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

  جلنة مناهضة التعذيب
  الدورة السادسة واألربعون

  ٢٠١١ هيوني/حزيران ٣ -مايو / أيار٩

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

  تامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات اخل    

  آيرلندا    
 يف  (CAT/C/IRL/1)ة التعـذيب يف التقريـر األويل آليرلنـدا          ـنظرت جلنة مناهض    -١

 ٢٣املعقـودتني يـومي     ) CAT/C/SR.1005 و (CAT/C/SR.1002 ١٠٠٥ و ١٠٠٢جلستيها  
      املعقـودة   ١٠١٦، واعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها         ٢٠١١مايو  /أيار ٢٤و

  .(CAT/C/SR.1016) ٢٠١١ هيوني/حزيران ١يف 

  مقدمة  -ألف   
مثاين بعد   ميهقدتلكنها تأسف ل  ترّحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل و         -٢

وتالحظ . اللجنة تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرفمما حال دون أن ترصد ،  من التأخري سنوات
فتقر إىل معلومات الكنه و املبادئ التوجيهية احترم عموماً الدولة الطرف  أن تقرير  أيضاًاللجنة  

  .حمددة بشأن تنفيذ االتفاقية
وتالحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع املستوى من الدولة الطرف قـد اجتمـع                 -٣

تيحت  الفرصة اليت أ   أيضاًباللجنة أثناء انعقاد دورهتا السادسة واألربعني، وتالحظ مع التقدير          
وتشيد اللجنة كذلك مبا قدمته     . هلا إلجراء حوار بناء مشل جماالت تندرج يف نطاق االتفاقية         
 .الدولة الطرف من ردود خطية مفصلة أثناء النظر يف تقريرها

 
 CAT/C/IRL/CO/1  األمم املتحدة

 
  Distr.: General 

17 June 2011 
Arabic 
Original: English 



CAT/C/IRL/CO/1 

GE.11-43646 2 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية واإلقليمية التالية  -٤

       / كـانون األول   ٨، يف   الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية       العهد    )أ(  
  ؛١٩٨٩ديسمرب 
 كانون  ٢٩، يف   االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         )ب(  
  ؛٢٠٠٠ديسمرب /األول

  ؛١٩٩٢سبتمرب / أيلول٢٨اتفاقية حقوق الطفل، يف   )ج(  
   / كـانون األول   ٢٣ يف   ،لتمييز ضـد املـرأة    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا       )د(  
  ؛١٩٨٥ديسمرب 

     /حزيـران  ١٧، يف   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عـرب الوطنيـة           )ه(  
  ؛٢٠١٠ هيوني

بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )و(  
 ١٧، يف   ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة       واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحد     

  ؛٢٠١٠ هيوني/حزيران
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           )ز(  

  ؛١٩٩٣ هيوني/حزيران ١٨، يف والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
 ١٣، يف   جتـار بالبـشر   اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة اال         )ح(  

  .٢٠١٠ هيليو/متوز
  :وترحب اللجنة بسّن التشريعات التالية  -٥

  ؛٢٠٠٨عام قانون ، )االجتار بالبشر(القانون اجلنائي   )أ(  
  .٢٠٠٦عام لاحملكمة اجلنائية الدولية املتعلق بقانون ال  )ب(  

 يف  تـه وضع خطة عمل وطنية ملنع االجتار بالبـشر ومكافح        ب أيضاًوترحب اللجنة     -٦
  .٢٠١٢-٢٠٠٩ ،داآيرلن
وضع االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف املرتيل واجلنسي       بترحب اللجنة كذلك    و  -٧
  .٢٠١٤-٢٠١٠، القائم على نوع اجلنسالعنف و
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم   

  املوارد املالية ملؤسسات حقوق اإلنسانتدين     
ها لكنتوفري املوارد ملؤسسات حقوق اإلنسان،      ب الطرف   بالتزام الدولة اللجنة  ترحب    -٨

خمتلـف   يف ميزانيـة   كبرية   ختفيضاتعن إجراء   معلومات   ما ورد من     تعرب عن قلقها إزاء   
لجنة اآليرلنديـة   ال، مثل   هاتعزيز حقوق اإلنسان ورصد   ب املكلفةمؤسسات حقوق اإلنسان    

وإذ عالوة على ذلـك،     و.  العامة من املؤسسات  غريهاميزانيات  مع   مقارنة،  قوق اإلنسان حل
قوق اإلنسان من وزارة الشؤون اجملتمعيـة        حل لجنة اآليرلندية القرار نقل    ب اللجنة علماً  حتيط
ألن هـذه  تأسف فإهنا واملناطق الناطقة باللغة اآليرلندية إىل وزارة العدل واملساواة،    املساواة  و

  ).٢املادة (ايل املستقالل الاإىل  فتقرتواللجنة ال ختضع ملساءلة مباشرة أمام الربملان 
التخفيضات احلالية يف ميزانية    أال تؤدي    الدولة الطرف    تضمنتوصي اللجنة بأن      

إىل تعطيـل    ، حلقـوق اإلنـسان    اآليرلنديةاللجنة  مؤسسات حقوق اإلنسان، وال سيما      
ى  الدولة الطرف عل    اللجنة عشجِّيف هذا الصدد، تُ   و. دون جدوى  اأنشطتها وجعل واليته  

.  على أكمل وجه   والياهتاباالضطالع  يف  ؤسسات  استمرار هذه امل  ضمن  لتتعزيز جهودها   
 اآليرلنديـة اللجنـة   الدولة الطرف استقالل    تعزز  وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن       

 لمساءلة املباشـرة أمـام الربملـان    خضوعها ل ضمان  منها  مجلة أمور    عرب   حلقوق اإلنسان 
لمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز حقـوق          ل اًوفقاستقالل مايل   متتعها ب و

  ).مبادئ باريس( تها اإلنسان ومحاي

   األشخاصرحالت تسليم    
تعاون الدولة الطرف املزعوم    باليت تفيد   التقارير  خمتلف   إزاء   هاقلقعن   اللجنة   تعرب  -٩

ـ با  لتسليم األشـخاص   ، حيث نظمت رحالت جوية    لتسليم األشخاص يف برنامج    م اتخدس
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم استجابة الدولة الطرف        .  اجلوي امطارات الدولة الطرف وجماهل   

  ).٣املادة  (االدعاءاتفية فيما يتعلق بالتحقيق يف هذه اكاستجابة 
 املتخـذة   اخلاصة من املعلومات عن التدابري      ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً       

ـ   تسليم األشخاص  برامج   ها يف للتحقيق يف ادعاءات تورط    وجماهلـا  ا   واستخدام مطاراهت
 هذه التـدابري    عن توضيحات   ميتقدهلا  ينبغي  و". استثنائيتسليم  "إلجراء رحالت   اجلوي  

  .العملياتونتائج التحقيقات، واختاذ خطوات لضمان منع مثل هذه 

  ن واحلماية الدوليةوالالجئ    
الئحة دبلن الثانية ختضع للطعن مة مبوجب املقد بأن طلبات اللجوء حتيط اللجنة علماً    -١٠

طعن من أن تقدمي     هاقلقتعرب عن   لكنها   أمام حمكمة االستئناف لالجئني يف الدولة الطرف،      
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مشروع اهلجرة واإلقامة   ن  أل أيضاًبالقلق   اللجنةتشعر  و. املطعون فيه  لقرارل أثر إيقايف    يس له ل
إلجـراءات  اال حيدد   فإنه  دة القسرية،   اإلعا حظرعلى   ، وإن كان ينص   ٢٠٠٨واحلماية لعام   

تقارير تشري إىل اخنفاض كـبري يف       ب وعالوة على ذلك، حتيط اللجنة علماً     . تباعهاإ اليت ينبغي 
  ).١٤ و٣املادتان  (عدد طلبات اللجوء املقبولة

لدولة الطرف جهودها الرامية إىل تعزيز محاية األشخاص        تواصل ا توصي اللجنة بأن      
يف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف النظر يف تعديل مـشروع           و. ة الدولية احملتاجني للحماي 

ما يتعلق حبـق    وال سيما   ،  ةمتطلبات االتفاقي وتماشى  كيما ي قانون اهلجرة واإلقامة واحلماية     
 جلنـة  أيـضاً  به توصالذي أإلجراءات اإلدارية على النحو لمراجعة قضائية  يف  املهاجرين  

توصـي  و). CERD/C/IRL/CO/3-4 من الوثيقة    ١٥الفقرة  (ي  القضاء على التمييز العنصر   
 أمام حمكمة   لتقدمي طعن  كيما يكون  بأن تنظر الدولة الطرف يف تعديل تشريعاهتا         أيضاًاللجنة  

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن      . القرار املطعون فيه  يف  االستئناف لالجئني أثر إيقايف     
كبري يف عدد طلبات اللجوء املقبولـة لـضمان         لأسباب التراجع ا  حتقق الدولة الطرف يف     

  .الساريةإلجراءات  لوفقاًالطلبات معاجلة 

  أوضاع السجون    
االكتظاظ يف  من  لتخفيف  من أجل ا  تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف          -١١

وحتـسني   جديدة يف مرافق السجون املوجودة       أماكن إيواء بناء   منها    مجلة أمور   عرب السجون
 أعداد الـسجناء،  االحتجاز للحد من    بديلة عن   اعتماد تدابري   إضافة إىل   بعض هذه املرافق،    

تشعر بقلق شـديد إزاء      اللجنة، ال تزال    ومع ذلك . ٢٠١٠مثل اعتماد قانون الغرامات لعام      
  ).١٦ و١١املادتان  (كبريةمشكلة يظل بأن االكتظاظ ورود تقارير تفيد 

  :مبا يلي الطرف  الدولة تقومتوصي اللجنة بأن  
. املعايري الدوليـة  حتترم   زمنية حمددة لبناء سجون جديدة       مواعيداعتماد    )أ(  

 بشأن مشروع   تخذ يُ أي قرار إبالغها ب  الدولة الطرف    إىليف هذا الصدد، تطلب اللجنة      و
  سجن ثورنتون؛

، مبا يف   بديلة عن االحتجاز  عقوبات  استحداث  اعتماد سياسة تركز على       )ب(  
 ١٩٨٣لعـام  ) يـة دمة اجملتمعاخل(روع القانون املعدل لقانون العدالة اجلنائية    ذلك سن مش  

االستعاضة عن االحتجـاز بفـرض أداء       لنظر يف   االقضاة  ه سُيطلب من    نص على أن  يي  ذال
  ؛ شهرا١٢ً ملدة ال تتجاوز سجن تقتضي فرض عقوبة اليتالقضايا  مجيع يف ية جمتمعاتخدم

لربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة      اإلسراع يف التصديق على ا      )ج(  
وضـع  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و            

  .آلية وقائية وطنية
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مراحيض داخل مجيع   توفري  لاجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف       ب علماً اللجنة   وإذ حتيط   -١٢
يف " قضاء السجناء حلوائجهم يف األكياس    "استمرار   بسببتشعر بقلق عميق    فإهنا  ،  الزنزانات

املعاملة الالإنسانية واملهينة مستوى صل إىل ، وهذه املمارسة تبعض السجون يف الدولة الطرف
  ).١٦ و١١املادتان ( 

 الدولة الطرف جهودها الرامية إىل القضاء، دون تأخري،         تكثفتوصي اللجنة بأن      
يتـشارك فيهـا    احلاالت اليت    ب بدءاً" جهم يف األكياس  قضاء السجناء حلوائ   "على ممارسة 
اختـاذ إجـراءات    لدولة الطرف   لأنه ينبغي   بتوصي اللجنة كذلك    و.  الزنزانات السجناء
، املـراحيض لقضاء حوائجهم يف    يف أي وقت    مغادرة زنزاناهتم   من  مجيع السجناء   لتمكني  

  .ريثما يتم توفري مراحيض يف كل الزنزانات
اسـتخدام  خبـصوص   وضيحات اليت قدمتها الدولة الطرف       بالت  علماً  اللجنة وحتيط  -١٣

 توصية مـن مفـتش       بعد صدور  اهتمام أنه ب أيضاًوتالحظ اللجنة   . اصةاخلراقبة  املزنزانات  
 لضمان سالمة السجناء    راقبةاملزنزانات  تودع السجناء يف    دائرة السجون   أصبحت  السجون،  

  ).١٦ و١١املادتان (ن وديل لقواعد السجتعوهذا األمر سيتناوله ألسباب طبية فقط، 
مفـتش الـسجون يف      توجيهاتتباع  اتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف         

 ملراقبةازنزانات  املالئم ل ستخدام  ال ا اليت طلب فيها   ٢٠١١أبريل  /نيسان ٧تقريره املؤرخ   
  .املشددة راقبةاملزنزانات و  السجناء سالمةلضمان
اليت تفيد بوجود أوجه قصور يف تقدمي الرعايـة         تقارير  الزاء  تشعر اللجنة بالقلق إ   و  -١٤

  ).١٦ و١١املادتان (يف عدد من سجون الدولة الطرف الصحية 
توصي اللجنة بأن حتسن الدولة الطرف الرعاية الصحية يف مجيع الـسجون، مـع                
  .٢٠١١أبريل /نيسان ١٨ املؤرخالتوجيهات اليت قدمها مفتش السجون يف تقريره مراعاة 

  العنف بني السجناء    
بيد أهنا  . تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة العنف بني السجناء            -١٥

 دعـاء ا عناحلوادث يف بعض السجون، وإزاء تقارير       عدد   إزاء استمرار ارتفاع     ةال تزال قلق  
ن قبل سجناء  ألعمال الترهيب مهم باستمرارمجاعة الرحل يف سجن كورك تعرضسجناء من 

  ).١٦ و١١املادتان (آخرين 
 عرب  توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها ملعاجلة العنف بني السجناء            

  :منها ما يلي أمور مجلة
 وجود املخدرات،هم يف العنف بني السجناء مثل امعاجلة العوامل اليت تس  )أ(  

  الظروف املادية؛سوء و، احةسضيق امل، وعدم وجود أنشطة هادفة و،العصابات املتناحرةو
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املوظفني الذين يتلقون تدريبا على إدارة العنف بني        عدد كاف من     تعيني  )ب(  
  ؛السجناء
الرحل والتحقيق يف مجيع ادعـاءات      أعضاء مجاعة    ترهيبمعاجلة مسألة     )ج(  

  .رهيبالتعرض هلذا تال
للجنة مـن   تمكني ا لكما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية            

  .العنف بني السجناءمشكلة الدولة الطرف ملعاجلة اليت اختذهتا تقييم مدى فعالية التدابري 

   رهن التحقيق املوقوفنيفصل السجناء    
والـسجناء  ملدانني   السجناء ا  إليواء باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف        اللجنة ترحب  -١٦

اسـتمرار  لقلق إزاء   ها تشعر با  ولكن ،مكان قدر اإل  أماكن منفصلة يف  املوقوفني رهن التحقيق    
  ).١٦ و١١املادتان ( هؤالء األشخاصعدم الفصل بني 

املوقـوفني  لسجناء  إليواء ا توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة           
  .املدانني عن السجناء ةمنفصلرهن التحقيق يف أماكن 

  احتجاز الالجئني وطاليب اللجوء    
 لوضع األشخاص احملتجزين ألسـباب تتعلـق بـاهلجرة يف    هاقلقعن   اللجنة   تعرب  -١٧

  ).١٦ و١١املادتان  (والسجناء املوقوفني رهن التحقيقالسجون العادية مع السجناء املدانني 
مجيـع األشـخاص   تضمن إيـواء  توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري    

  .عهمتناسب وضيف مرافق  باهلجرة ةتعلقماحملتجزين ألسباب 

  وى وآليات التحقيقاالشك    
التحقيـق يف   خبـصوص   املعلومات اليت قدمتها الدولة الطـرف        ب علماً اللجنة   حتيط  -١٨

وقعت ُزعم أهنا   املتعلقة باحلوادث اليت    والسجناء ضد موظفي السجون     اليت رفعها   الشكاوى  
ـ /حزيران ٣٠، يف   بورتاليس:  التالية سجوناليف    ١٥؛ ماونـت جـوي، يف       ٢٠٠٩ هيوني

  كـانون  ١٦كـورك، يف    و؛  ٢٠١٠ ينـاير /كانون الثـاين   ١٢ و ؛٢٠٠٩ هيوني/حزيران
وتالحظ اللجنة مع القلـق     . ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٧ وميدالندز، يف    ؛٢٠٠٩ ديسمرب/األول

سوء املعاملـة  التعرض ل ادعاءاتحتقيقات مستقلة وفعالة يف كل هذه احلاالت يف   عدم إجراء   
سـبتمرب  / أيلول ١٠مفتش السجون يف تقريره املؤرخ      وخلص  . نوعلى أيدي موظفي السج   

إىل عدم " السجناءشكاوى لتعامل مع ا  يفتوجيهات بشأن أفضل املمارسات" املعنون ٢٠١٠
جـراءات احلاليـة     اإل ، وأن  والتحقيق فيها  سجناءالشكاوى  تلقي  مستقلة معنية ب  هيئة  وجود  

موظفي ضد  ستقلة لتلقي الشكاوى     بإنشاء آلية م   ىأفضل املمارسات، وأوص  و ال تتفق    تبعةامل
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢ املواد( ن والتحقيق فيهاوالسج
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  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  
ـ  لت اتالتحقيقلتقدمي الشكاوى وإجراء    مستقلة وفعالة   آلية  إنشاء    )أ(    ريسي

وضمان محاية  ن  وضحايا التعذيب وسوء املعاملة على أيدي موظفي السج       شكاوى  تقدمي  
  ي ترهيب أو أعمال انتقامية نتيجة للشكاوى؛كي ال يتعرضوا أل ة للمتظلمنيفعلي

 لتعذيبالتعرض ل ادعاءات حتقيقات فورية ونزيهة وشاملة يف مجيع إجراء  )ب(  
  ن؛وأو سوء املعاملة على أيدي موظفي السج

مجيع املسؤولني الذين يـزعم ضـلوعهم يف أي انتـهاك           وقف  ضمان    )ج(  
  أثناء إجراء التحقيقات؛عملهم عن أداء لالتفاقية 
ادعـاءات  ب املتعلقةتزويد اللجنة مبعلومات عن عدد الشكاوى املقدمة          )د(  

لتحقيقات الـيت أجريـت     اعدد  عن  ، و ون موظفي السج  على يد التعذيب وسوء املعاملة    
  .لضحاياالتعويضات املقدمة ل احملاكمات واإلدانات وكذلك عددو

) غاردا سيوشـانا   (الشرطة اآليرلندية معنية ب أمني مظامل   وترحب اللجنة بإنشاء جلنة       -١٩
 الـشرطة أو أفـراداً    وال جيوز أن يكون أعضاء هذه اللجنة من أفراد قوات           . ٢٠٠٥يف عام   

 أفـراد  ضد  املقدمةيف شكاوى التعذيب وسوء املعاملة  وهلا صالحيات التحقيق    . سابقني فيها 
الشكاوى  إحالة   أيضاًها  ظامل ميكن املأمني  جلنة   ألن   ومع ذلك، تأسف اللجنة   .  الشرطة اتقو

        جلنة أمـني املظـامل     مستقلة أو حتت إشراف      اتحتقيقه إجراء   الذي ميكن  الشرطةإىل مفوض   
كما . أو تعرضهم إلصابات خطرية أثناء احتجازهم     أشخاص  وفاة  ب املتعلقةما عدا الشكاوى    

مقترحات قدمت  ظامل   جلنة أمني امل    بأن معلوماتبالقلق كذلك إزاء ما ورد من       تشعر اللجنة   
صالحية السماح للجنة    يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذلك         ٢٠٠٥لتعديل قانون الشرطة لعام     

ـ بإجراء ا إحالة التحقيقات إىل الشرطة، مما يسمح للشرطة        ب أمني املظامل  نفـسها  ب اتلتحقيق
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢ املواد(

أمني املظامل   جلنة   ، إجراء وجب القانون  مب ، الدولة الطرف  تضمنتوصي اللجنة بأن      
علـى يـد    لتعذيب وسوء املعاملة    ا إدعاءات يف مجيع    ة مباشر اتتحقيقلالشرطة  ب املعنية

ـ  مبهامهاتمكينها من القيام     ل خصص أموال كافية للجنة   ُت وأن،  الشرطة سرعة ونزاهـة   ب
دها يرف تزو كما تطلب اللجنة من الدولة الط     . شكاوى وحتقيقات ما تراكم من     ومعاجلة

 ضد املقدمةعدد الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة ) أ(: ما يليبيانات إحصائية عب
عدد ) ب(؛  ، وعدد احملاكمات واإلدانات   اليت أجرهتا ، وعدد التحقيقات    ون السج موظفي

  .لشرطةاىل الة إالقضايا احمل

  متابعة تقرير ريان    
 اخلطة اليت كانـت قـد   فيما خيصتالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف        -٢٠

 األطفال االعتداء على من أجل تنفيذ توصيات تقرير جلنة التحقيق يف ٢٠٠٩يف عام   اعتمدهتا  
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 للبيان الذي أدىل به أمـني       وفقاً هأنبقلق من   ومع ذلك، تشعر اللجنة     . تقرير ريان باملعروف  
. مل تنفذ بعدُ    يف إطار اخلطة    مهمة التزاماتمثة  ،  ٢٠١١مارس  /آذاريف   باألطفال   املعيناملظامل  

 اليت توصل   جاتإزاء عدم متابعة الدولة للتقرير بالرغم من االستنتا       قلق عميق   اللجنة  ويساور  
مـن  كانـت   م   وإمهاهل  على األطفال   والعاطفي البدين االعتداء"أعمال    بأن إليها تقرير ريان  

مؤسسات سيما   الاالعتداء اجلنسي وقعت يف كثري منها، و      حاالت  "ن  أ، و " املؤسسات مسات
  فقط إىل النيابة العامةقضية ١١الدولة الطرف أحالت بالقلق أيضاً ألن  اللجنةتشعر و". البنني

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ املواد( لجنةالرغم األدلة الكثرية اليت مجعتها  قضايا ٨  منهافضتُر
  : مبا يليالطرفتوصي اللجنة الدولة   
لتحقيق يف االعتـداء    اتنفيذ مجيع توصيات جلنة     تقدمي اقتراح خبصوص      )أ(  

   إطار زمين للقيام بذلك؛ووضععلى األطفال 
 حتقيقات فورية ومستقلة وشاملة يف مجيع حاالت االعتداء الـيت           إجراء  )ب(  

  ؛تهم عند االقتضاء اجلناة ومعاقبوحماكمةالتقرير، كشف عنها 
 ومتتعهم حبـق قابـل للتنفيـذ يف          مجيع ضحايا االعتداء    إنصاف ضمان  )ج(  

  . على أكمل وجه ممكنموسائل إعادة تأهيلهإتاحة تعويض، مبا يف ذلك ال

  )Magdalene Laundries(إصالحيات مغدلني النسائية     
 اتتجـز لفتيات والنساء احمل  ل الدولة الطرف    محايةيساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم         -٢١
وتفتيش  ألهنا مل تضع قواعد لتنظيم  النسائية مغدلني يف إصالحيات١٩٩٦ و١٩٢٢ني  بقسراً

وء من أشكال س  بدنية وعاطفية وغريها    وقوع اعتداءات   زعم  حيث يُ هذه اإلصالحيات   عمل  
كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عـدم         . انتهاكات لالتفاقية مستوى  تصل إىل    املعاملة
الفتيات والنساء  ادعاءات تعرض   مستقلة وشاملة يف    و  فورية تحقيقاتل الدولة الطرف    إجراء

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢ املواد( سوء املعاملة لصالحياتهذه اإليف 
 الدولة الطرف حتقيقات فورية ومستقلة وشاملة يف مجيع         جتريتوصي اللجنة بأن      

إنسانية أو املهينـة    شكاوى التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال          
وأن ، )Magdalene Laundries (النـسائية مغدلني كبت يف إصالحيات زعم أهنا ارُتاليت ُي

أن تناسب مع خطورة اجلرائم املرتكبة، و     هم بعقوبات ت  عاقبت و حتاكم، عند االقتضاء، اجلناة   
حـة  إتا، مبا يف ذلك      ومتتعهن حبق قابل للتنفيذ يف التعويض       مجيع الضحايا  إنصافضمن  ت

  . على أكمل وجه ممكننوسائل إعادة تأهيله

  احملتجزوناألطفال     
احتجـاز األطفـال يف مـدارس    يف جمال  بسياسة الدولة الطرف    حتيط اللجنة علماً    -٢٢
 هـا قلقية لقضاء األحداث، بيد أهنا تعرب عـن         يرلنداآلدائرة  عليها ال شرف  اليت ت حتجاز  الا
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 مؤسـسة ن يف   وتجزحيال يزالون    سنة   ١٧و ١٦بني  الشبان املتراوحة أعمارهم    أن  من  بالغ  ال
 أكثر   احتجاز ، وهو مؤسسة  متوسطةتسري فيه إجراءات أمنية      اًسجن اليت تعد     باتريك سانت

، رغـم   الدولة الطرف ألن  أيضاً  تشعر اللجنة بالقلق    و. ألطفالالرعاية   خمصص   فقرممما هو   
الشروع  بعد قرار    تتخذاتريك، مل   بمؤسسة سانت   هناء احتجاز األطفال الصغار يف      بإالتزامها  

  ).١٦ و١١ و٢ املواد(بناء مرافق وطنية جديدة الحتجاز األطفال يف 
وطنيـة   بناء مرافق    يف الدولة الطرف، دون أي تأخري،       تشرعتوصي اللجنة بأن      
يف غضون ذلك، توصي اللجنة بـأن تتخـذ         و. أوبرستاون يفألطفال  الحتجاز ا جديدة  

 مباتريك ونقله مؤسسة سانت    احتجاز األطفال يف     لوقفاملناسبة  الدولة الطرف التدابري    
  .إىل مرافق مناسبة

 املعين باألطفال غـري مكلـف      املظامل   من أن أمني  وتعرب اللجنة عن قلقها العميق        -٢٣
ممـا حيـرم    باتريك،  مؤسسة سانت   التفاقية يف   اهك  تنتأعمال  وقوع  لتحقيق يف ادعاءات    با

  ).١٣ و١٢املادتان (الوصول إىل أية آلية لتقدمي الشكاوى من األطفال يف تلك املؤسسة 
توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف تشريعها املتعلق بإنشاء مكتب أمني               

أعمـال  لتحقيق يف شكاوى    أمني املظامل صالحية ا    والية   تضمنيألطفال هبدف   املعين با املظامل  
  . باتريكمؤسسة سانت يف  احملتجزونفال األط اليت يتعرض هلاعاملةاملالتعذيب وسوء 

  البدنية ةبوعقال    
لكنـها  ،  اجلنـائي نظام  ال يف املدارس و   ةحمظور  بأن العقوبة البدنية   حتيط اللجنة علماً    -٢٤

املنصوص عليه يف القانون ق احلأن هذه العقوبة مشروعة يف املرتل مبوجب  من  تشعر بقلق بالغ    
األطفال، وكذلك يف بعض مؤسسات     لتأديب  " معتدلة معقولة و  عقوبة"استخدام  العام بشأن   

  ).١٦ و٢املادتان (الرعاية البديلة 
لألطفال يف مجيع    العقوبة البدنية مجيع أشكال   حبظر  توصي اللجنة الدولة الطرف       
ز أشكال  يآثاره الضارة، وتعز  باجلمهور  عامة   اآلباء و  لتوعيةم محالت عامة    ينظوت،  احلاالت

  .ة البدنيللعقوبة العنيفة كبديل لتأديب اإلجيابية غريا

  تشويه األعضاء التناسلية األنثويةحظر     
تشويه (العدالة اجلنائية   إعادة طرح مشروع قانون     الدولة الطرف    بعزم   علماً اللجنة   حتيط  -٢٥

الذي جيرم تشويه األعـضاء التناسـلية        على جدول أعمال الربملان، و     )األعضاء التناسلية األنثوية  
والية قـضائية   لمحاكم  مينح ل ، وبعضها    بذلك اجلرائم ذات الصلة   خاصة ب  ضم أحكاماً وي األنثوية

ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات حتظر تشويه األعضاء التناسـلية            . خارج اإلقليم 
 امرأة يف   ٢ ٥٨٥أن حوايل   تبني   ٢٠٠٦على أساس تعداد عام     املسجلة  البيانات  أن  رغم   األنثوية

  ).١٦ و٢ املادتان(ضعن لعملية تشويه األعضاء التناسلية خالدولة الطرف 
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  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  
تشويه األعضاء  (العدالة اجلنائية   إعادة طرح مشروع قانون     اإلسراع يف     )أ(  

  ؛ اجلديدعلى جدول أعمال الربملان) التناسلية األنثوية
 بآثـار هـذه     اجملتمعرائح   بغية توعية مجيع ش    حمددة اهلدف تنفيذ برامج     )ب(  

  املمارسة الضارة للغاية؛
تشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة       إىل أن     القانون  يف صراحةاإلشارة    )ج(  

  .التعذيبيشكل ضرباً من 

  اإلجهاض    
عـدم  إزاء  تالحظ اللجنة القلق الذي أعربت عنه احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان             -٢٦

 بعـض   تلوصول إليه يف الدولة الطرف لتحديد ما إذا كان        ايسهل  وجود إجراء حملي فعال     
 ضد  جو وب،   ،أقضية   ( أم ال  حياة األم على    كبرياً  حقيقياً اً طبي شكل خطراً تحاالت احلمل   

يتعرضون الذين  ن  لنساء وأطبائه ا يتسبب يف حالة من الشك لدى     األمر الذي   وهو  ،  )يرلنداآ
. قانونلخمالفاً ل ترب ما يقدمونه من نصائح أو عالج         اع  إذا  اجلنائية عقوبةالنائي أو   اجللتحقيق  ل

إطار قـانوين   وجود  احملكمة وعدم    الغموض الذي أشارت إليه      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء    
 النـساء املعنيـات     هجهاووإذ تالحظ اللجنة ما ت    . ميكن من خالله حل اخلالفات يف الرأي      

قلق من أن هذا قد يثري قـضايا        تشعر بال فإهنا  خطر املالحقة اجلنائية والسجن،     من   نهؤوأطبا
 على حنو ما قيـل    عتزام الدولة الطرف،    عن تقديرها ال   اللجنة   وتعرب.  لالتفاقية تشكل خرقاً 

      غري أن اللجنة قلقـة مـن   .  حكم احملكمةللنظر يفنشاء فريق خرباء إأثناء احلوار مع اللجنة،    
       خاص بـذلك،     تشريع يس هناك لف إلجهاض،باسمح   قضائية ت  سوابقوجود  الرغم من   أنه ب 

، الفتيـات القاصـرات   حاالتفردية، وال سيما الاالت احل عواقب وخيمة يف مما تترتب عنه  
  ).١٦ و٢املادتان  (اتريلفقاوالنساء املهاجرات، والنساء 

سن قـانون   بحتث اللجنة الدولة الطرف على توضيح نطاق اإلجهاض القانوين            
مالئمة خدمات  وتوفري  املخالفة   للطعن يف اآلراء الطبية      ئمةمالإجراءات  وضع   و يتشريع

  . االتفاقيةمعقوانينها وممارساهتا ملواءمة  لتنفيذ عمليات اإلجهاض يف الدولة الطرف

  العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل    
د احلنس و ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع العنف القائم على اجل             -٢٧
القائم علـى   العنف  ، مبا يف ذلك اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة العنف املرتيل واجلنسي و           منه

باسـتمرار   اليت تفيد    تقاريرال إزاءبالغ  بيد أن اللجنة تشعر بقلق      . ٢٠١٤-٢٠١٠نوع اجلنس،   
 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩عـامي   يف  املخصصة   امليزانيةختفيض  ومعدالت العنف املرتيل ضد املرأة      زيادة  

  .لضحايا العنفاملقدمة خدمات الدعم وراكز اإليواء مل
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  :على ما يليوحتث اللجنة الدولة الطرف   
التنفيذ الفعال  منها  مجلة أمور   عرب   جهودها ملنع العنف ضد املرأة       تكثيف  )أ(  

      القائم على نوع اجلـنس،     العنف  لالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف املرتيل واجلنسي و      
  ؛ باملوضوعا يف ذلك مجع البيانات ذات الصلةمب

وخدمات الدعم املقدمة لـضحايا     ملراكز اإليواء   تعزيز دعمها ومتويلها      )ب(  
  العنف املرتيل؛

 وحماكمة  عنف املرتيل ادعاءات ال حتقيقات فورية ونزيهة وشاملة يف      إجراء    )ج(  
  عند االقتضاء؛تهم وإداناجلناة 

 يشمل معـايري واضـحة      لكي ١٩٩٦يل لعام   تعديل قانون العنف املرت     )د(  
يت تربطها  د األهلية جلميع األطراف ال    يومتدواألوامر املانعة،   السالمة  حفظ   أوامر   إلصدار

 مـع أفـضل     ، وذلـك متـشياً    هاعالقة محيمة، بغض النظر عن تعايش     أو كانت تربطها    
  ؛املمارسات املعترف هبا دولياً

 يعتمدن على آخرين للحصول على     املهاجرات الالئي النساء  منح  ضمان    )ه(  
  .القانون مبوجب  مستقالًاًلعنف املرتيل مركزمستندات اإلقامة والالئي يتعرضن ل

  معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية    
غري  الذين يذهبون للعالج طواعية    ىملرضحالة ا ألن تعريف   تعرب اللجنة عن قلقها       -٢٨

. للصحة العقليـة  معتمد  مركز  إىل   دخلُيشخص قد    ل يف احلرية ق  احلماية  حب يسمحمبا  كاٍف  
 ةعقليال اإلعاقة  األشخاص ذوي  عادة تصنيف إيكتنف  للغموض الذي   وتأسف اللجنة كذلك    

  ).١٦ و٢املادتان ( يرسلون للعالج قسراًمن مرضى يلتمسون العالج طواعية إىل مرضى 
ليـة لعـام    توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف قانون الـصحة العق             
 بأن تبلّـغ    اللجنةومن مث، توصي    .  مع املعايري الدولية   سقتي من أجل ضمان أن      ٢٠٠١
 تشريعاهتا مع   ملواءمة ةتخذامل اخلاصةتدابري   عن ال   الطرف يف تقريرها الدوري الثاين     الدولة

  .املعايري املقبولة دولياً

   هبمري املصحوبني عن ذويهم وغمحاية القاصرين املنفصلني    
إجراء محايـة   ب باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق          علماً حتيط اللجنة   -٢٩

يف إطار والية اهليئـة التنفيذيـة خلـدمات          ري املصحوبني  عن ذويهم وغ   القاصرين املنفصلني 
عداد املفقودين ما بـني     أصبحوا يف    من األطفال    ٥٠٩لكنها تشعر بقلق عميق ألن      الصحة،  

وتأسف . حالة فقط ٥٨مالبسات حاالت االختفاء إال يف  تتضح ملو ٢٠١٠ و٢٠٠٠عامي 
علومات عن التدابري املتخذة ملنع هـذه الظـاهرة         ملالدولة الطرف   لعدم تقدمي   اللجنة كذلك   

  ).١٦ و٢املادتان  ( األخرىومحاية هؤالء القاصرين من أشكال االستغالل
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 عـن   القاصرين املنفصلني ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة حلماية           
 اخلاصةبيانات عن التدابري     تقدمي   يف هذا الصدد   أيضاًهلا   وينبغي   .غري املصحوبني و ذويهم

  . هبمغري املصحوبنيو  عن ذويهماملتخذة حلماية القاصرين املنفصلني

  نفاذ القانونإتدريب موظفي     
امج التدريبيـة العامـة     ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن الرب          -٣٠
وظفي إنفـاذ   مل ة خاص يةتدريببرامج  عدم توفري   إزاء  يساورها  قلق  غري أن ال   الشرطة،   اتلقو

على دليل التقصي والتوثيق الفعالني     ولألطباء  املعاملة،  سوء  حظر التعذيب و  يف جمال    القانون
ية أو املهينـة    بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسان             

  ).١٦ و١٠ و٢ املواد( )بروتوكول اسطنبول(
  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  
مـن   موظفي إنفاذ القانون، على أساس منتظم ومنهجي،    استفادةضمان    )أ(  
  حبظر التعذيب؛منها ما يتعلق سيما  ال على أحكام االتفاقية، وة التدريب الالزمبرامج

على أساس منتظم ومنهجي، على دليل التقـصي         توفري التدريب ضمان    )ب(  
والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو        

لعاملني يف اجملال الطـيب وغريهـم مـن          ل ،)بروتوكول اسطنبول (الالإنسانية أو املهينة    
 ألي شكل من أي فرد خيضععالج احتجاز أو استجواب أو األشخاص املكلفني بعمليات 

اآلخرين املكلفـني بتوثيـق     ملهنيني  إضافة إىل ا  أشكال التوقيف أو االحتجاز أو السجن،       
ينبغـي  و. املناسـبة  الدليل إىل مجيع اللغات      هذاترمجة  و،   فيها التحقيقو التعذيب   حاالت

البت يف إجراءات ب املكلفني توفري مثل هذا التدريب لألفراد أيضاًللدولة الطرف أن تكفل 
  اللجوء؛بات طل

 يـة  والتدريب التثقيفيـة وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية هذه الربامج          )ج(  
ملـوظفي  املقدم  لتدريب  لتقييم منتظم   إجراء   و ،التعذيب وسوء املعاملة  منع   على   وآثارها

  إنفاذ القانون؛
راعي الفـوارق بـني اجلنـسني       ي جهودها الرامية إىل تنفيذ هنج       تكثيف  )د(  
شكل مـن   الاليت يتعرضن ألي    النساء   عالج أو   استجوابأو   ني باحتجاز املكلفلتدريب  

  أشكال االعتقال أو االحتجاز أو السجن؛
 علـى نفاذ القـانون وغريهـم      إتعزيز جهودها لضمان تدريب موظفي        )ه(  

الفئات الضعيفة املعرضة خلطر سوء املعاملة مثل األطفال واملهاجرين والرحل          التعامل مع   
  من الفئات الضعيفة؛والغجر وغريهم 

  .التدريب املهين يف املستشفيات واملؤسسات الطبية واالجتماعيةب النهوض  )و(  
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحـدة الرئيـسية               -٣١
طرفاً فيها بعد، وال سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق         مل تصبح   بشأن حقوق اإلنسان اليت     

التفاقيـة  او واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،       يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،    مج
  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  واحملاضر املوجزة  وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير املقدم إىل اللجنة            -٣٢
 املواقع الرمسيـة علـى شـبكة       عرب ملناسبةباللغات ا وواملالحظات اخلتامية على نطاق واسع      

  .وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكوميةواإلنترنت 
معلومات عـن    ، يف غضون سنة واحدة،    تقدموتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         -٣٣

       مـن   ٢٥ و ٢١ و ٢٠ و ٨توصيات اللجنة الواردة يف الفقـرات       استجابةً ل  إجراءات املتابعة 
  .هذه الوثيقة

أن تراعي يف تقريرها املقبل املقدم مبوجب االتفاقية        تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      و  -٣٤
 حتديثكما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل       . أربعني صفحة بقصى للصفحات احملدد    العدد األ 

وفقاً لشروط الوثيقة األساسـية     ) HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1(الوثيقة األساسية املشتركة    
درجة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهـدات الدوليـة            املشتركة امل 

 ، اليت اعتمدها االجتماع املشترك بني جلـان هيئـات         )HRI/GEN.2/Rev.6(حلقوق اإلنسان   
وتشكل . ثمانني صفحة بمعاهدات حقوق اإلنسان، واحترام عدد الصفحات األقصى احملدد         

ددة والوثيقة األساسية املوحدة معاً التزام الدولة الطرف بـاإلبالغ          الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حم   
  .مبوجب االتفاقية

والدولة الطرف مدعّوة إىل تقدمي تقريرها التايل الذي سيعترب التقرير الدوري الثـاين               -٣٥
  .٢٠١٥ هيوني/ حزيران٣يف موعد أقصاه 

        


