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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  روب املعاملة أو العقوبةمن ض

 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

  تامية للجنة مناهضة التعذيباملالحظات اخل    

  موريشيوس    
يف التقرير الـدوري الثالـث ملوريـشيوس        ) اللجنة(نظرت جلنة مناهضة التعذيب       -١
)CAT/C/MUS/3 (            ٩٩٨املقدَّم وفقاً إلجراء اإلبالغ االختيـاري اجلديـد، يف جلـستيها 
مدت يف  ، واعت )1001 و CAT/C/SR.998 (٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ و ١٩ املعقودتني يف    ١٠٠١و

  .املالحظات اخلتامية التالية) CAT/C/SR.1015(مايو / أيار٣١  املعقودة يف١٠١٥جلستها 

  مقدمة  - ألف  
ترّحب اللجنة بتقدمي موريشيوس تقريرها الدوري الثالث وفقاً إلجـراء اإلبـالغ              -٢

اضيع أعّدهتا  االختياري اجلديد للّجنة املتمثِّل يف تقدمي الدولة الطرف ردوداً على قائمة من املو            
وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ملوافقتها على اإلبالغ مبوجـب           . وأحالتها اللجنة 

غري أهنا تأَسف لتـأخُّر     . هذا اإلجراء اجلديد الذي ييّسر التعاون بني الدولة الطرف واللجنة         
  .فاقيةالتقرير مثاين سنوات مما حيول دون إجراء اللجنة حتليالً متواصالً لتنفيذ االت
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وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقدمي الردود على قائمة املواضـيع               -٣
ضمن املوعد النهائي احملدد وعلى احلوار الصريح والبّناء الذي جرى مع وفدها الرفيع املستوى    

  .وعلى املعلومات والشروح اإلضافية اليت قّدمها الوفد للّجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :لتصديق على الصكوك الدولية التاليةباب اللجنة ترّح  -٤

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      تفاقية  الربوتوكول االختياري ال    )أ(  
  ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١يف أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

طفـال يف   إشراك األ حقوق الطفل املتعلق ب   تفاقية  الربوتوكول االختياري ال    )ب(  
  ؛٢٠٠٩فرباير / شباط١٢يف حة الرتاعات املسلّ

                                          االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء                   ومعاقبة                    بروتوكول منع وقمع    )ج(  
   /          أيلـول    ٢٤   يف                   مة عرب الوطنية                                           َّ       ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ           ِّ   املكمِّ  ،       واألطفال
   ؛    ٢٠٠٣      سبتمرب 

                                        عن طريـق الـرب والبحـر واجلـو،                                          بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين     )د(  
    ؛    ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤  يف               مة عرب الوطنية                             َّ األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ         التفاقية     ِّ املكمِّل

  ؛٢٠٠٢مارس / آذار٥يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    ) ه (  
 / نيـسان  ٢١يف  ة  مة عرب الوطني  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ        ) و (  

  .٢٠٠٣أبريل 
كي  تعديل تشريعاهتا جل   اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف أل      ارتياحٍبوتالحظ اللجنة     -٥
  :ما يليوترّحب باعتمادها  رب من احلماية حلقوق اإلنسانأكقْدراً ر توفِّ

، الـذي يـدرِج يف      ٢٠٠٣يف عام   ) ٧٨املادة  ) (تعديل(القانون اجلنائي     )أ(  
   من اتفاقية مناهضة التعذيب؛١وطين تعريف التعذيب الوارد يف املادة القانون ال
للقانون املتعلق باحلماية من العنف املرتيل الصادر يف         ٢٠٠٤تعديالت عام     )ب(  

  ؛١٩٩٧عام 
 الـصادر يف                  قـانون محايـة الطفـل      ل ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥تعديالت عامي     )ج(  

  ؛١٩٩٤عام 
  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١ يف قانون مكافحة االجتار  )د(  
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املتعلق بإلغاء  )) ١(٥املادة  ) (تعديل (٢٠٠٧قانون اإلجراءات اجلنائية لعام       )ه(  
األحكام اإللزامية الصادرة يف جرائم مبوجب القانون اجلنائي وقـانون املخـدرات اخلطـرة         

  ؛٢٠٠٧وبإعادة منح احملاكم حرية التقدير يف إصدار األحكام يف عام 
  ؛٢٠٠٦اد بسبب دين مدين الصادر يف عام سجن األفر) إلغاء(قانون   )و(  
 املنشئ لشعبة   ٢٠٠٢قانون التمييز القائم على نوع اجلنس الصادر يف عام            )ز(  

  التمييز القائم على نوع اجلنس داخل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛
  .٢٠٠١ يف عام قّرقانون نقل السجناء، الذي أُ  )ح(  

هود الدولة الطرف الرامية إىل تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق         وترّحب اللجنة جب    - ٦
  . وإىل إنشاء مكتب أمني مظامل الطفل٢٠٠١أبريل /اإلنسان يف نيسان

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  إدراج أحكام القانون الدويل يف القانون احمللي    
 إلدراج أحكام املعاهـدات     مع أن اللجنة تالحظ أن للدولة الطرف نظاماً مزدوجاً          -٧

الدولية يف قوانينها احمللية، فإن القلق يساورها ألن الدولة الطرف مل تـدرج بعـد أحكـام                 
  ).٢املادة (االتفاقية يف قوانينها احمللية بشكل كامل 

لدستور الذي أعلن   لستعراض املقبل   اال يف سياق    ،لدولة الطرف اأن تنظر   ينبغي    
 تنفيـذ  من أجل إتاحة     اأحكام االتفاقية بكاملها يف تشريعاهت     يف إدراج     إجرائه، الوفد عن 
  .اللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية اليةاحملاكم احمل

  وبات متناسبة مع أعمال التعذيبعق    
، بصيغتها املنقّحة، من    ٧٨مع أن اللجنة تالحظ أن العقوبات املنصوص عليها يف املادة             -٨

 ١٥٠ ٠٠٠تنص فيما يتعلق جبرمية التعذيب على غرامة قدرها         ) ٢٠٠٨(القانون اجلنائي املعدل    
       ألف روبية كأقصى حد وعلى عقوبٍة بالسجن ملدة ال تزيد على عشر سنوات، فإن القلـق                
ال يزال يساورها ألن بعض الظروف املشدِّدة، كإصابة الضحية بإعاقة دائمة، ال تؤَخذ بعني              

بقلق كذلك أن العقوبات علـى جـرائم أخـرى،          وتالحظ اللجنة   . االعتبار بشكل خاص  
  ).٤ و١املادتان (كاالجتار باملخدرات، أشدُّ من تلك املنصوص عليها فيما يتعلق بالتعذيب 

 قانوهنا اجلنائي كي جتعل من أعمـال التعـذيب          دولة الطرف أن تراجع ال  ينبغي    
  .التفاقية من ا٤ وفقاً للمادة تتناسب مع خطورهتا عليها بعقوبات جرائم يعاقَب
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  حظر التعذيب بشكل مطلق
من املستبعد إصدار احملاكم يف موريشيوس أحكاماً جتيـز         "مع أن اللجنة تالحظ أن        -٩

، فإن القلـق    )١٥، الفقرة   CAT/C/MUS/3الوثيقة  " (اعتبار ظروف استثنائية مربِّراً للتعذيب    
عتداد بأي ظروٍف   يساورها إزاء خلُو تشريعات الدولة الطرف من نص يكفل عدم جواز اال           

  . من االتفاقية٢ من املادة ٢استثنائيٍة، أياً كانت، كمربِّر للتعذيب، وفقاً للفقرة 
        لدولة الطرف يف تشريعاهتا نصاً حيظر التعذيب حظـراً مطلقـاً           أن تدرج ا  ينبغي    

  . حتت أي ظرٍف كانهوال جييز تربير

  الضمانات القانونية األساسية    
 حتيط علماً باملعلومات اليت قّدمتها الدولة الطرف، فإن القلق يساورها           مع أن اللجنة    -١٠

إزاء الغموض الذي يكتنف مسألة ما إذا كان يتاح لألشخاص املوقوفني واحملتجزين احتياطياً             
عرض أنفسهم يف بداية احتجازهم على طبيبٍ، من اختيارهم إذا أمكن، وما إذا كان ُيحترم               

ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء نقص معلومات واضـحة         . خلاصةحقُّهم يف حرمة احلياة ا    
بشأن ما إذا كان األشخاص احملتجزون ُيبلَّغون على الفور حبقهم يف االتـصال بأُسـرهم أو                

ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء تسجيل األشخاص وفق األصـول          . بأشخاص من اختيارهم  
  ).٢املادة (ة تقدميهم إىل احملكمة املرعية يف الفترة ما بني حلظة اعتقاهلم وحلظ

  :ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري تكفل ما يلي  
 احتجازهم على   يف بداية  احتياطياًض األشخاص املعتقلني واحملتجزين     عْر  )أ(  

  ؛ ذلك إذا أمكن،طبيبٍ من اختيارهم
  ية؛إحاطة زيارات الطبيب بالسّر  )ب(  
  . من اختيارهم بأمر احتجازهماصٍسرهم أو أشخمتكينهم من إخبار أُ  )ج(  
 واضحة ومناسبة لتـسجيل      ولوائح لدولة الطرف أيضاً قواعد   أن تضع ا  وينبغي    

  . احتجازهم ولضمان تقدميهم إىل احملكمة يف غضون فترة قصريةايةاألشخاص منذ بد

  آليات الشكوى    
 املقدَّمة يف حق    حتيط علماً بوجود آليات خمتلفة مكلَّفة بتلقي الشكاوى       مع أن اللجنة      -١١

مسؤولني من الشرطة بسبب إفراطهم يف استخدام القوة وبالتحقيق يف تلـك الـشكاوى،              
كاللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب التحقيق يف الشكاوى، فإن القلق يساور اللجنة إزاء        

 وتأسف اللجنة. استقالل مكتب التحقيق يف الشكاوى حيث إنه خيضع إدارياً ملفوَّض الشرطة     
لقلة املعلومات بشأن تنفيذ التوصيات بشأن الشرطة اليت أوردهتا اللجنـة الوطنيـة حلقـوق         

  ).١٣ و١٢ و٢املواد  (٢٠٠٧اإلنسان يف تقريرها لعام 
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ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملموسة كي ُيعهد إىل آليات شكاوى مستقلة               
فاضة ونزاهة، وكي يالَحق املذنِبون     بالنظر يف الشكاوى اليت تقدَّم ضد الشرطة فوراً وباست        

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف وتنفّذ على وجـه           . وتتم إدانتهم ومعاقبتهم  
السرعة مشروع قانون الشكاوى ضد الشرطة اجلاري إعداده، وأن تنشئ مكتباً مـستقالً             

اً بشأن إجراءات   للشكاوى ضد الشرطة؛ كما ينبغي هلا أن تعتمد قانون شرطة جديد وقانون           
الشرطة واألدلة اجلنائية، إىل جانب قواعد املمارسة لضبط سلوك األشخاص املعهود إلـيهم         

وينبغي كذلك أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ التوصيات بشأن سلوك          . بالتحقيق يف اجلرائم  
طلع  كما ينبغي هلا أن تُ     ٢٠٠٧الشرطة اليت قّدمتها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام          

  .اللجنة على ما حتققه من نتائج ملموسة

  عدم اإلعادة القسرية    
يساور القلق اللجنة ألن تشريعات الدولة ال تضمن بوضوح وبشكل كامل التقيـد               -١٢

 من االتفاقية، وفقاً لطلـب اللجنـة يف         ٣مببدأ عدم اإلعادة القسرية املنصوص عليه يف املادة         
ويساور القلـق اللجنـة     ). ١٩٩٩،  )ج(١٢٣، الفقرة   A/54/44الوثيقة  (مالحظاهتا اخلتامية   

كذلك إزاء نقص املعلومات بشأن اإلجراءات املتبعة يف حـاالت تنفيـذ طلبـات تـسليم               
األشخاص وكذلك بشأن الضمانات اإلجرائية اليت يتمتع هبا الشخص موضوع إجراء تسليم،           

  ).٣ملادة ا(مبا يف ذلك احلق يف الطعن يف إجراء التسليم مع وقف تنفيذه 
بـدأ عـدم    التقيـد مب  ضمن  على حنو ي  لدولة الطرف تشريعاهتا    اأن تراجع   ينبغي    

لدولة الطرف قانون تسليم األشخاص كي جتعله       اوينبغي أن تستعرض    . اإلعادة القسرية 
سلـسة  وينبغي هلا على اخلصوص أن توضـح    .  من االتفاقية  ٣أحكام املادة   ب متاماً   متقيداً

تقريره، والضمانات املقدمة، مبا يف ذلك إمكانيـة الطعـن يف           طلب التسليم و  إجراءات  
ن عدم تعريض األشخاص املطرودين أو املعادين أو املسلَّمني         اضمه ل القرار مع وقف تنفيذ   

لة عن عدد   م بيانات إحصائية مفصّ   وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقدّ     . خلطر التعذيب 
تلك الطلبات وعدد األشخاص الذين مت أو مل        م  اها وعن الدول اليت تقدّ    الطلبات اليت تتلقّ  

  .يتم تسليمهم

  التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
مع أن اللجنة حتيط علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لكي توفّر للمسؤولني يف                -١٣

نـع  الشرطة ولغريهم من املوظفني التثقيَف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك م             
. التعذيب، تأسف اللجنة لعدم توفري معلومات بشأن النتائج امللموسة لربامج التدريب تلـك            

دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب      "ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء عدم إدراج        
 )بروتوكول اسطنبول " (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

  .يف برامج التدريب اخلاصة بالعاملني يف امليدان الطيب )١٠املادة (
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فـني بإنفـاذ   كلَّوظفني اململفائدة الدولة الطرف براجمها التدريبية ل   اينبغي أن تعزز      
 يف توثيق أعمال التعذيب والتحقيـق       دورٍيضطلع ب ن وللعاملني يف اجملال الطيب وملن       والقان

دليل التقـصي والتوثيـق    "ك ،  صكوك أخرى االتفاقية و عن طريق تضمينها أحكام     فيها،  
الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو              

لدولة الطرف منهجيةً لتقييم أثر     كذلك أن تضع ا   وينبغي  ). بروتوكول اسطنبول " (املهينة
ويف هذا الـشأن،  . نتائجهاعلى ة ع اللجن طل وأن تُ   على أرض الواقع   برامج التدريب تلك  

  .حتث اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من اهليئات واملنظمات الدولية

  ظروف االحتجاز    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قّدمتها الدولة الطرف بشأن ما تبذله من جهـود                -١٤

بيد .  سجيناً يف ميلروز٧٥٠  ل يتسع لتحسني ظروف االحتجاز، مبا يف ذلك بناء سجنٍ جديٍد
      اللجنة بسبب االكتظاظ الذي تشهده بعض السجون يف الدولـة الطـرف             أن القلق يساور  

، وبسبب ظروف السجن غري املالئمة،      )GRNWوال سيما سجون بو باسان وبويت فريجي و       (
 املدانني ليس مكفوالً دائماً، إىل جانب ارتفاع        وألن الفصل بني احملتجزين احتياطياً والسجناء     

ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء ارتفاع معدل احملتجزين احتياطياً . معدل العنف بني السجناء   
  ).١٦ و١١املادتان (

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري إضافية مناسـبة للحـد مـن االكتظـاظ                 
تدابري ة الدولة الطرف أيضاً على اختاذ       جنوحتث الل . ولتحسني الظروف يف مجيع السجون    

         لدولـة  أن تتخـذ ا   وينبغـي   . ري احتجازية وعلى تقصري ُمدد احلبس االحتياطي      بديلة غ 
 للحـد مـن     عن غريهم وأن تعتمد خطةً    احتياطياً  احملتجزين  الطرف تدابري لضمان فصل     

  .العنف بني السجناء

  والتحقيقات واملالحقاتالشكاوى     
 من الـشكاوى    ال يتم التحقيق أو املالحقة إالّ يف قلة قليلة         هنألاللجنة  ور القلق   يسا  -١٥

على يد املوظفني املكلفـني     سوء املعاملة   ب أو   التعذيب أو باإلفراط يف استخدام القوة     املتعلقة ب 
بإنفاذ القانون أو موظفي السجون ويف حاالت الوفاة أثناء احلبس االحتياطي، وال ُتفـضي              

  ).١٤ و١٣ و١٢املواد (تعويض وى عادةً إىل تلك الشكا
لة اة وفع ستفيضة حتقيقات نزيهة وم   ي أن ُتجري الدولة الطرف بصورة منهجي      ينبغ  

أن و أو موظفي السجون ارتكبوها   الشرطةيت ُيدَّعى أن أفراداً من       مجيع أعمال العنف ال    يف
 هلا كذلك أن تكفل     وينبغي. عقوبات تتناسب مع خطورة أفعاهلم    م  ترتل هب اكم اجلناة و  حت

 على وسائل اجلرب وعلى تعويض عادل وكاٍف، مبا يف ذلـك            سرهملضحايا أو أُ  ا حصول
اللجنة بنتـائج   لدولة الطرف   غ ا أن تبلِّ وينبغي  . وسائل إعادة التأهيل على الوجه األكمل     
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من ة ومبا يسفر عنه اعتراض مدير النيابة العامة على إقالة أربعة متَهمني             ريااإلجراءات اجل 
  .مسؤويل الشرطة

  العنف على النساء، مبا يف ذلك العنف املرتيل    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل مكافحة العنـف املـرتيل،                -١٦

 علـى قـانون     ٢٠٠٤وخاصة العنف على النساء واألطفال، كالتعديل الذي أجرته يف عام           
 واالستراتيجيات اليت اعُتمدت وُنفِّذت إىل جانب       احلماية من العنف املرتيل وعدٍد من اخلطط      

يف الدولـة    بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العنـف املـرتيل          . اآلليات اليت أُنشئت  
الطرف، وخباصة العنف على النساء واألطفال مبا يف ذلك العنف اجلنسي، وإزاء عدم جتـرمي               

  ).١٦ و٢املادتان (اغتصاب األزواج 
واصل الدولة الطرف معاجلة العنف املرتيل بشكل فعال، مبا يف ذلـك            ينبغي أن ت    

لدولة الطرف دخـول    ا ينبغي أن تكفل     ،ويف هذا الصدد  . العنف على النساء واألطفال   
 حيز  ٢٠٠٧يف عام   الصادر  جريت على قانون احلماية من العنف املرتيل        التعديالت اليت أُ  

 موظفيها فيما يتعلق بالعنف املرتيل، مبا يف       النفاذ؛ وأن تواصل شن محالت توعية وتدريبَ      
م الضحايا لدولة الطرف كذلك تدابري لتسهيل تقدُّاوينبغي أن تتخذ  .  العنف اجلنسي  ذلك

لدولة الطرف يف حاالت اوينبغي أن حتقق . خبارهم بوسائل االنتصاف املتاحةإلبشكاوى و
لدولـة  ام   ذلك، ينبغي أن جتـرّ     وعالوةً على . ني وتعاقبهم ذنِبتالحق امل أن  العنف املرتيل و  

الطرف يف قانوهنا اجلنائي اغتصاب األزواج حتديداً وأن تعتمد مشروع قـانون اجلـرائم              
  .يف أقرب وقٍت ممكنٍ ،اجلنسية قيد اإلعداد

  العقوبة البدنية واالعتداء على األطفال    
 ١٣ بأن املادة    مع أن اللجنة تالحظ املعلومات اليت قّدمتها الدولة الطرف واليت تفيد            -١٧

من قانون محاية الطفل جيّرم تعريض أي طفل لألذى، فإن القلق يساور اللجنة ألن العقوبـة                
البدنية ليست حمظورة متاماً يف تشريعات الدولة الطرف، مبا يف ذلك يف املؤسسات العقابيـة               

متها الدولـة   ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء املعلومات اليت قدّ       . ويف أوساط الرعاية البديلة   
هتـك  "الطرف واليت تفيد بأنه يتم يف كل سنة إبالغ السلطات املعنيـة بـبعض حـاالت               

وُتحال تلك احلاالت إىل الشرطة الـيت تّتخـذ         . ، مبا يف ذلك االعتداءات اجلنسية     "األعراض
إجراءات تأديبية يف حق املذنِبني ومل تقدَّم أي معلومات بشأن العقوبات املفروضة على مثـل             

  ).١٦املادة ( االعتداءات تلك
لدولة الطرف تشريعاً حيظر العقوبة البدنية وخاصة يف املؤسسات         اينبغي أن تعتمد      

لدولة الطرف هذه ا، ينبغي أن تدرج رضالغا وهلذ. االجتماعية ويف أوساط الرعاية البديلة  
محالت لدولة الطرف   اينبغي أن تشن     كما   املسألة يف مشروع قانون الطفل اجلاري إعداده      

لدولة الطـرف  اويف اخلتام، ينبغي أن تضاعف . توعية بشأن اآلثار السلبية للعقوبة البدنية  
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 مبا يف ذلك عن طريق التحقيق يف االعتـداءات          ،جهودها ملكافحة االعتداء على األطفال    
جنة بيانات إحصائية بشأن    لدولة الطرف للّ  ام  وينبغي أن تقدّ  . ني ومعاقبتهم ذنبومالحقة امل 

رضت ووسائل  على األطفال وبشأن التحقيقات واملالحقات والعقوبات اليت فُاتداءاالعت
  .ت للضحاياأُتيحاجلرب أو إعادة التأهيل اليت 

  اعتماد مشاريع قوانني تتعلق حبقوق اإلنسان    
مع أن اللجنة حتيط علماً بالشروح اليت قّدمها وفد الدولة الطـرف فيمـا خيـص                  -١٨

ع مشاريع القوانني يف صيغتها النهائية واعتماَدها، فـإن القلـق           الصعوبات اليت تعترض وض   
يساور اللجنة من أن عدداً من مشاريع قوانني حقوق اإلنسان الرامية إىل منـع التعـذيب،                
كمشروع القانون املتعلق باللجنة املستقلة للبت يف الشكاوى ضد الشرطة، وقانون حقـوق             

 اجلديد، وقانون إجـراءات الـشرطة واألدلـة         الضحايا، وميثاق الضحايا، وقانون الشرطة    
اجلنائية، ال تزال قيد اإلعداد أو قيد نظر الربملان منذ فترات طويلة قد تبلغ سنوات عديدةً يف                 

  ).٤ و٢املادتان (بعض احلاالت، حىت ال يتم اعتمادها 
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف اخلطوات الضرورية لتسريع عملية اعتماد مشاريع             

 منها تلك الرامية إىل منع التعذيب وغريه مـن          نني املتعلقة حبقوق اإلنسان، وخاصةً    القوا
 فـور    تلك القوانني  ذتنفّوأن  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،          

  .اعتمادها

  اآللية الوقائية الوطنية    
ة بأن تتصرف بـصفتها اآلليـة     مع أن اللجنة حتيط علماً بأنه ُعهِد إىل اللجنة الوطني           -١٩

الوقائية الوطنية لتنفيذ الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن             
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، فإن القلق يـساور اللجنـة ألن                

 وألن اآللية الوقائية الوطنيـة مل       مشروع قانون اآللية الوقائية الوطنية ال يزال يف طور اإلجناز         
  ).٢املادة  (٢٠٠٥ُتنَشأ بعد رغم تصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري يف عام 

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  
ية الوطنية يف صيغته النهائية واعتماده وإنشاء       ئلية الوقا اآلوضع مشروع     )أ(  

ية ئآللية الوقا لوينبغي توفري املوارد البشرية واملالية الضرورية       . اآللية يف أقرب وقت ممكنٍ    
متثاالً ملقتضيات الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه   االوطنية  

كذلك للمبـادئ   امتثاالً  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة و          
قـرار  ) (مبادئ بـاريس (ات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      املتعلقة مبركز املؤسس  

  ).، املرفق٤٨/١٣٤اجلمعية العامة 
  . لعامة اجلمهور٢٠٠٧  تقرير اللجنة الفرعية عقب زيارهتا يف عامإتاحة  )ب(  
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  خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
لدولة الطرف ووفُدها واليت تفيـد      مع أن اللجنة حتيط علماً باملعلومات اليت قدمتها ا          -٢٠

بأن خطة عمل متعلقة حبقوق اإلنسان سُتنجز يف وقت قريب، فإن اللجنة تأسف لعدم اعتماد     
خطة العمل هذه الرامية إىل وضع إطار عامٍ لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف،               

  ).٢املادة (مبا يف ذلك منع التعذيب واحلماية منه 
ل الدولة الطرف باعتماد اخلطة الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان وأن          ّجينبغي أن تع    

. ذها من أجل توفري محاية فعالة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلمايـة مـن التعـذيب       تنفّ
وينبغي أن تضع الدولة الطرف يف اعتبارها توصيات اللجنة وأن تتشاور مع اجملتمع املدين              

  .عند صياغة وتنفيذ تلك اخلطة

  مجع البيانات    
 الـشكاوى والتحقيقـات     بشأنعدم توافر بيانات شاملة ومفصلة      لتأسف اللجنة     -٢١

إنفـاذ   املكلفـني ب   وظفنيامل على يد ء املعاملة   سوواملالحقات واإلدانات يف قضايا التعذيب و     
إسـاءة  اإلعـدام و  السجناء احملكومني ب   بشأناألمن واجليش والسجون، و   موظفي  القانون و 
  .والعنف املرتيل واجلنسيبالبشر واالجتار مال املهاجرين معاملة الع
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتجميع بيانات إحصائية مفيـدة لرصـد تنفيـذ                

االتفاقية على املستوى الوطين، مبا يف ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات واملالحقات          
، وإسـاءة معاملـة     املعاملة يف قضايا التعذيب وإساءة      حكام على األشخاص املدانني   واأل

اجلنـسي  واإلعدام واالجتار بالبشر والعنف املرتيل      السجناء احملكومني ب   و العمال املهاجرين 
وبيانات عن سبل اجلرب    مفصَّلةً حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس واإلثنية ونوع اجلرمية،          

  . املتاحة للضحايا مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل
نة الدولة الطرف إىل التصديق على معاهدات األمم املتحدة األساسـية           وتدعو اللج   -٢٢

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع       على تحديدبال، و تنضم إليها بعد  حلقوق اإلنسان اليت مل     
من االختفـاء القـسري،     سرهم، واتفاقية محاية مجيع األشخاص      العمال املهاجرين وأفراد أُ   

  امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية          ين الثا  االختياري والربوتوكول
العهد الـدويل اخلـاص     الربوتوكول االختياري امللحق ب    و واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام،    

تفاقية حقوق الطفـل    الربوتوكول االختياري ال  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و    
لربوتوكـول  وا واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة،         املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال    

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاالختياري امللحق ب
عتمد الدولة الطرف مشروع قانون احملكمة اجلنائية الرامـي إىل        وتوصي اللجنة بأن ت     -٢٣

  .إدراج أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف القانون احمللي



CAT/C/MUS/CO/3 

GE.11-43543 10 

 وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إصدار اإلعالن املتعلق بالشكاوى الفردية             -٢٤
  . من االتفاقية٢٢عمالً باملادة 

 تقريرها الدوري املقبـل وفقـاً للمبـادئ         ميتقد وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      -٢٥
  األقـصى   الصفحات عددالتقيد ب  وإىل   ،اليت وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقارير     التوجيهية  

ث وثيقتـها   ي حتـد  إىل كما تـدعوها     ق اخلاصة باملعاهدة  ائ صفحة بالنسبة للوث   ٤٠ احملدد يف 
قة املتعلقة بتقـدمي التقـارير      بات املبادئ التوجيهية املنسَّ   األساسية املشتركة بانتظام وفقاً ملتطلَّ    

دئ توجيهيـة   ، وهي مبـا   )HRI/GEN.2/Rev.6(مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      
هتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف اجتماعها املشترك بني اللجان، كما تـدعوها إىل              أقّر

.  األساسـية املـشتركة    قائ صفحة بالنسبة للوث   ٨٠ احملدد يف عدد الصفحات األقصى    التقيد ب 
 الدولـة الطـرف  وفـاء  الن معاً فالوثيقة اخلاصة باملعاهدة والوثيقة األساسية املشتركة تشكّ   

  .لتزام بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقيةباال
وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعميم تقرير اللجنة ومالحظاهتا اخلتاميـة              -٢٦

على نطاق واسع جبميع لغاهتا الرمسية بواسطة املواقع الرمسية على شبكة اإلنترنت ووسـائل              
  .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

 الدولة الطرف أن تقّدم تقريراً يف غضون سنة واحـدة عمـا             وتطلب اللجنـة إىل    -٢٧
) أ(١٩ و ١٤ و ١١تكون قد اّتخذته من تدابري متابعةً لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقـرات             

  .من هذه الوثيقة) ب(١٩و
ن الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبـل، الـذي سـيكو           تدعو اللجنة   و  -٢٨

  .٢٠١٥يونيه / حزيران٣حبلول تاريخ تقريرها الدوري الرابع، 

        


