحكام االتفاقية، يساور     اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية جلعل التشريعات الوطنية ت       
 القلق ألن تشريعات الدولة الطرف ال تتضمن تعريفاً للتعذيب يتمشى مـع التعريـف               اللجنة

ـ           ١املنصوص عليه يف املادة      مبـسألة  ين   من االتفاقية، وهو ما أشار إليه أيضاً املقرر اخلاص املع
أو املهينة يف تقريـره عـن   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية    

  ).٤ و١املادتان ) (٣٩، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.4 (٢٠٠٥ إىل منغوليا يف عام تهبعث
يتعني على الدولة الطرف أن تعتمد يف تشريعها اجلنائي الوطين تعريفـاً                

ويتعني .  من االتفاقية  ١يتضمن مجيع العناصر املنصوص عليها يف املادة        للتعذيب  
، وذلـك   لتعذيب يف تشريعها كجرمية منفـصلة     على الدولة الطرف أن تدرج ا     

 من االتفاقية، وأن تكفـل تناسـب أشـكال         ٤ املادةبشكل يتمشى مع أحكام     
  .العقوبة املرتلة على مرتكيب أفعال التعذيب مع خطورة هذه اجلرمية

  الضمانات القانونية األساسية     
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بتواتر وقوع حاالت إلقـاء القـبض                -٨

، وبأن قرابة ثلثي حاالت االحتجاز ما قبل احملاكمة حتـدث دون             بشكل تعسفي  واالحتجاز
  لقاء القبض علـيهم    كما يساور اللجنة القلق ألن املشتبه فيهم الذين يتم إ         . أوامر من احملكمة  

سرعة إىل القضاء، أو إىل حمـام أو طبيـب          ب يف معظم األحيان، من الوصول،     ،ال يتمكنون 
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   أسرهم، على النحو املنصوص عليه يف القانون، وأن االحتجاز ما قبـل احملكمـة              واالتصال ب 
  ). ١٢ و١١ و٢املواد (ال يلجأ إليه كمالذ أخري 

خذ تدابري فورية وفعالة لـضمان إتاحـة   يتعني على الدولة الطرف أن تت     
مجيع الضمانات القانونية األساسـية جلميـع احملتجـزين منـذ الوهلـة األوىل              

وتشمل هذه الضمانات حق احملتجزين يف أن ُيعلموا بأسباب إلقـاء           . الحتجازهم
القبض عليهم، وأن حيصلوا فوراً على فرصة لالستعانة مبحام، وعند االقتـضاء،            

على فرصة للخضوع لفحـص طـيب       أيضاً  وينبغي أن حيصلوا    . يةمبساعدة قانون 
على فرصـة   من طبيب خيتارونه بأنفسهم، و    الفحص  مستقل، ويفضل أن يكون     

قانونيـة  احملكمـة ل  ملثول أمام قاض فـوراً، ومراجعـة        اإلخطار أحد أقارهبم و   
  .، وفقاً للمعايري الدوليةاحتجازهم

  إفالت مرتكيب أفعال التعذيب من العقاب    
ال يتعرَّضـون   املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واحملققني،      ألن  يساور اللجنة القلق      -٩

وقد أشـار املقـرر     . ناسب على أفعال التعذيب وإساءة املعاملة     دائماً للمقاضاة والعقاب امل   
اإلفالت من العقاب هو السبب     "اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل ذلك أيضاً حيث ذكر أن           

وخلص املقرر اخلاص إىل أن التعذيب مستمر وال سيما         ". للتعذيب وإساءة املعاملة  األساسي  
عذيب يف القـانون  انعدام تعريف للت"يف خمافر الشرطة ويف مرافق االحتجاز قبل احملاكمة وأن          

 مـرتكيب   ميتفاقية وانعدام اآلليات الفعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها حي        لال اجلنائي وفقاً 
  ).١٦ و١٢ و٤ و٢ و١املواد ) (املرجع نفسه" (الهذه األفع
حتث اللجنة الدولة الطرف على إهناء حالة اإلفالت من العقاب وضمان               

عدم التسامح فيما يتعلق مبمارسة املوظفني العموميني للتعذيب وإساءة املعاملـة،           
وعلى إجراء التحقيق يف مجيع حاالت ارتكاب أفعال التعذيب املزعومة وعلـى            

عند الضرورة، بعقوبات تتناسب وخطورة      ،تهم ومعاقب وإدانتهممرتكبيها  ضاة  مقا
ويتعني على الدولة الطرف أن تكفل إنشاء آليات حتقيق فعالة ومستقلة           . اجلرمية

وينبغي أن ُتلغى فوراً    .  التعذيب وإساءة املعاملة   علىملكافحة اإلفالت من العقاب     
إحلاق الـضرر بـاحلقوق     "أن  ص على    من القانون اجلنائي اليت تن     ١-٤٤املادة  

  ال يـشكل   واملصاحل اليت حيميها هذا القانون أثناء تنفيذ أوامر أو مراسيم ملزمة،          
كما ينبغي لتشريعات الدولة الطرف أن تنص بوضوح على عدم التذرع           ". جرمية

  .بأمر أعلى كتربير ملمارسة التعذيب

  ٢٠٠٨يوليه /متوز ١ أحداث إساءة املعاملة واإلفراط يف استخدام القوة أثناء    
جلأت، أثناء أعمال الـشغب      الشرطة يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن         -١٠

باتار وأثنـاء حالـة الطـوارئ، إىل        خ يف ساحة سـو    ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١اليت حدثت يف    
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تفيد بـأن   ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت       . واملفرط للقوة  غري الضروري  االستخدام
معظم احلاالت اليت جلأت فيها الشرطة إىل االستخدام غري الضروري واملفرط للقوة وقعـت              

كما يساورها القلق إزاء نتائج االستطالع الذي أجرتـه اللجنـة   . بعد إعالن حالة الطوارئ   
 ٨٨ شخص حمتجز متت مقابلتـه، ذكـر     ١٠٠الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تبني أن من بني         

 أثناء احتجـازهم والتحقيـق   عتداء عوملوا معاملة سيئة وتعرضوا للضرب أو اال  شخصاً أهنم 
ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد باحتجاز األشخاص املعتقلني يف مرافـق             . معهم

  مكتظة باحملتجزين وبانعدام إمكانات الوصول إىل الغذاء واملاء ودور املياه لفتـرات تتـراوح           
  ). ١٦ و١٢ و٢املواد (ة دون إمكانية االتصال مبحام وباألسرة  ساع٧٢ و٤٨بني 

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تلقي املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني                
تعليمات واضحة تتعلق باستخدام القوة وإعالمهم مبسؤوليتهم يف حال اللجـوء           

نني املعمول  وينبغي تطبيق القوا  . إىل استخدام القوة بشكل غري ضروري أو مفرط       
ويتعني على الدولة . فرض حالة الطوارئيف ذلك تلك اليت تعلم اجلمهور بهبا، مبا 

الطرف أن تكفل تطبيق املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقانون فيمـا يتعلـق             
باألشخاص احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك الضمانات القانونية األساسية، عند           

االلتزام الدقيق مبجموعة املبادئ املتعلقة حبمايـة مجيـع         إلقاء القبض عليهم، مع     
الـيت  (األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن            

 كـانون   ٩ الـصادر يف     ٤٣/١٧٣اعتمدهتا اجلمعية العامة مبوجـب القـرار        
وأن يتاح لألشخاص احملرومني من حريتـهم إمكانيـة         ) ١٩٨٨ديسمرب  /األول

وبغية عدم اإلفالت من العقـاب وإسـاءة        . م وطبيب واألسرة  الوصول إىل حما  
استخدام السلطة، ينبغي فرض عقوبات قانونية وإدارية مناسبة علـى املـوظفني            

  . بارتكاب مثل هذه األفعالإنفاذ القوانني الذين ُيدانوناملكلفني ب

  الشكاوى وعمليات التحقيق الفوري والرتيه والفعال    
 علـى   واحـدٌ  ، إال حكـمٌ   ٢٠٠٢منذ عام    ،الغ ألنه مل يصدر    ب يساور اللجنة قلق    -١١

  مـن  واحٌدمل ُيدن إال شخصٌ   ٢٠٠٧إنسانية وقاسية وأنه منذ عام       عاملة ال مب شخص لقيامه 
، وذلك ُينشئ بيئة إلفالت مرتكيب هذه األفعـال مـن            حالة متعلقة بالتعذيب   ٧٤٤جمموع  
أنه على الرغم   " التعذيب، الذي أشار إىل      وأكد على ذلك املقرر اخلاص املعين مبسألة      . العقاب

من اإلطار القانوين املوجود حالياً الذي يتيح للضحايا فرصة لتقدمي شكاوى واحلصول علـى     
) ٤١، الفقـرة    E/CN.4/2006/6/Add.4" (االنتصاف، فإن هذا النظام ال يعمـل يف الواقـع         

املعاملة إمكانية لالنتصاف   وغريه من ضروب إساءة      وبالتايل، ال يوجد أمام ضحايا التعذيب     "
   ،هنفـس املرجـع   " (بشكل فعال أمام القضاء، وال احلصول على تعويض وإعادة التأهيـل          

 مجيـع الـشكاوى البـالغ       كما يساور اللجنة القلق ألن    ). اإلنكليزيمن النص    ٢الصفحة  
 )أربعـة تتعلـق بالتعـذيب     منـها   ( املقدمة إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        ١٠عددها  
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 العام، ُرفضت بعـد     املدعياملقدمة إىل مكتب    تكون  شكوى   ١١ عددها   البالغوالشكاوى  
  ).١٣ و١٢ و٢املواد (، لعدم توفر األدلة ٢٠٠٨يوليه /متوز ١أحداث 
يتعني على الدولة الطرف أن تكفل وجود آليات مستقلة وفعالة لتلقـي                

ال التعذيب وإساءة   الشكاوى وإجراء حتقيق فوري ونزيه وفعال يف ادعاءات أفع        
ويتعني على الدولة الطرف أن تعاجل موضوع اإلفالت من العقـاب وأن        . املعاملة

 بارتكاب التعذيب وإساءة    اً حبق األشخاص الذين ُيدانون    تكفل إصدار حكم فور   
كما يتعني على الدولة الطرف أن تتخذ تدابري حلماية مقدمي الشكاوى           . املعاملة

ويتعني .  من االتفاقية  ١٣خويف واالنتقام، وفقاً للمادة     واحملامني والشهود من الت   
 يف ادعاءات   جتريعلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن أي عملية حتقيق           

 ٢زاندانكهو، الذي مت إلقاء القـبض عليـه يف   . التعذيب املقدمة من السيد تس    
  . وسيق إىل مركز االحتجاز يف داجنني مياجنا٢٠٠٨يوليه /متوز

  ة الوطنية حلقوق اإلنسان اللجن    
" ألف"تالحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مؤسسة معتمدة ضمن الفئة              -١٢

 مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان          املتعلقةبادئ  املومنشأة مبوجب   
ت أخرى  وأن بإمكاهنا أن تقدم اقتراحات وحتيل أوامر وتوصيات إىل كيانا         ) مبادئ باريس (

ألن هذه اللجنة أصدرت،  القلق ومع ذلك، يساور اللجنة  . فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان    
أنه "تار، بياناً يشري إىل     خبا اليت وقعت يف ساحة سو     ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١فيما يتعلق بأحداث    

ء هيئة القـضا   ويساور اللجنة القلق ألن   . أثناء حالة الطوارئ  " انمل يتم انتهاك حقوق اإلنس    
 هذا البيان لرفض شكاوى قُدمت بشأن التعذيب وإساءة املعاملة وإرغام           استخدمت فيما بعد  

 علـى أساسـها     ات لتجرمي أنفسهم وهي اعترافات جـرت      األفراد على التوقيع على اعتراف    
  ). ١٦ و١٥ و١٣ و٤ و٢ و١املواد (حماكمتهم 
دارة اللجنة  يتعني على الدولة الطرف أن تكفل شفافية التعيني يف جملس إ              

الوطنية حلقوق اإلنسان وأن تكون املشاورات شاملة ومفتوحة، مبا يف ذلك تعزيز            
ويتعني على الدولة الطرف أن تعزز استقاللية وقـدرات         . مشاركة اجملتمع املدين  

وينبغي تزويد اللجنة بـاملوارد     . اللجنة وأن تكفل عدم فرض قيود على أنشطتها       
وينبغـي أن   . يت متكنها من االمتثال بالكامل لواليتـها      البشرية واملالية واملادية ال   

 جلميـع أمـاكن      والصالحيات لكي جتري زيارات منتظمة     يةألهلتتمتع اللجنة با  
، وأن تكـون قـادرة علـى التـصدي           أيضاً على أساس غري معلن   و االحتجاز

ل يف احلـاالت    الدعاءات التعذيب وضمان اختاذ تدابري االنتصاف وإعادة التأهي       
 اللجنة يف برامج التدريب املقدمة إىل املوظفني املكلفـني          وينبغي إشراك . بةاملناس

.  فيما يتعلق باحلظر املطلق للتعذيب     بإنفاذ القوانني وموظفي نظام القضاء اجلنائي     
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مهور العام بقضايا حقوق     اجل توعيةلكما ينبغي أن تسهم اللجنة يف تنظيم محالت         
  .اإلنسان

  القسرية اإلعادة بعدماملتعلقة االلتزامات     
 ٢٠٠٠يساور اللجنة القلق ألن السلطات املنغولية نفذت يف الفتـرة بـني عـامي          -١٣
كما يساور اللجنة القلق ألنه     .  بلداً ١١ مواطناً من    ٣ ٧١٣ قرارات تتعلق بترحيل     ٢٠٠٨و

 الـشخص املرحـل     تعرض أية عملية ترحيل وال إلغاء تنفيذها بسبب احتمال          تعليقمل يتم   
 يف  ملتمساً للجوء ُرحِّـل وأسـرته     ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن      .  يف بلد املقصد   للتعذيب

 قبل إصدار قرار هنائي بـشأن طلـب         م إىل الصني ضد إرادهت    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
  ).٣املادة (اللجوء 

يتعني على الدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري التشريعية والقـضائية               
ويتعني على الدولـة    .  من االتفاقية  ٣ل اللتزاماهتا مبوجب املادة     واإلدارية لالمتثا 

الطرف، عندما حتدد التزامها بعدم اإلعادة القسرية، أن تقيم األسس املوضوعية           
ويتعني على الدولة الطرف أن تـدخل تعـديالت علـى    . لكل قضية على حدة   

ويـتعني علـى    . تشريعاهتا املتعلقة حباالت الترحيل القسري للمواطنني األجانب      
 اخلاصـة بوضـع   ١٩٥١الدولة الطرف أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية عـام    

وبروتوكوهلـا  ) ١٩٥١يوليه  / متوز ٢٨اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف      (الالجئني  
ويتعني على الدولة الطرف أن تقدم التدريب إىل مجيع املـوظفني           . ١٩٦٧لعام  

رة على القوانني الدولية املتعلقة بـالالجئني       املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي اهلج    
 أن  تعمل على وأن  القسرية  وحقوق اإلنسان، وأن تؤكد على مبدأ عدم اإلعادة         
  .يكون للطعون يف أوامر الترحيل أمام احملاكم أثر إيقايف

  تدريب موظفي اجلهاز القضائي    
لية بعد أن تـدخل     فيما تالحظ اللجنة أن الصكوك الدولية تصبح نافذة كقوانني حم           -١٤

     حيز النفاذ بعد التصديق أو االنضمام، يساورها القلق لبيان الوفد بأن القـضاة ال يلمـون                
وقد أشار إىل هذا القلـق أيـضاً        . إال بصفة حمدودة بالصكوك الدولية، مبا يف ذلك االتفاقية        

وذلك بالدرجـة   انعدام الوعي األساسي،    "املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، الذي الحظ        
األوىل من جانب املدعني العامني واحملامني وهيئة القضاء باملعايري الدوليـة املتعلقـة حبظـر               

بسبب املعلومات ويساور اللجنة قلق خاص ). ٤٠، الفقرة E/CN.4/2006/6/Add.4" (التعذيب
دفـاعهم،   احملامني الذين يشريون إىل املعاهدات واالتفاقيات الدوليـة يف    الواردة بأن موكلي  

  ). ١٠املادة (يعاقبون بالسجن لفترات أطول 
يتعني على الدولة الطرف أن تكفل تضمني التدريب اإللزامي للقـضاة               

واملدعني العامني وموظفي احملاكم واحملامني وغريهم من أصـحاب املهـن ذات            
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وقد ترغب الدولة   . الصلة، مجيع أحكام االتفاقية وال سيما احلظر املطلق للتعذيب        
وينبغـي أن   . الطرف يف النظر يف التماس املساعدة الدولية فيما يتعلق بالتدريب         

يتلقى املوظفون العموميون والعاملون الصحيون الذين يتعاملون مع احملتجـزين          
ومجيع املهنيني العاملني يف توثيق حاالت التعذيب والتحقيق فيها، التدريب علـى         

       عذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة        دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن الت     
  ).بروتوكول اسطنبول(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

   املوظفني املكلفني بإنفاذ القواننيتدريب     
غري مـدربني بالـشكل      الشرطة   بأن أفراد يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد          -١٥

 بشأن  تعليمات إىل ال  يفتقرون غالباً ما    همم املعدات، وأهن   واستخدا  مكافحة الشغب  علىالكايف  
  ).١٠املادة (كيفية استخدام األسلحة النارية بشكل صحيح وحظر استخدام القوة املفرطة 

يتعني على الدولة الطرف أن تكفل تلقي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني             
ذلك اسـتخدام املعـدات،     التدريب املناسب بشأن كيفية أداء واجباهتم مبا يف         

واستخدام القوة اليت تتناسب ونوع التظاهرة واستخدام مثل هـذه القـوة يف             
وينبغي تدريب الشرطة على مدونة     . احلاالت االستثنائية ال غري وبصورة متناسبة     

اعتمدهتا اجلمعية العامـة يف     (قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني اليت        
واملبـادئ  ) ١٩٧٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٧ادر يف    الص ٣٤/١٦٩القرار  

 املـوظفني املكلفـني     بلِقاستخدام القوة واألسلحة النارية من      ب املتعلقةاألساسية  
املعتمدة يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني (بإنفاذ القوانني 

  ).١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧ -أغسطس / آب٢٧املعقود يف 

  روف االحتجازظ    
افق االحتجاز، مثل اكتظاظ    يساور اللجنة القلق إزاء ظروف االحتجاز يف بعض مر          -١٦

، ورداءة التهوية والتدفئة، وعدم كفاية مرافق دورات املياه واإلمداد باملاء وتفـشي             السجون
ـ            . األمراض املعدية  ني وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء إساءة املعاملة مثل اخللط ب

السجناء املدانني واحملتجزين قبل احملاكمة وتغيري الغرف بصورة تعسفية وقيام حراس السجون            
كما يساور اللجنة القلـق إزاء      . بتشجيع السجناء املدانني على االعتداء على بعض احملتجزين       

 ٣٠نظام العزل اخلاص الذي يتضمن السجن االنفرادي للسجناء احملكوم عليهم بالسجن ملدة             
اً، حيث قال بعضهم للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أهنم كانوا يفـضلون عقوبـة               عام

ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير الـيت تفيـد          . اإلعدام على عقوبة السجن االنفرادي    
باحتجاز السجناء احملكوم عليهم باإلعدام، يف زنزانات معزولة، مقيدي األيـدي واألرجـل         

وقد وصف املقرر اخلـاص مثـل هـذه         . وحبرماهنم من الغذاء الكايف   طوال مدة احتجازهم    
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الظروف لالحتجاز على أهنا تشكل عقوبة إضافية ال ميكن إال وصفها بأهنا تعـذيب وفقـاً                
  ).١٦ و١١املادتان ( من االتفاقية ١للتعريف املنصوص عليه يف املادة 

نظام العزل اخلـاص وأن تكفـل       الدولة الطرف   توصي اللجنة بأن تلغي         
معاملة مجيع السجناء معاملة إنسانية وفقاً للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء           

) ٢٤-د) (جيم(٦٦٣اليت وافق عليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراريه         (
 )١٩٧٧مايو  / أيار ١٣املؤرخ  ) ٦٢-د(٢٠٧٦ و ١٩٥٧يوليه  / متوز ٣١املؤرخ  

د املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـكل مـن            وجمموعة املوا 
ويتعني على الدولة الطرف أن تواصل حتسني ظروف        . أشكال االحتجاز أو السجن   

ويتعني على  . االحتجاز يف مجيع مرافق االحتجاز جلعلها تتمشى مع املعايري الدولية         
لقوانني ظفني بـا  الدولة الطرف أن تكفل التزام حراس السجون وغريهم من املـو          

 العـام   املـدعي وينبغي السماح ملكتب    . للوائح واألنظمة واالمتثال بصورة دقيقة    
للدولة، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وغريمها من اهليئات املستقلة املرخص هلا،           

  .إجراء زيارات منتظمة وغري معلن عنها ألماكن االحتجازب

  اجلرب والتعويض    
ق لعدم وجود أية وسائل فعالة ومناسبة متاحـة أمـام ضـحايا             يساور اللجنة القل    -١٧

كمـا يـساور    . التعذيب وإساءة املعاملة للحصول على اإلنصاف والتعويض وإعادة التأهيل        
اللجنة القلق ألن األحكام املتعلقة بالتعويض املنصوص عليها يف القانون املنغـويل ال تـشري               

 ما الحظه أيضاً املقرر اخلاص املعين مبـسألة         وهذا. بالتحديد إىل التعذيب كأساس للتعويض    
  ).١٤املادة (التعذيب بعد زيارته إىل منغوليا 

يتعني على الدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب احلـصول علـى                
، ويتعني عليهـا    إنفاذهاإلنصاف والتمتع باحلق يف تعويض عادل ومناسب، ميكن         

  . اءة املعاملة كأساس للتعويض واجلربأن تضع تشريعاً شامالً يتضمن التعذيب وإس

  األقوال املنتَزعة حتت التعذيب    
يساور اللجنة قلق بالغ إزاء مواصلة االستشهاد باألقوال املنتَزعة حتـت التعـذيب               -١٨

املعين مبـسألة   وإساءة املعاملة أمام احملاكم يف منغوليا، وهو أمر أشار إليه أيضاً املقرر اخلاص              
أن نظام العدالة اجلنائية يعتمد إىل حد كبري على انتزاع االعترافات إلقامة             ذكر   فقد. التعذيب

" جيعل احتمال التعرض للتعـذيب وإسـاءة املعاملـة أمـراً واقعيـاً            "الدعاوى وأن ذلك    
)E/CN.4/2006/6/Add.4   ويف هذا الصدد، يساور اللجنة القلـق أيـضاً إزاء          ). ٣٦، الفقرة

يوليه /متوز ١ القبض عليهم فيما يتعلق بأحداث       ألقي الذين   التقارير اليت تفيد بأن األشخاص    
 عليها يف ظل هذه الظروف،      ُوقِّع قد اسُتجوِبوا حتت التعذيب، وأن االعترافات اليت         ٢٠٠٨

  ).١٥املادة (اسُتخِدمت فيما بعد كأدلة يف احملكمة 
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 يثبـت أنـه   يتعني على الدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام أي بيان               
ويتعني على الدولة الطـرف     . ع حتت التعذيب، كدليل يف أي دعوى قضائية       انُتزِ
 مجيع االستجوابات عن طريق األجهـزة املرئيـة         تبدأ العمل برصد وتسجيل   أن  

، يف مجيع األماكن اليت ُيحتمل فيها التعذيب أو إسـاءة           بصورة منتظمة  والسمعية
ويتعني علـى   . ة وبشرية املعاملة، وأن تقدم ما يلزم لذلك من موارد مالية ومادي         

رهـن  الدولة الطرف أن تكفل عدم قبول أي بيان أو اعتراف يقدمه شـخص              
 أنه قام بذلك حتت التعذيب أو إساءة املعاملة، كدليل ضد ذلك            االحتجاز ويثبت 

وال جيوز تقدمي مثل هذه البيانات واالعترافات إال كدليل يف          . املعترفالشخص  
  .ملتهم بالتعذيب أو إساءة املعاملةاإلجراءات القضائية ضد الشخص ا

  تنفيذ عقوبة اإلعدامل السجناء املنتظرون    
يساور اللجنة القلق ألن املعلومات املتعلقة بعقوبة اإلعدام تصنف على أهنا من أسرار               -١٩

الدولة وأنه ال يتم إعالم حىت أُسر األشخاص املقرر إعدامهم بتاريخ اإلعـدام أو تـسليمهم                
تنفيـذ عقوبـة   ما زالوا ينتظـرون   سجيناً ٤٤اور اللجنة القلق إزاء مصري    كما يس . الرفات
  ).١٦ و١١ و٢املواد (، وظروف احتجازهم اإلعدام

يتعني على الدولة الطرف أن تعلن عن اإلحـصاءات املتعلقـة بعقوبـة             
 الذين ما زالوا ينتظرون    ٤٤ل اإلعدام، وأن تزود اللجنة مبعلومات عن السجناء ا       

بة اإلعدام، وان تنظر يف ختفيف أحكام اإلعدام مجيعها وتقدمي معلومات      تنفيذ عقو 
ويتعني على الدولـة الطـرف أن       .  أُسر األشخاص الذين ُيعَدمون    ذات صلة إىل  

زع صفة السرية عن املعلومات املتعلقة بعقوبة اإلعدام، وتـشجع اللجنـة            ـتن
، مبا يف ذلك مـن      الدولة الطرف على مواصلة جهودها حنو إلغاء عقوبة اإلعدام        

خالل التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص         
ويتعني على الدولة الطرف أن تكفل معاملة السجناء        . باحلقوق املدنية والسياسية  

  .نفيذ عقوبة اإلعدام، وفقاً للمعايري الدوليةاملنتظرين لت

   ضد املرأةالعنف    
  اللجنـة   جبهود الدولة الطرف ملكافحة العنف ضد املرأة، يساور        فيما ترحب اللجنة    -٢٠

يل ضد املرأة واالغتصاب    القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن حاالت العنف وال سيما العنف املرت           
كما يساور اللجنة القلق ألن العنف املرتيل ال يزال ُيعتـرب           .  اجلنسي ال تزال كثرية    والتحرش

 وأن معدل احملاكمات    من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،     مسألة خاصة، مبا يف ذلك      
ـ وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأنـه مل              . منخفض جداً      غ ُيبلَّ

وألن الفحص الطيب بعد االغتصاب  يف املناطق النائية إال عن عدد قليل من حاالت االغتصاب
قدمي املأوى وخدمات إعادة التأهيل من جانب موظفني مـؤهلني، غـري            وتيف املناطق النائية    
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الزوجي وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل ُتجرِّم بعد االغتصاب          . متوفر، يف أحيان كثرية   
  ).١٦ و١٢ و٤ ٢ و١املواد ( اجلنسي والتحرش
يتعني على الدولة الطرف أن تكافح بالكامل العنف ضد املرأة وال سيما                

أن ُتجـرِّم   وينبغـي هلـا أيـضاً       .  اجلنسي التحرشتصاب والعنف املرتيل و   االغ
 امملوفضالً عن ذلك، ينبغي هلا أن تكفل إ       .  اجلنسي تحرش وال ياالغتصاب الزوج 

هم تـوعيتَ ية املعنية اليت ميكن تطبيقها، و      باألحكام القانون  متاماًاملوظفني العموميني   
ويتعني على الدولـة  .  بالقدر الكايف  هلا تصديجبميع أشكال العنف ضد املرأة وال     

الوصـول  قعن ضـحايا العنـف،      جلميع النساء الاليت ي   الطرف أن تكفل أيضاً     
، إىل سبل االنتصاف واحلماية، مبا يف ذلك أوامر احلماية والوصـول إىل             الفوري

أحنـاء  مأوى آمن والفحص الطيب واملساعدة من أجل إعادة التأهيل، يف مجيـع             
 النحو الواجب مقاضاة مرتكيب العنف ضد املرأة، وإدانتـهم          وينبغي على . البلد

  .يف حالة ثبوت جرمهم وإنزال العقوبة املناسبة عليهم

  االتِّجار باألشخاص     
 على  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١٨فيما ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف يف          -٢١

 الـصينية اإلداريـة اخلاصـة،       اتفاق التعاون ملكافحة االتِّجار باألشخاص مع منطقة ماكاو       
افحة االتِّجار باألشـخاص، يـساور   وكذلك باجلهود األخرى اليت تبذهلا الدولة الطرف ملك      

كمـا يـساورها    .  القلق إزاء التقارير اليت تفيد بارتفاع معدالت االتِّجار باألشخاص         اللجنة
لنساء، وال سيما الفقراء أن غالبية الضحايا هم من الفتيات الشابات واتفيد بالقلق إزاء تقارير   

ـ  ُيتَجروأطفال الشوارع، وكذلك ضحايا العنف املرتيل، الذين          ألغـراض االسـتغالل     ن هب
وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق ألن . اجلنسي واالستغالل يف العمل والزجيات االحتيالية   

 يساورها القلـق    ماك. اإلطار القانوين حلماية الضحايا وشهود االتِّجار ال يزال غري مناسب         
 من القانون اجلنائي ١١٣املالحقة القضائية لالتِّجار باألشخاص مبوجب املادة ألنه قلّما جتري 

املتعلق ببيع وشراء األشخاص، اليت تنص على عقوبات أعلى من العقوبات املنصوص عليها يف 
كما يساور اللجنة القلق    .  املتعلقة حبفز الغري على املشاركة يف البغاء والبغاء املنظَّم         ١٢٤املادة  

 يف املائة من احلاالت اليت جيري التحقيق ٩٠ و٨٥إزاء التقارير اليت تفيد بأن نسبة تتراوح بني 
 لعدم وجود أدلة أو لعدم وجود أسس العتبار أن الضحية قـد ُخـِدعت،               فيها، قد ُرِفضت  

شاركون بصورة مباشـرة يف     وإزاء التقارير اليت تفيد بأن املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ي         
 ٢املـواد   ( إجراء أي حتقيق يف هذه التقارير        جر، وأنه مل يُ   أمرهاجرائم االتِّجار، أو ييسرون     

  ).١٦ و١٣ و١٢و
يتعني على الدولة الطرف أن تصدر قوانني شاملة ملكافحة االتِّجار تعاِلج               

خاص، وأن تكفـل  ومحاية الضحايا والشهود من االتِّجار باألشاالجتار  قضايا منع   
ويتعني علـى   . جلميع ضحايا االتِّجار سبالً للتعويض وأكرب قدر ممكن من املعافاة         
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 القوانني  نفاذالدولة الطرف أن تنظِّم دورات تدريبية مناسبة للموظفني املكلفني بإ         
وينبغـي  . واحملققني واملدعني العامني بشأن قوانني وممارسات االتِّجار باألشخاص       

.  من القانون اجلنـائي    ١١٣ باالجتار باألشخاص، مبوجب املادة      حماكمة من يقوم  
ويتعني على الدولة الطرف أن تضع آليات مستقلة لديها موارد بشرية وماليـة             

كما يتعني على   . كافية ومناسبة لرصد تنفيذ تدابري مكافحة االتِّجار باألشخاص         
يف مجيـع   الدولة الطرف أن ُتجري عمليات حتقيق مـستقلة وشـاملة وفعالـة             

، مبا يف ذلك االدعاءات املقدمة ضد املـوظفني         ءات باالتِّجار باألشخاص  االدعا
كما يتعني على الدولة الطرف أن تواصل وتزيـد مـن           . املكلفني بإنفاذ القوانني  

  .التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي يف هذا الصدد

  االستغالل يف العمل وعمل األطفال    
غـري  (إزاء التقارير اليت تفيد أن بعض عمال املناجم احلـرفيني           يساور اللجنة القلق      -٢٢
يعملون يف قطاع التعدين    ") نينجا"املعروفني أيضاً بعمال املناجم     (ر،  صَّمبن فيهم القُ  ) نيالرمسي

كما يساورها القلـق إزاء     . غري الرمسي يف ظروف شديدة البؤس ختاِلف معايري العمل الدولية         
وفضالً عن ذلك،   . غالل األطفال، مبا يف ذلك يف ظروف عمل خطرة        التقارير اليت تفيد باست   

يساور اللجنة القلق إزاء حالة أطفال الشوارع وانعدام التدابري الفعالة لتحـسني أوضـاعهم              
  ).١٦املادة (

يتعني على الدولة الطرف أن تكافح مجيع أشكال العمل اإلجبـاري وأن          
عمل األطفال يف ظروف خطرة، مبـا يف        تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم       

، وضمان حتسني ظروف عمل البالغني الذين )غري الرمسية(ذلك يف املناجم احلرفية     
يعملون يف هذه املرافق، أيضاً وفقاً للمعايري الدولية وبصفة خاصة وفقاً التفاقيات            

ويتعني علـى الدولـة     . منظمة العمل الدولية اليت صادقت عليها الدولة الطرف       
لطرف أن تتخذ تدابري لرصد ومعاجلة ظاهرة عمل األطفال ومكافحتها، مبـا يف             ا

ذلك من خالل جترمي أصحاب العمل الذين يستغلون عمل األطفال وإحضارهم           
 بـشأن اآلثـار     ولة الطرف أن تشن محالت توعية     ويتعني على الد  . أمام القضاء 

 تعزز التدابري املتعلقة    ويتعني على الدولة الطرف أيضاً أن     . السلبية لعمل األطفال  
  .حبالة أطفال الشوارع

  العقاب البدين لألطفال    
ب البـدين   العقليساور اللجنة القلق إزاء املعلومات املتعلقة باالنتشار الواسع النطاق            -٢٣
    ألطفال يف املدارس ويف مؤسسات األطفال ويف املـرتل، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة                 ل
  ).١٦املادة (



CAT/C/MNG/CO/1 

13 GE.11-40369 

 على الدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة إلصدار حظر صـريح            يتعني    
كما يتعني على الدولـة الطـرف أن        . ب البدين لألطفال يف مجيع األوساط     اللعق

من خالل تثقيف اجلمهور على النحو املناسب، ومن خـالل التـدريب             تكفل،
  .فاملهين، توفري أشكال تأديب إجيابية قائمة على املشاركة وخالية من العن

  قضاء األحداث    
يساور اللجنة القلق إزاء املعلومات املقدمة من جلنة حقوق الطفل اليت تفيد بأن نظام                -٢٤

قضاء األحداث ال يتمشى مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وبأنه ال يوجـد إطـار                
ة كما يساور اللجنة القلق لعدم تطبيق قواعد األمم املتحـد         . سياسي شامل لقضاء األحداث   

قواعد بيجني اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف       (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
يف كل من مرافق االحتجاز قبـل      احملتجزين   األطفال   وألن) ١٩٨٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩

  ).١٦ و٢املادتان (البالغني ُيفصلون عن  الاحملكمة ومرافق االحتجاز العادية 
لدولة الطرف أن تواصل عملية تنسيق تشريعها الوطين مـع          يتعني على ا      

 هذه العملية وان ُتحسِّن من اإلطار القانوين        ُتكمل وأن    هبا املعمولاملعايري الدولية   
 قبل احملاكمة إال يف احلاالت اليت ينص         إىل االحتجاز  أوأال تلج لقضاء األحداث،   

صلة عن البالغني يف مجيـع  عليها القانون، وأن تكفل احتجاز األطفال بصورة منف      
الظروف وأن تطبق قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قـضاء            

ويتعني على الدولة الطرف أن تنشئ حماكم متخصصة        ). قواعد بيجني (األحداث  
ويتعني . للشباب مؤلفة من قضاة لألحداث، وغريهم من موظفي القضاء املدربني         

  .ضرورة، التماس املساعدة الدولية يف هذا الصددعلى الدولة الطرف، عند ال

  التمييز والعنف ضد الفئات الضعيفة    
  :يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي  -٢٥

التقارير اليت تفيد بعدم وجود قانون حملي شامل ملكافحـة التمييـز وألن               )أ(  
كمـا  . القانونجرائم الكراهية واخلطابات اليت حتض على الكراهية ال ُتعترب جرائم مبوجب            

ات الضعيفة مثل املثليات واملثليني وثنائيي      فئيساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن ال        
اجلنسي ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً يتعرضون للعنف واالعتداء اجلنسي، وذلك           

وترحـب  . السلبيةيف كل من األوساط العامة ويف املرتل بسبب انتشار املواقف االجتماعية            
بـصورة  اللجنة بتسجيل مركز املثليني واملثليات ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً،           

، إشارة الدولة الطرف إىل احلاجة إىل تنظيم محـالت لتوعيـة            رمسية، وتالحظ، مع التقدير   
  اجلمهور فيما يتعلق هبذه الفئة من األشخاص؛

 األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة        التقارير املتعلقة بالتمييز ضد     )ب(  
  اإليدز وال سيما فيما يتعلق بالسكن والفرز قبل االستخدام؛/ةالبشري
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احتمال تعرض األجانب للعنف املنظَّم الذي يستند إىل األصل اإلثـين، علـى               )ج(  
تع نص على مت  الذي ي  ٢٠٠٢عام  يف   القانون املدين اجلديد     بسنالرغم من أن اللجنة أخذت علماً       

  .)١٦ و٢املادتان  (غري املواطنني بنفس حقوق املواطنني فيما يتعلق باألمور املدنية والقانونية
يتعني على الدولة الطرف أن تضع إطاراً قانونياً شامالً ملكافحة التمييز،               

ويتعني علـى   . مبا يف ذلك جرائم الكراهية واخلطابات اليت حتض على الكراهية         
ويتعني . ذ تدابري إلحضار مرتكيب هذه اجلرائم إىل القضاء       الدولة الطرف أن تتخ   

ات الضعيفة مثـل األقليـات اجلنـسية        دولة الطرف أن تكفل محاية الفئ     على ال 
. اإليدز وبعـض األجانـب    /ةفريوس نقص املناعة البشري    ل نياحلاملواألشخاص  

 للـشرطة ولتنفيـذ وتقـدمي       آليات فعالة ويتعني على الدولة الطرف أن تنشئ       
كاوى هبدف ضمان حتقيقات سريعة وشاملة ونزيهة يف اإلدعاءات املتعلقـة           الش

 انيةباالعتداءات على أشخاص باالستناد إىل ميوهلم اجلنسي أو هويتـهم اجلنـس        
نسان فيما يتعلـق    وفقاً ملبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإل        

لدولة الطرف أن تعتمد تـشريعاً      ويتعني على ا  . يةان واهلوية اجلنس  بامليول اجلنسي 
لتمييز العرقي واإلثين وغـريه مـن     لملكافحة العنف الذي تسببه منظمات تروِّج       

  . وحترض على ذلكأشكال التمييز

  األشخاص املعوقون عقلياً والذين يواجهون مشكالت نفسية    
نونية تأسف اللجنة ألن وفد الدولة الطرف مل يقدم معلومات تتعلق بالضمانات القا             -٢٦

يف  املصابني بأمراض عقلية وإعاقـة فكريـة   إيداع  مبا يف ذلك الرصد واإلشراف فيما يتعلق ب       
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد باللجوء بشكل متكـرر إىل       . املستشفيات

اإليداع يف املستشفيات وبوجود خيارات قليلة متاحة للعالج البديل، وباالخنفاض الشديد يف            
  .عدد املهنيني املتخصصني العاملني مع األشخاص املصابني بأمراض وإعاقة عقلية

يتعني على الدولة الطرف، على وجه السرعة، أن تعزز األحكام القانونية              
ن بأمراض و يف ذلك األشخاص املصابناملتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مب

. اإلشراف ألمـاكن العـالج    عقلية وإعاقة فكرية، وأن ُتنشئ آليات للرصد و       
لعالج والرعايـة وأن    ل األساليب البديلة ويتعني على الدولة الطرف أن تعزز من        

تويل األولوية إىل زيادة عدد املهنيني املاهرين يف جمايل علم الـنفس والتحليـل               
  .النفسي

  مجع البيانات    
يقـات  تأسف اللجنة لعدم تقدمي بيانات شاملة ومصنفة عـن الـشكاوى والتحق             -٢٧

واحملاكمات واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب وإساءة املعاملة الـيت ارتكبـها املوظفـون             
املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو األمن والعسكريون وموظفو السجون وكـذلك حـاالت            
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تنفيذ عقوبة اإلعدام، وإساءة معاملة العمـال املهـاجرين واالتِّجـار           ل املنتظريناألشخاص  
  .لعنف املرتيل واجلنسيباألشخاص وا

يتعني على الدولة الطرف أن جتمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيـذ                
االتفاقية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقـات            

كمات واإلدانات املتعلقة باألشخاص املدانني بالتعذيب وإسـاءة املعاملـة،          اواحمل
، تنفيذ عقوبة اإلعـدام   ل املنتظرينهاجرين، واألشخاص   وإساءة معاملة العمال امل   

وحاالت االتِّجار باألشخاص والعنف املرتيل واجلنسي، مصنفة حبـسب الـسن           
 االنتصاف، املقدمة إىل    إلثين ونوع اجلرمية، وكذلك عن سبل     واجلنس واألصل ا  

  . مبا يف ذلك التعويض واجلرب،الضحايا
يف التصديق على الربوتوكول االختياري     طرف  الدولة ال  بأن تنظر وتوصي اللجنة     -٢٨

   التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية              
  .أو املهينة، بأسرع وقت ممكن

الدولة الطرف يف إبداء اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف        بأن تنظر   وتوصي اللجنة     -٢٩
  . من االتفاقية٢٢ و٢١املادتني 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على املعاهـدات األساسـية لألمـم               -٣٠
 طرفاً فيها بعد، وال سيما االتفاقية الدوليـة حلمايـة           تحدة حلقوق اإلنسان اليت ليست    امل

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          
  .االختفاء القسري

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير املقدم إىل اللجنة واملالحظات              -٣١
اخلتامية للجنة، على نطاق واسع، باللغات املناسبة، من خالل املواقع الرمسية على شبكة             

  .اإلنترنت، وعن طريق وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
، مبعلومات  ةواحدسنة  ا، يف غضون    وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزوده        -٣٢

       مـن   ١٩ و ١٦ و ١١ و ٩متابعة رداً على توصـيات اللجنـة املدرجـة يف الفقـرات             
  .الوثيقة احلالية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل وفقـاً للمبـادئ               -٣٣
عني صـفحة للوثيقـة     التوجيهية لإلبالغ وأن حتترم العدد األقصى للصفحات احملدد بأرب        

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي الوثيقـة األساسـية            . املتعلقة مبعاهدة حمددة  
املشتركة وفقاً لشروط الوثيقة األساسية املشتركة املدرجة يف املبادئ التوجيهية املنـسقة            

ـ  (HRI/GEN.2/Rev.6)لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان          يت ، ال
اعتمدها االجتماع املشترك بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنـسان،            

وتشكل . واحترام عدد الصفحات األقصى احملدد بثمانني صفحة للوثيقة األساسية املوحدة 
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الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة والوثيقة األساسية املوحدة معاً التزام الدولة الطرف باإلبالغ 
  . االتفاقيةمبوجب

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل الـذي سـيكون               -٣٤
  .٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ١٩التقرير الدوري الثاين، يف موعد أقصاه 

        


