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

  التعذيبمناهضة جلنة 
  واألربعون الرابعة الدورة
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٤ -أبريل /نيسان ٢٦

 اخلـامس ملـصر    تقدمي التقرير الـدوري      موجهة قبل قائمة باملسائل       
)CAT/C/EGY.5(*  

ـ    ة،ـ من االتفاقي  ١٦ إىل   ١دة بشأن تنفيذ املواد     معلومات حمد      ك ـمبا يف ذل
   بالتوصيات السابقة للجنةيتصل ما

  ٤ و١املادتان     
، بـشأن   )ب(٦ الفقـرة    ،(CAT/C/CR/29/4) السابقة للجنة التوصيات  باإلشارة إىل     -١

  االتفاقيـة،   من ١ من املادة    ١لتعذيب يتفق متاماً مع التعريف الوارد يف الفقرة         لاعتماد تعريف   
  . األحكام اجلنائية والعقوبات اليت تسري على أفعال التعذيب تقدمي معلومات مفصلة عن ُيرجى

  ٢ املادة    
 تقدمي معلومات عن الوضع املعياري لالتفاقية يف النظـام القـانوين للدولـة              ُيرجى  -٢

 مـن  ١٥١ تقدمي معلومات، مع أمثلة توضيحية حمددة، عن تنفيـذ املـادة     ُيرجىو. الطرف
دستور الدولة الطرف املعمول به، أي إىل أي مدى ميكن لألفراد أن يتذرعوا باالتفاقية أمـام         

  اهليئات القضائية للدولة الطرف؟

__________ 

، وفقاً لإلجراء االختياري اجلديـد الـذي        اعتمدت اللجنة قائمة املسائل هذه يف دورهتا الرابعة واألربعني          *  
وضعته اللجنة يف دورهتا الثامنة والثالثني، والذي يتمثل يف إعداد واعتماد قائمة باملسائل ُتحال إىل الـدول                 

وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل هذه تقريرها املقدم          . األطراف قبل تقدمي تقاريرها الدورية    
 .االتفاقية من ١٩مبوجب املادة 
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 أيضاً تقدمي معلومات عن األحكام اجلنائية الواجبة التطبيق عندما تكون أفعال            ُيرجى  -٣
ال تتمثل يف إساءة املعاملة     ‘٢‘قد اُرتكبت ضد شخص غري الشخص املتهم؛ و       ‘ ١‘: التعذيب

يقدم نفسه على أنه موظف من موظفي الدولة الطرف؛          قد ارتكبها شخص ال   ‘ ٣‘البدنية؛ و 
 أيضاً تقدمي معلومات عـن      ُيرجىو. قد اُرتكبت ألغراض غري غرض انتزاع اعترافات      ‘ ٤‘و

ل التعـذيب   أحكام القانون اجلنائي والعقوبات الواجبة التطبيق على جرائم الشروع يف أفعا          
  .وعلى التحريض على جرمية التعذيب والرضا هبا والتواطؤ يف ارتكاهبا أو اإلذعان الرتكاهبا

 بيان اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان املعاقبة على التعذيب بعقوبات            ُيرجى  -٤
  .االتفاقية من ٤ من املادة ٢مناسبة تأخذ يف احلسبان طبيعته اخلطرية، وفقاً ملتطلبات الفقرة 

  *٢املادة     
) ٧، الفقرة   CAT/C/CR/29/4(عمالً باملالحظات اخلتامية السابقة اليت وضعتها اللجنة          -٥

، )٢٢٢-١٨٠، الفقرات   A/51/44 (١٩٩٦يوليه  /متوز ٩ومبا جاء يف تقريرها السنوي املؤرخ       
 حتقيق دقيـق يف     تود اللجنة أن تتلقى معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف إلجراء           

تصرفات قوات الشرطة من أجل إثبات احلقيقة يف االدعاءات الكثرية املتعلقة بأفعال التعـذيب              
إصدار وإحالة تعليمـات    عن   و ةتقدمي األشخاص املسؤولني عن هذه األفعال إىل احملاكم       عن  و

  .حمددة واضحة إىل الشرطة ترمي إىل حظر أي فعل من أفعال التعذيب يف املستقبل
وباإلشارة إىل التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ومفادها إهناء مجيـع أشـكال               -٦

 التعليق على التقارير املعروضـة      ُيرجى،  ))و(٦، الفقرة   CAT/C/CR/29/4(االحتجاز اإلداري   
 حمتجزون حالياً احتجـازاً إداريـاً        هم  شخص ١٠ ٠٠٠على اللجنة ومفادها أن أكثر من       

، واليت تنص على    )١٩٥٨ لسنة   ١٦٢القانون رقم   (نون الطوارئ   من قا ) ١(٣مبوجب املادة   
 تزويد اللجنة   ُيرجى". القبض على املشتبه هبم أو اخلطرين على األمن والنظام العام واعتقاهلم          

ببيانات إحصائية عن العدد احلايل لألشخاص احملتجزين احتجازاً إدارياً، مقـسمة حـسب             
. هم وجنسهم وأصلهم القومي وموقع ومدة االحتجازاملنطقة األصلية هلؤالء األشخاص وعمر    

  . هؤالء األشخاصإىل إيراد قائمة االهتامات اليت ُوجهت ُيرجى

__________ 

، ١٦ ميكن أن تنشأ أيضاً يف إطار مواد أخرى من االتفاقية، مبا يف ذلـك املـادة                  ٢القضايا املثارة يف املادة       *  
يتـسم االلتـزام مبنـع    " أنه ٢ من التعليق العام رقم   ٣وقد جاء يف الفقرة     . كان األمر ال يقتصر عليها     وإن

وااللتزامات مبنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو         .  بطابع واسع النطاق   ٢التعذيب الوارد يف املادة     
 من  ١مبوجب الفقرة   ") إساءة املعاملة "املشار إليها فيما يلي بعبارة      (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

 يف  ويتداخل االلتزام مبنـع إسـاءة املعاملـة       .  هي التزامات غري قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة       ١٦املادة  
وعملياً فإن احلد الفاصل بـني      . (...) املمارسة الفعلية مع االلتزام مبنع التعذيب، وينسجم معه إىل حد بعيد          

انظر أيضاً الفصل اخلامس من     ". مفهومي إساءة املعاملة والتعذيب يتسم يف كثري من األحيان بعدم الوضوح          
 .التعليق العام نفسه
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 تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف إلنشاء آلية حتقيـق             ُيرجى  -٧
تعلقة مستقلة تشمل يف عضويتها قضاة وحماميني وأطباء، وتفحص بكفاءة مجيع االدعاءات امل           

بالتعذيب من أجل عرض هذه االدعاءات على احملاكم على وجه السرعة، على النحو الـذي       
، A/51/44( من االتفاقية    ٢٠أوصت به اللجنة يف إجراءات التحقيق املضطلع هبا عمالً باملادة           

  ).٢٢١ الفقرة
ح، من  من تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان أن يُ           ُيرجى  -٨

حيث املمارسة العملية، مجيع األشخاص احملتجزين الضمانات القانونية األساسية منـذ حلظـة             
احتجازهم، مبا يف ذلك احلق يف الوصول إىل حمامٍ وطبيب من اختيارهم هم فضالً عن احلق يف                 

.  حبقوقهم وعرضهم على قاضٍ على وجه الـسرعة         أنفسهم إبالغ أحد األقارب وإبالغهم هم    
  .لون من حلظة احتجازهمسجَّيضاً بيان ما إذا كان مجيع األشخاص احملتجزين ُي أُيرجى

 موافاة اللجنة بعدد األشخاص الذين جرت حماكمتهم أمام حمكمة عسكرية أو        ُيرجى  -٩
. ٢٠٠٢حمكمة أمن دولة منذ النظر يف التقرير السابق املقدم من الدولة الطـرف يف عـام                 

وباإلشارة إىل التوصية الـسابقة     .  هؤالء األشخاص بسببها    بيان اجلرائم اليت حوكم    ُيرجىو
، وكذلك مع مراعاة التقارير اليت مفادها أن التعـديالت          )‘١‘٦الفقرة  (الصادرة عن اللجنة    

 حبـق الطعـن علـى       ت قد جاء  ٢٠٠٧اليت أُدخلت على قانون القضاء العسكري يف عام         
، ُيرجى حتديد نطاق مـدى      يق النقض يا للطعون العسكرية عن طر    األحكام أمام احملكمة العل   

  .لوقائع واألدلة بإعادة النظر يف اهذه احملكمة األخريةقيام 
 مـن األعـضاء      شخصاً ٢٦ُيرجى تقدمي معلومات حمددة عن التقارير اليت تفيد أن            -١٠

ديـسمرب  /كـانون األول  لقي القبض عليهم فيما بني      خوان املسلمني قد أُ   القياديني جبماعة اإل  
 دون أمر قبض قضائي ودون إبالغهم بأسباب القـبض          ٢٠٠٧يناير  /ون الثاين كان و ٢٠٠٦

يف القـاهرة   هي حمكمة اجلنايات، وُبرئت     كمة مدنية   رضوا بعد ذلك على حم    عليهم وأهنم عُ  
حيلت هذه القـضية   وقد أُ . ساحتهم ولكن قامت قوات األمن بإلقاء القبض عليهم بعد ذلك         

ايكستب، تنفيذاً ألمر صادر عن الرئيس مبارك، من أجـل          إىل احملكمة العسكرية العليا يف اهل     
 متهماً بالسجن مدداً تتراوح بني ثالث إىل سبع سنوات يف           ١٤كم على   إعادة حماكمتهم وحُ  

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان
  :ُيرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن األساس القانوين ملا يلي  -١١

  حماكمة املدنيني أمام حماكم عسكرية؛  )أ(  
 بتربئـة عادة حماكمة األفراد أمام حمكمة عسكرية بعد قيام حمكمة مدنيـة            إ  )ب(  

  هؤالء األشخاص؛
  إحالة قضية إىل حمكمة عسكرية؛يف معلومات عن سلطات رئيس اجلمهورية   )ج(  
  . احملاكمة وحتديد ما هي البدائلذمةما إذا كان جيري تنفيذ بدائل للحبس على   )د(  
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 عضواً  ١٢سباب االعتقال احلايل للسيد حممود عزت و      ُيرجى تقدمي معلومات عن أ      -١٢
) ٢٠١٠فرباير  /شباطلقي القبض عليهم يف أوائل      أُ(خوان املسلمني   آخر من أعضاء مجاعة اإل    

  .جدتواالهتامات اليت يواجهوهنا، إن ُو
ُيرجى تزويد اللجنة مبعلومات حمددة عن التـدابري املتخـذة لـضمان أال يكـون                 -١٣

، تأثري  ٢٠٠٧مارس  /آذارمدت يف   ، واليت اعتُ  ١٧٩ دخلة على املادة  ية املُ للتعديالت الدستور 
ُيرجى إبالغ اللجنـة بـأي آليـات حمـددة متاحـة      . على احلماية من االحتجاز التعسفي   

  .للمحتجزين للطعن يف مشروعية احتجازهم
ت وباإلشارة إىل تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـا             -١٤

بعد زيارته ملصر، ُيرجـى تزويـد اللجنـة         ) ٢٠٠٩(األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب      
الـيت  " إقرارات التوبـة  "  بمبعلومات عن االدعاءات الواردة واملتعلقة بالتوقيع على ما يسمى          

ستخدم كأداة للمساومة أو كشرط لإلفراج عن األشـخاص املـشتبه يف أهنـم              عى أهنا تُ  ُيدَّ
  .ون لالحتجاز اإلداريإرهابيون وخيضع

ـ   ُيرجى تقد   -١٥ ضمان وتعزيـز اسـتقالل القـضاء،    مي معلومات عن التدابري املتخذة ل
لقضاة ومنع تعريضهم للمضايقة ومنع اختاذ إجـراءات        التنظيم النقايب ل  حلماية حرية    وخباصة

  .تأديبية ضدهم
ي حلقـوق   ُيرجى تقدمي معلومات عن عدد الشكاوى اليت وردت إىل اجمللس القوم            -١٦

تصل بانتهاكات أحكام االتفاقية وما إذا كانت هلذه اهليئة الوالية واألهليـة            واليت ت اإلنسان  
الالزمتان للتحقيق يف هذه الشكاوى واالستجابة هلا على وجه السرعة وباستقاللية كاملـة،             

خـذت  امتثاالً ملبادئ باريس؛ ُيرجى تقدمي اإلحصاءات ذات الصلة وبيان ما إذا كانت قد اتُ             
. أو إسـاءة املعاملـة  /إجراءات حمددة يف هذا الصدد، ونتائج أي شكاوى تتعلق بالتعذيب و         

تعزيز استقالل اجمللس القـومي     لُيرجى أيضاً إبالغ اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف          
  . حلقوق اإلنسان

نقطـاع منـذ    تدرك اللجنة أن حالة الطوارئ املستمرة، اليت ظلت قائمة دون ا          ) أ(  -١٧
وإذ تـشري   .  ملدة عامني آخرين   ٢٠١٠مايو  /أيار قد جرى أحدث جتديد هلا يف        ١٩٨١ عام

، فإهنا توصي كذلك بقيام الدولة الطرف بإلغـاء         ))أ(٦الفقرة  (اللجنة إىل توصيتها السابقة     
دهتا وتود اللجنة أيضاً أن تتلقى معلومات عن الضمانات اليت اعتم       . قانون الطوارئ إلغاًء هنائياً   

عدم استخدام حالة الطوارئ حتت أي ظرف من الظروف كمربر الرتكـاب  بالدولة الطرف   
  .أفعال تعذيب

ُيرجى أيضاً تقدمي معلومات إىل اللجنة عن قانون مكافحة اإلرهاب اجلاري             )ب(  
ُيرجى تقدمي معلومات عما . إعداده والذي تفيد التقارير أنه سيحل حمل حالة الطوارئ الراهنة      

  .ان هذا القانون املستقبلي سيتضمن أية ضمانة صرحية حتول دون استعمال التعذيبإذا ك
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ُيرجى إبالغ اللجنة باجلرائم احملددة اليت تندرج ضمن نطاق تعريـف اإلرهـاب يف      -١٨
  .١٩٩٢  لسنة٩٧ من القانون رقم ٨٦املادة 
جدت، اليت تنص   ُيرجى تقدمي معلومات عن األحكام القانونية الواجبة التطبيق، إن وُ           -١٩

  .كمربر للتعذيبمن رئيسه بأمر رؤوس املعلى عدم جواز تذرع 
، ))ي(٦، الفقـرة    CAT/C/CR/29/4(ومتابعة للتوصية السابقة الصادرة عن اللجنة         -٢٠

سـيما   ي على القاصرين احملتجزين، وال    ثة عن مدى انتشار التعدّ    ُيرجى تقدمي معلومات حمدَّ   
وما هي التدابري احملـددة الـيت       . انب موظفي إنفاذ القوانني   التحرش اجلنسي بالبنات، من ج    

خذت ملنع حاالت التعدي هذه ومراقبتها والتحقيق فيها؟ ُيرجى أيضاً شرح النتائج املتوصل             اُت
إليها وتقدمي اإلحصاءات ذات الصلة على أن تكون مقسمة حسب املنطقة األصلية والعمـر              

  .واجلنس واألصل القومي واملوقع
جى التعليق على التقارير اليت تفيد أن رعاية أطفال الشوارع واألطفال العـاملني             ُير  -٢١

:  االجتـار يف اجملـاالت التاليـة       تزويد اللجنة بإحصاءات حمددة عن    ُيرجى  . تثري قلقاً خاصاً  
واالجتار باألطفال املرتبط باهلجرة غري     ) ٢(االجتار باألعضاء البشرية ألطفال الشوارع؛ و      )١(

االجتار ألغراض االسـتغالل    ) ٤(االجتار باألطفال ألغراض العمل احمللي؛ و     ) ٣(والشرعية؛  
خذت ملنع كل نوع من أنواع اجلـرائم هـذه ومراقبتـه            ُيرجى بيان التدابري اليت اتُ    . اجلنسي

  .والتحقيق فيه
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنع هذا االجتار والتوعية به ومكافحتـه               -٢٢

ُيرجى أيـضاً تقـدمي     . و واٍف، مبا يف ذلك املوارد املتاحة من أجل تنفيذ هذه التدابري           على حن 
بيانات إحصائية عن مدى حدوث هذا االجتار للنساء واألطفال على أن تكون بيانات حمدَّثة              

وينبغي أيضاً تقدمي بيانات إحصائية عن عدد  . عن تلك املقدمة مبناسبة النظر يف التقرير السابق       
عـة  احملاكمات واإلدانات والعقوبات املوقّ   عن  اوى وعن حاالت التحقيق ذات الصلة و      الشك

  .والتعويض املقدم إىل الضحايا
ُيرجى تقدمي معلومات حمددة عن مضمون مشروع قانون االجتار بالبشر وعن مدى              -٢٣

 أخـرى   أو االتفاقات املربمة مع بلـدان     /وجود وتنفيذ مذكرات التفاهم اإلقليمية والثنائية و      
  .بشأن االجتار بالبشر

ُيرجى تقدمي معلومات عن حالة العامالت يف اخلدمة املرتلية وعن اإلطار القـانوين               -٢٤
وُيرجى تقدمي معلومات حمددة    . الذي حيميهن ويسمح هلن بتقدمي شكاوى ضد أرباب العمل        

 يف مجيـع    عن التحقيقات اجلارية املتصلة باملوضوع وعن اجلهود املبذولة لضمان التحقيـق          
  .التجاوزات يف هذا الصدد، مبا يف ذلك إساءة املعاملة واملعاقبة عليها دون تأخري

ُيرجى تقدمي معلومات حمدَّثة عن التدابري املتخذة لضمان منع ارتكاب العنف ضـد               -٢٥
النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املرتيل والعنف يف مكان العمل أو يف األمـاكن العامـة                 
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 هذا العنف واملعاقبة عليه وهو العنف الذي أشارت مؤخراً اللجنة املعنية بالقـضاء              وملكافحة
وُيرجى يف هذا الصدد التعليق على كون هذا العنف         .  أنه قد ازداد   على التمييز ضد املرأة إىل    

يبدو أنه مشروع اجتماعياً ومصحوب بثقافة قوامة الصمت واإلفالت من العقـاب وأنـه              
ُيرجى أيضاً تبيان ما إذا كانـت       . نحو اإلبالغ عن مجيع حاالت العنف     جيري على هذا ال    ال

 ٦٠ و ١٧الدولة الطرف تعتزم تعديل بعض األحكام يف قانون العقوبات، مبا يف ذلك املادتان              
اللتان تتغاضيان عن أفعال العنف ضد املرأة بإعفاء مرتكبيه من العقوبة أو خبفض العقوبـات               

أمام احملاكم احملليـة؟ ُيرجـى      النصوص  كيف جيري تفسري هذه     ف.  الصادر املقررة يف احلكم  
  . الصادرةة إىل أمثلة من األحكام القضائيةاإلشار
ُيرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف للتـصدي                -٢٦

االحتجاز للمسائل احملددة املتعلقة باالغتصاب يف إطار الزوجية وبالعنف ضد النساء يف مراكز 
  :ُيرجى أيضاً تقدمي ما يلي". جرائم الشرف " بو

مـن  بـشأهنا   بيانات إحصائية عن مدى انتشار أفعال العنف وعما جيري            )أ(  
  حتقيقات ومقاضاة وتوقيع عقوبات وكذلك بشأن أي تعويض قُدِّم إىل الضحايا؛

معلومات حمدَّثة عن عدد الشكاوى اليت تلقاها مكتـب شـكاوى املـرأة        )ب(  
ُيرجى اإلسهاب يف شرح والية هذا املكتب،       . ٢٠٠١املنشأ يف عام    ) اجمللس القومي للمرأة  (

  .وخاصة فيما يتعلق بتوثيق الشكاوى الواردة والتحقيق فيها
نع تشويه  رى املتخذة للقيام على حنو واٍف مب      ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري األخ       -٢٧

عاقبة عليه، مبا يف ذلك التدابري اهلادفـة إىل ضـمان           األعضاء التناسلية لإلناث ومكافحته وامل    
، وإىل مقاضاة مرتكيب هذه املمارسة ومعاقبتهم ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦التنفيذ الفعال للقانون رقم 

  .على حنو واٍف

  ٣املادة     
املذكور يف تقرير املقـرر     (ُيرجى تقدمي تفاصيل عن اعتراف الدولة الطرف نفسها           -٢٨

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب     اخلاص املعين بتعزيز    
يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب،       " التسليم االستثنائي "، من أهنا شاركت يف      )٢٠٠٩لعام  

غرض االستجواب أو االحتجاز، مبا يف ذلـك         أخرى ل  وبواسطته قامت بنقل أفراد إىل دولة     
  ".القيام هبذا عن طريق القنوات الدبلوماسية

كر عن قيام الدولة الطرف بتلقي أشخاص مـشتبه يف          ُيرجى تقدمي معلومات عما ذُ      -٢٩
أهنم إرهابيون، سواًء كانوا مصريني أو رعايا أجانب، من بلدان أخرى، مبا يف ذلـك عـن                 
طريق مشاركتها املعترف هبا يف برنامج التسليم الذي تقوم به وكالة االستخبارات املركزيـة              

  .تحدة األمريكيةالتابعة للواليات امل
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من " ضمانات دبلوماسية "ُيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت على             -٣٠
وإذا كان األمر كذلك فُيرجى     . أجل إعادة األشخاص إىل بلدان معروف مبمارستها للتعذيب       

  :تقدمي معلومات تفصيلية عما يلي
ية، مبـا يف ذلـك      اإلجراءات املعمول هبا للحصول على ضمانات دبلوماس        )أ(  

حتديد املستوى الذي تطلب عنده هذه الضمانات، وحتديد العناصر املطلوبة الـيت تـشكل              
  األدىن؛ احلد

اخلطوات املتخذة إلنشاء آلية قضائية لرصد واسـتعراض مـدى كفايـة              )ب(  
  ومالءمة الضمانات الدبلوماسية يف أي حالة من احلاالت املعنية؛

  اتباع ترتيبات فعالة لرصد الوضع بعد اإلعادة؛اخلطوات املتخذة لضمان   )ج(  
دمت فيها ضـمانات دبلوماسـية منـذ النظـر يف           مجيع احلاالت اليت قُ     )د(  
  السابق؛ التقرير

أي ضمانات مل يتم الوفاء هبا، واإلجراءات املالئمة اليت اختـذهتا الدولـة               )ه(  
  .الطرف يف هذه احلاالت

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة      ‘ردة يف تقرير    ُيرجى التعليق على املعلومات الوا      -٣١
 على املمارسة املتماثلـة يف      ‘ن واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب      احقوق اإلنس 

حيث جيري حبس عدد غري حمدد من املشتبه يف أهنم إرهابيون يف أماكن             " االعتقال بالوكالة "
  .كومة أخرىحمن اعتقال تابعة للدولة الطرف بناًء على طلب 

انظـر الـبالغ    (حممد الزيري   /ُيرجى تقدمي معلومات حمدَّثة عن احلالة الراهنة للسيد         -٣٢
أمحد حسني مصطفى كامل    /والسيد)  املقدم من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      1416/2005 رقم

 ، وكالمها مواطنان من مواطين الدولة     )233/2003جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقم      (عجيزة  
 أهنمـا  وادُّعـي الطرف يقضيان حالياً أحكاماً بالسجن، كانا قد أُعيدا من السويد إىل مصر           

جـري أي حتقيـق هبـدف حتديـد         ُيرجى بيان ما إذا كان قـد أُ       . تعرضا ألعمال تعذيب  
مرتكيب التعذيب ومقاضاهتم وإذا كان األمر كذلك فُيرجى بيان نتائج أي حتقيق مـن               هوية

  .هذا القبيل
رية ترحيـل  قارير اليت تفيد أنه جرى بصورة قس تقدمي معلومات حمددة عن الت    رجىُي  -٣٣

 وأن ٢٠٠٨ديـسمرب  /كـانون األول جمموعات كبرية من املواطنني اإلريتريني إىل بلدهم يف  
 حىت وإن كانت التقارير     ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين ، يف وقت أحدث، يف       أيضاً ذلك قد وقع  

أن كبرياً من حيث التعرض للتعذيب يف إريتريا، مع مالحظة          قد أفادت أهنم يواجهون خطراً      
الترحيل قد جرى على الرغم من النداءات املتكررة املوجهة من مفوضـية األمـم املتحـدة                
السامية لشؤون الالجئني بالسماح هلا بدخول مراكز االحتجاز لتحديد احتياجات هؤالء من            

  .إىل حد كبري، وأن هذه النداءات كان مصريها الفشل احلماية
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  : رجى تقدمي معلومات عما يليُي  -٣٤
احتجاز ملتمسي اللجـوء إال يف      اللجوء إىل   اخلطوات املتخذة لضمان عدم       )أ(  

فيكون ألقصر وقت ممكن؛ ويرجى يف هذا       حدث  الظروف االستثنائية أو كمالذ أخري، وإذا       
ذين أفادت التقارير أنه    الصدد تقدمي معلومات حمددة عن حالة ووضع الالجئني واملهاجرين ال         

 جزيرة سيناء واحتجازهم إدارياً وأن بعضهم قد حوكم أمام حمـاكم             شبه قد مت اعتقاهلم يف   
  عسكرية مبوجب قانون الطوارئ، بسبب دخول البلد بصورة غري قانونية؛ 

مدت لضمان اتباع األصول القانونية الواجبـة يف معاجلـة          التدابري اليت اعتُ    )ب(  
يف إجراءات الترحيل، مبا يف ذلك إمكانية احلصول على حمـامٍ ومـساعدة             طلبات اللجوء و  

  قانونية ومترجم شفوي؛
ح جلميع ملتمسي اللجـوء إمكانيـة       خذت لضمان أن تتا   اخلطوات اليت اتُ    )ج(  

  ؛املرفوضةاملراجعة القضائية وآلية استئناف مستقلة متاماً إلعادة النظر يف الطلبات 
  .لدولة الطرف فيما يتصل بإعادة ملتمسي اللجوء اا وقعتهاتأي اتفاق  )د(  

يرجى بيان أي طلبات وردت بتسليم األشخاص ويرجى تقدمي معلومات تفـصيلية              -٣٥
. عن مجيع حاالت التسليم أو اإلعادة أو الطرد، مبا يف ذلك نتائجها، منذ تقدمي التقرير السابق

  :، بشأن ما يليلعرقيارجى تقدمي بيانات، مصنفة حسب العمر واجلنس واألصل ُيو
  لة؛عدد طلبات اللجوء املسجَّ  )أ(  
  عدد مقدمي الطلبات احملتجزين؛  )ب(  
  بل طلب اللجوء منهم؛عدد مقدمي الطلبات الذين قُ  )ج(  
عدد طاليب اللجوء الذين قبل طلب اللجوء املقدم منهم ألسباب تتمثـل يف               )د(  

  عيدوا إىل بلدهم األصلي؛أهنم قد تعرضوا للتعذيب أو قد جيري تعذيبهم إذا أُ
  .عدد حاالت اإلعادة القسرية أو الطرد  )ه(  

  ٧ و٥املادتان     
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قامت، منذ النظر يف التقريـر الـسابق،                  -٣٦
ولة ثالثة فيما يتعلـق  ألي سبب من األسباب، برفض أي طلب تسليم أشخاص مقدم من د       و

.  بذلك إجراءات املقاضاة اخلاصة هبا نتيجة لذلك        بادئةً ،بفرد يشتبه يف ارتكابه جرمية تعذيب     
  . وعن نتيجتهارجى تقدمي معلومات عن حالة هذه اإلجراءاتوإذا كان األمر كذلك، فُي

  ١٠املادة     
نة، اليت أوصت بأن تواصل     باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية السابقة املقدمة من اللج         -٣٧

، ))س(٦، الفقرة   CAT/C/CR/29/4(الدولة الطرف تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني        
  : رجى تقدمي معلومات حمدَّثة عما يليُي
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 والتدريبية األخرى اليت وضعتها الدولة الطـرف ونفـذهتا          الربامج التثقيفية   )أ(  
ذ القوانني والعاملون يف حراسة احلدود وموظفـو        لضمان أن يكون املوظفون املكلفون بإنفا     

اإلصالحيات والسجون ومراكز االحتجاز، فضالً عن أعضاء القضاء والنيابة العامة على وعي 
  تام بالتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية؛

ـ   ما هو التدريب احملدد، إن وُ       )ب(   عـاملني يف مباحـث     الدم إىل   جد، الذي قُ
  الدولة؛ أمن

خذت لضمان تقدمي تدريب مالئـم إىل مجيـع العـاملني          خلطوات اليت اتُ  ا  )ج(  
خبصوص الكشف عن عالمـات التعـذيب       األشخاص احملتجزين   الطبيني الذين يتعاملون مع     

  وإساءة املعاملة وفقاً للمعايري الدولية، كما هي حمددة يف بروتوكول اسطنبول؛
يـيم تنفيـذ براجمهـا      خذت لوضع وتنفيذ منهجيـة لتق     اخلطوات اليت اتُ    )د(  
. حاالت التعذيب وإساءة املعاملـة    احلد من   التثقيفية، ومدى فعاليتها وتأثريها على      /التدريبية

رجى تقدمي معلومات عن مضمون وتنفيذ أي منهجية من هذا القبيل وكذلك عـن نتـائج            ُي
  .التدابري املنفذة

  ١١املادة     
ممارسات جديـدة   أو   أو أساليب    رجى تقدمي معلومات عن أي قواعد أو تعليمات       ُي  -٣٨

خذ هبا منذ النظر يف التقرير      بشأن االستجواب فضالً عن ترتيبات احلبس اليت رمبا يكون قد أُ          
رجى أيضاً بيان وترية مراجعة هذه القواعـد والتعليمـات واألسـاليب            وُي. الدوري السابق 

  . واملمارسات والترتيبات
 يرجـى تقـدمي     ))د(٦الفقـرة   (ة عن اللجنة    باإلشارة إىل التوصية السابقة الصادر      -٣٩

خذت ملراقبة مجيع أماكن االحتجاز مراقبة فعالة ومنهجية، مبا يف          معلومات عن التدابري اليت اتُ    
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنـشأت آليـة            . ذلك أماكن احتجاز األجانب   

  .وقائية وطنية، وفقاً للربوتوكول االختياري لالتفاقية
وفيما يتعلق حتديداً بأماكن االحتجاز اليت تديرها مباحث أمن الدولة، يرجى تقدمي              -٤٠

 واجلهة اليت تقوم بزيارهتـا       هذه األماكن  معلومات حمددة عن ترتيبات التفتيش اليت ختضع هلا       
ومدى دورية التفتيش، مع اإلشارة بصورة خاصة إىل التقارير اليت تتحـدث عـن وجـود                

  .ألرضزنزانات سرية حتت ا
رجى تقدمي معلومات حمددة عن متابعة التوصية املقدمة من املقرر اخلاص املعين بتعزيز             ُي  -٤١

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، خبصوص القيام علـى             
 طلقة وغري معلن عنها جلميع أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك         حنو ملزم بعمليات تفتيش مستقلة ومُ     

األماكن اليت تديرها مباحث أمن الدولة واهليئات العسكرية العاملة يف مكافحة اإلرهاب والـيت    
  .شار إليها بصورة متسقة على أهنا مراكز احتجاز خمالفة للقواعدما فتئ ُي
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  ١٣ و١٢املادتان     
قة واملتفقة فيمـا بينـها علـى أن       رجى التعليق على التقارير العديدة املوثَّ     ُي  )أ(  -٤٢
ممارسة منهجية يف مراكز االحتجاز ومراكز وأقسام الشرطة ومقار مباحث أمن           هو  لتعذيب  ا

دمت فيه مئات الـشكاوى إىل مكتـب        الدولة يف مجيع أرجاء البلد وأنه يف الوقت الذي قُ         
النائب العام فإن هذا املكتب مل حيقق يف هذه الشكاوى، وخاصة عندما يكـون مرتكبـو                

  أفراد مباحث أمن الدولة؛التعذيب املشتبه هبم هم 
عبد الصادق زهران   /حالة كل من السيد   رجى تقدمي معلومات حمددة عن      ُي  )ب(  
جمدي أنور  /، والسيد )٢٠٠٩فرباير  /شباط ٥لقي القبض عليه يف     عى أنه أُ  دَّمتوىف، يُ (شاهني  
ـ /، وقضية السيد  )٢٠٠٩يوليه  /متوز ١١لقي القبض عليه يف     عى أنه أُ  دَّمتوىف، يُ (مرعي   د أمح

، )٢٠٠٦نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٥القبض عليه يف    ُيدَّعى أنه أُلقي    متوىف،  (حسن فؤاد   
يوليـه  /متـوز  ١٠متوىف، يدعى أنه ألقي القبض عليـه يف         (حممد عبد احلفيظ نبوه     /السيدو

وفوا نتيجة ، الذين أفادت التقارير أهنم تعرضوا ألفعال التعذيب على أيدي الشرطة وتُ  )٢٠٠٧
 أي حتقيق يف     أن السلطات املختصة مل جتر     أيضاً التقارير املتعلقة هبذه احلاالت    وتذكر  . لذلك

   ؛هذه األفعال ومل جير مقاضاة أي من املشتبه فيهم
هشام حممـود ديـاب     /دمي معلومات حمددة عن حالة السيد     تقأيضاً  يرجى    )ج(  

 يوماً متتالياً   ٤٥دة  ذب مل  وعُ ٢٠٠١مايو  /أيارلقي القبض عليه يف     الذي أفادت التقارير أنه أُ    
كم عليه بالسجن   وحوكم أمام حمكمة عسكرية وحُ    الظوغلي  يف مقر مباحث أمن الدولة يف       

ومع أنه أمت املدة احملكوم عليه هبا فإن مباحث أمن الدولة، حـسبما أفـادت               . ثالث سنوات 
. ليـه  ع  باألمر بإعادة القبض   ، يف ذلك قانون الطوارئ كمربر     التقارير، قد قامت، مستخدمةً   

  .دياب ما زال حمتجزاً/وتفيد االدعاءات أن السيد
رجى تقـدمي   ، يُ ))ج(٦الفقرة  (وباإلشارة إىل التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة          -٤٣

خذت لضمان التحقيق حاالً وبصورة فعالة ونزيهـة يف مجيـع           معلومات عن التدابري اليت اتُ    
ا يف ذلك ما ميارسه املوظفون املكلفون بإنفاذ        االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة، مب     

القوانني من تعذيب وإساءة معاملة، وأن جتري مقاضاة مرتكيب التعذيب واحلكـم علـيهم              
رجى أيضاً تبيان ما إذا كان مجيع املشتبه فـيهم يف           وُي. خلطورة األفعال الصادرة عنهم    وفقاً

اءة معاملة يوقفون بصورة تلقائية عن      احلاالت اليت يبدو ألول وهلة أهنا حاالت تعذيب وإس        
  .ممارسة واجبات وظيفتهم أو يكلفون مبهام أخرى أثناء عملية التحقيق

الشكاوى املتعلقة حباالت التعذيب وإسـاءة      عدد  رجى تقدمي بيانات إحصائية عن      ُي  -٤٤
 على مـستوى  عاة وعن التحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا ونتائج الدعاوى املتعلقة هبا    املعاملة املدَّ 

وينبغي تصنيف املعلومات املقدمة حسب اجلـنس       . قانون العقوبات وعلى املستوى التأدييب    
  .م للشكوى ومرتكب هذه األفعالوالعمر واالنتماء العرقي لكل من الفرد املقدِّ
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  ١٤املادة     
 يرجـى تقـدمي   و ،))ن(٦الفقرة  (وفقاً للتوصية السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن اجلرب           -٤٥

املعاملة إساءة  خذت لضمان منح ضحايا التعذيب وغريه من أشكال         تفاصيل عن اخلطوات اليت اتُ    
تاح هلـم   واالجتار بالبشر والعنف املرتيل والعنف اجلنسي ما يكفي من التعويض واإلنصاف وأن تُ            

ابري اجلـرب  رجى بيان تدوُي. برامج إعالة تأهيل مالئمة، مبا يف ذلك تلقيهم املساعدة الطبية والنفسية       
  .والتعويض احملددة اليت أمرت هبا احملاكم واليت أتيحت فعالً لضحايا التعذيب أو أسرهم

  ١٥املادة     
رجى بيان اخلطوات اليت اختذت لضمان أال جيري يف الواقع العملـي االحتجـاج              ُي  -٤٦

. اقيـة  مـن االتف   ١٥باألدلة املنتزعة بالتعذيب كدليل يؤخذ به يف أي دعوى، وفقاً للمادة            
بق حتديداً يف هذه    أو قانون اإلجراءات اجلنائية اليت تطَّ     /رجى بيان أحكام قانون العقوبات و     ُيو

  . تقدمي أمثلة توضيحية حمددة،رجىاحلالة، وُي

  ١٦املادة     
خذت لتحسني األوضاع يف مجيـع      رجى تقدمي معلومات حمدَّثة عن التدابري اليت اتُ       ُي  -٤٧

 أماكن احتجاز ملتمسي اللجوء ومؤسسات األمراض النفـسية         االحتجاز، مبا يف ذلك   مرافق  
، الـصدد واليت ترمي إىل جعل هذه املنشآت موافقة للحد األدىن من املعايري الدولية يف هذا                

وينبغي تقدمي معلومات حمددة عن     . وخاصة ملعاجلة مشكلة االكتظاظ وتقدمي الرعاية الصحية      
 للمالحظات اخلتامية السابقة املقدمـة       ومتابعةً .سجون الوادي اجلديد وليمان طره ودمنهور     

رجى تقدمي معلومات عن اإلمكانية املتاحة آلليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم           من اللجنة، يُ  
املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمـال حقـوق              

  .اإلنسان لكي تدخل أماكن االحتجاز
ة والبشرية واملالية اليت تتيحها الدولة الطرف       يتقدمي معلومات عن املوارد املاد    رجى  ُي  -٤٨

 تقـدمي   ُيرجىو. لضمان أن تكون أوضاع االحتجاز مطابقة للحد األدىن من املعايري الدولية          
  .حتسني أوضاع السجونمدى تأثري وفعالية هذه التدابري يف بيانات تفصيلية عن 

 الدولة الطرف تستخدم احلـبس االنفـرادي يف أمـاكن            بيان ما إذا كانت    ُيرجى  -٤٩
 تزويد اللجنة بإحصاءات حديثة يف هذا الـصدد         ُيرجىوإذا كان األمر كذلك، ف    . االحتجاز

خذت لعدم استعمال احلبس االنفرادي إال كتدبري من تـدابري املـالذ            وبيان اخلطوات اليت اتُ   
  .ة إمكانية املراجعة القضائيةاألخري، وألقصر وقت ممكن يف ظل إشراف صارم مع إتاح

وينبغـي أن   .  تقدمي معلومات تفصيلية عن تطبيق أشكال بديلة من العقوبـة          ُيرجى  -٥٠
تشمل هذه املعلومات، يف مجلة أمور، األشكال البديلة املستخدمة للعقوبة وكذلك إحصاءات   

  .بة حبسب األصل والعمر ونوع اجلنس واالنتماء العرقيمبوَّ
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 - الثالثـة    -رسائل املشتركة املرسلة من أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة          لل ومتابعةً  -٥١
تـشرين  لقي القبض عليهم بـني       تقدمي معلومات حمددة عن حالة جمموعة الرجال الذين أُ         ُيرجى
، والذين جرى إخـضاع بعـضهم للفحـص    ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين  و ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

يدوا بالـسالسل   نقص املناعة البشري دون موافقتهم، وقُ     الشرجي اإلجباري والختبارات فريوس     
 بتهمـة   ١٩٦١  لسنة ١٠من القانون   ) ج(٩هموا بعد ذلك مبوجب املادة      يف أسرة املستشفى مث اتُ    

ثة عن   تقدمي معلومات حمدَّ   ُيرجىف. اعتياد ممارسة الفجور، أي فيما يتصل بسلوك ذي طابع لواطي         
 اليت يواجهوهنا واألحكام الصادرة ضدهم، على أن توضع         وضع هؤالء األفراد وتوضيح االهتامات    

)). ك(٦الفقـرة   (يف االعتبار التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة بإزالة كل غموض يف التشريع             
خذت لضمان عدم اضطهاد أي فـرد        أيضاً تزويد اللجنة مبعلومات عن اخلطوات اليت اتُ        ُيرجىو

هينة هلؤالء األشخاص، مبا يف ذلك عمليـات البحـث          نتيجة لتوجهه اجلنسي ومنع كل معاملة م      
  .املقتحمة للبدن واجتياز اختبارات طبية إجبارية

 تقدمي معلومات عن مدى توافر مرافق احتجاز منفصلة لألحداث اجلـاحنني            ُيرجى  -٥٢
خذت لتحسني األوضـاع    وينبغي أيضاً تقدمي معلومات حمدَّثة عن اخلطوات اليت اتُ        . والنساء

  . عاما١٨ً يف مرافق احتجاز األشخاص الذين تقل أعمارهم عناملعيشية 
خذت ملنع ومكافحة العنف فيما بني السجناء بصورة فعالة          بيان اخلطوات اليت اتُ    ُيرجى  -٥٣

 دما يقوم الطبيب بتسجيل اإلصـابات  بيان ما إذا كان حيدث، عن    ُيرجىو. يف أماكن االحتجاز  
عـرض   أن تُ  ،تعلقة بوقوع العنف فيما بني الـسجناء      وتكون اإلصابات متفقة مع االدعاءات امل     

. املسألة يف احلال على وكيل النيابة املعين وما إذا كان هذا األخري يبدأ يف إجـراء حتقيـق أويل               
خذت ملنع وقوع ذلك والتحقيق فيه      وفضالً عن ذلك، ينبغي تقدمي معلومات عن التدابري اليت اتُ         

وينبغـي أيـضاً تقـدمي      . ذين يتبني أهنم مسؤولون عنه    واملقاضاة بشأنه ومعاقبة األشخاص ال    
  . معلومات عن مدى تأثري وفعالية هذه التدابري يف احلد من حاالت العنف فيما بني السجناء

باإلشارة إىل التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة بضمان قيام املنظمات غري             )أ(  -٥٤
، ))م(٦الفقرة (ن مبواصلة أنشطتها بال عائق     العاملة يف جمال حقوق اإلنسا    ) األهلية(احلكومية  

 تزويد اللجنة مبعلومات حمدَّثة عن التعديالت القادمة اليت أُعلن عن إدخاهلا على القانون        ُيرجى
 املتعلق باجلمعيات واملؤسسات األهلية، وبيان ما إذا كانـت هـذه            ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤رقم  

يل وعمل املنظمات غـري احلكوميـة       التعديالت ستخفف القيود احلالية املفروضة على تسج      
 بيان ما إذا كان جيري إشراك اجملتمع املدين ُيرجىو. ومجعيات اجملتمع املدين األخرى   ) األهلية(

  .يف عملية صياغة هذه التعديالت
خذت لضمان محاية مجيع     أيضاً تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اتُ       ُيرجى  )ب(  

قبون حالة حقوق اإلنسان، مـن أي ترهيـب أو          األشخاص، مبن فيهم األشخاص الذين يرا     
سجن غري عادل أو عنف نتيجة ملمارستهم أنشطتهم، وضمان التحقيق فوراً وبصورة نزيهة             

 من قانون الطوارئ    ٣ تقدمي معلومات حمددة عن تطبيق املادة        ُيرجىو. وفعالة يف هذه األفعال   
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ص ُيرى أنـه يـشكل هتديـداً         تتيح إمكانية قيام وزير الداخلية بالقبض على أي شخ         اليت(
ومجعيات اجملتمـع   ) األهلية(على عمل املنظمات غري احلكومية      ) واحتجازه لفترة غري حمددة   

  .املدين األخرى
 تزويد اللجنة مبعلومات تفصيلية عن عدد اجلرائم اليت ميكن فيها إصدار أحكام     ُيرجى  -٥٥

ن ُنفذ اإلعدام فـيهم وعـدد       كم عليهم باإلعدام وعدد م    اإلعدام وعدد األشخاص الذين حُ    
  . األحكام املخففة

كـم علـيهم    شخصاً على األقل قد حُ    ٧٥ التعليق على التقارير اليت تفيد أن        ُيرجى  -٥٦
 .٢٠٠٨ شخصاً يف كامل عـام       ٨٧نة مع    وحده، باملقار  ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانباإلعدام يف   

ألشخاص باإلعدام وعدد   كم بسببها على هؤالء ا     تقدمي معلومات عن اجلرائم اليت حُ      ُيرجىو
  .األحكام اليت سيجري ختفيف العقوبة فيها من بني هذا العدد

 شرح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أعادت فتح باب التحقيق يف األحـداث               ُيرجى  -٥٧
 ٢٧ بغية توضيح الظروف اليت أدت إىل وفاة         ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٣٠اليت وقعت يف    
  .أيضاً بيان التدابري اليت اعُتمدت ملنع وقوع أحداث مماثلة يف املستقبل ُيرجىو. مهاجراً سودانياً

 أيضاً تقدمي معلومات إىل اللجنة بشأن التقارير اليت تفيد أن عـدة مـدنيني               ُيرجى  -٥٨
 نتيجة حلدوث صدامات    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين صيب آخرون منذ    تلوا وأُ فلسطينيني قد قُ  

 إبالغ اللجنـة مبـا إذا       ُيرجىو.  الطرف على احلدود مع غزة     مع قوات األمن التابعة للدولة    
مـدت،  غها بالتدابري اليت اعتُ   بالد فتحت حتقيقاً يف هذه األحداث وإ      كانت الدولة الطرف ق   

  . وقوع أحداث مماثلة يف املستقبلجدت، ملنعُو إن
واٍف خذت لكي يتحقق على حنـو        تقدمي معلومات حمدَّثة عن التدابري اليت اتُ       ُيرجى  -٥٩

منع ومكافحة وقمع التمييز ضد الفئات الضعيفة وإساءة معاملتها، مبا يف ذلـك األقليـات               
وينبغي تقدمي بيانات إحصائية عن     .  املختلفة ة اجلنسي اتهالعرقية والقومية، وجمموعات التوجّ   

عدد الشكاوى ذات الصلة وعن عمليات التحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا واإلدانات والعقوبات 
وماذا كان تأثري وفعالية ذلك يف احلد من        . صادرة فيها فضالً عن التعويض املمنوح للضحايا      ال

  حاالت وقوع هذه األفعال؟

  مسائل أخرى    
باإلشارة إىل التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة كجزء من مالحظاهتـا اخلتاميـة               -٦٠

 تقدمي معلومات عـن     ُيرجى،  ١٩٩٦يوليه  /متوز ٩وإىل تقريرها السنوي املؤرخ     ) ٧الفقرة  (
   /أيـار خذت حىت اآلن لتنفيذ توصيات اللجنة املوجهة إىل الدولة الطرف يف            اخلطوات اليت اتُ  

  . من االتفاقية٢٠ يف سياق إجراءات التحقيق املنصوص عليها يف املادة ١٩٩٦مايو 
ومفادهـا   للجمعية العامة    وبوضع االلتزامات اليت تعهدت هبا الدولة الطرف طواعيةً         -٦١

لتمكينهم من اإلبالغ عن أي شكاوى تفاديـاً        (...) زيادة تعزيز آليات اإلنصاف الوطنية      "
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خذت إلنشاء   تقدمي معلومات تفصيلية عن اخلطوات اليت اتُ       ُيرجى،  "ألي إفالت من العقاب   
 نظام فعال لتجميع البيانات اإلحصائية املتصلة برصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين، مبا            

يف ذلك الشكاوى والتحقيقات وعمليات املقاضاة واإلدانة يف قضايا التعذيب وإساءة املعاملة            
ذين حتركهما دوافع عرقية، فضالً     لواالجتار بالبشر والعنف املرتيل واجلنسي والعنف والتمييز ال       

  .عما يتعلق بتقدمي تعويض إىل الضحايا وإعادة تأهيلهم
خذت لكي تـصبح الدولـة طرفـاً يف         طوات اليت اتُ   تقدمي معلومات عن اخل    ُيرجى  -٦٢

 أيضاً بيان اخلطوات اليت اختذهتا الدولـة الطـرف          ُيرجىو. الربوتوكول االختياري لالتفاقية  
  . من االتفاقية٢٢ و٢١لقبول اختصاص اللجنة مبوجب املادتني 

ـ            ُيرجى  -٦٣ ا  بيان أي تغيريات يف موقف الدولة الطرف بشأن سحب حتفظاهتا وإعالناهت
  .وفهوماهتا املودعة وقت التصديق على االتفاقية

معلومات عامة عن احلالة الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك التـدابري والتطـورات                   
  اجلديدة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

 تقدمي معلومات تفصيلية عن التطورات اجلديدة ذات الصلة يف اإلطار القانوين            ُيرجى  -٦٤
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيد الوطين، منذ تقدمي          ضمنهري  واملؤسسي الذي جي  

، مبا يف ذلك أي قرارات ذات صلة صادرة         )٢٠٠١فرباير  /شباط ١٩(التقرير الدويل السابق    
  .عن احملاكم

عن أي تدابري سياسة وإدارية وتدابري أخـرى        مناسبة   تقدمي معلومات مفصلة     ُيرجى  -٦٥
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيد الوطين منذ التقريـر          خذت ل جديدة تكون قد اتُ   

الدوري السابق، مبا يف ذلك معلومات عن أية خطط أو برامج وطنية حلقوق اإلنسان واملوارد       
  .املخصصة هلا ووسائلها وأهدافها ونتائجها

ـ   تقدمي أي معلومات أخرى عن التطورات والتدابري اجلديدة اليت اتُ          ُيرجى  -٦٦ ن خذت م
، ٢٠٠٢أجل تنفيذ االتفاقية وتوصيات اللجنة منذ النظر يف التقرير الدوري السابق يف عـام               

يف ذلك البيانات اإلحصائية الالزمة، وكذلك عن أي تطورات حدثت يف الدولة الطرف              مبا
  .هلا صلة باالتفاقيةيكون و

        


