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                 جملس حقوق اإلنسان
                     الدورة السادسة عشرة

                  من جدول األعمال ٣      البند 
           واالقتصادية               والسياسية                                         تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية     

                     ذلك احلق يف التنمية    مبا يف                       واالجتماعية والثقافية،

                                                                   تقرير مقدم من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب               
   *     منديز  .       خوان إ   ،                                                  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

      موجز    
  .                                                                              هذا هو التقرير األول الذي يقدمه املقرر اخلاص احلايل إىل جملس حقوق اإلنسان              

                          ، ليحل حمل مانفرد نواك         ٢٠١٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ١                اخلاص منصبه يف                     وقد توىل املقرر    
   .                              الذي قضى فتريت خدمة يف ذلك املنصب

                                                                                   ويقدم التقرير نظرة عامة على أنشطة الوالية على مدى دورة اإلبالغ، مبا فيهـا                
           تـشرين     ٣١                                                                            األنشطة اليت أجراها املقرر اخلاص السابق حـىت هنايـة فتـرة واليتـه يف                

                                                                ويبني املقرر اخلاص أساليب عمله ورؤيته ويشري، فيمـا يتعلـق             .     ٢٠١٠      توبر    أك /    األول
                                                                                             بزيارات املتابعة القطرية، إىل أن الدعوات املقدمة من الدول إلجراء زيارات املتابعة تشكل             

   .                     ممارسة جيدة يتعني نشرها
                                                                                 ويدعو املقرر اخلاص إىل اعتماد هنج يركز على الضحايا يف العمل علـى تنفيـذ                 
           ، أي أهنا    "               التطور التدرجيي  "                                                     ويعتقد أن كل معايري حقوق اإلنسان مرهونة بقاعدة           .      واليته

                                      ومن املهم يف هـذا الـصدد توحيـد           .                                       لألفعال أو السمات القمعية اجلديدة               ً  تتطور وفقاً 
                        إنـسانية أو مهينـة،                                            ومعاملة أو عقوبة قاسـية أو ال                                     ً     التفسريات احلالية ملا يشكل تعذيباً    

      مع        ً ومتاشياً  .                                                        لفعال اللتزامات الدول مبنع االنتهاكات واملعاقبة عليها                              واإلصرار على التنفيذ ا   
__________           

  .             هذه الوثيقة         تأخر تقدمي   *  
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                                                                                         التطوير التدرجيي للفقه القضائي الدويل، يعتقد املقرر اخلاص أن التفـسريات الفـضفاضة             
                                                                                                 للمعايري ممكنة طاملا توفر محاية أفضل لألفراد من التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسـية أو               

                                                                 ويف الوقت نفسه، فإن تلك التفسريات الفضفاضة جيب أن تنشأ عن             .  ة                     الالإنسانية أو املهين  
     ودور   .                                                                              اتفاقات يتم التوصل إليها بني كل أصحاب املصلحة بعد نقاش صريح ومفتـوح            

   .                                        املقرر اخلاص هو فتح ذلك النقاش حسب االقتضاء
                                                                                 ويعتزم املقرر اخلاص أن يشارك بشكل بناء مع الدول هبدف كفالة تعزيز احترام               

                  ، وضرورة ضـمان      ١٥                                      قاعدة االستثناء املكرسة يف املادة                                 ً    تفاقية واالمتثال هلا، وحتديداً     اال
                                                        يف التشريعات احمللية، تقع على مرتكبـه العقوبـات                 ً   جنائياً                          ً    الدول اعتبار التعذيب جرماً   

                                                                                املناسبة، ومن مث يستلزم إجراء التحقيقات واملالحقة القضائية الفعالة لكل حالة من حاالت 
                             وإذ يشري املقرر اخلاص ببالغ       .                من االتفاقية   ٤                                    على النحو املنصوص عليه يف املادة                 التعذيب،  

                                                                                              األسف إىل الصدمة البدنية والنفسية الطويلة األجل اليت مير هبا ضحايا التعذيب، فإنه يعتزم              
  .                                                                                      تعزيز اإلجراءات املفضية إىل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وغري ذلك من أشكال اجلـرب             

                                                                        نه، من دون املساس حبقوق املدعى عليهم يف كافة ضمانات احملاكمة العادلة،                       ويرى املقرر أ  
   .                                                                        يتعني السماح للضحايا باملشاركة الفعالة يف حماوالت حتميل مرتكيب التعذيب املسؤولية

                                                                             ويعترف املقرر اخلاص بوجود بدائل موثوقة ومراعية حلقوق اإلنـسان يف جمـال               
                                                      بت حتقيقها النتائج املرجوة يف ميدان إنفاذ القانون                                              الطب الشرعي، وبدائل علمية أخرى، ث     

                   فقد مكن التقـدم      .                                                                         ومنع اجلرمية، أكثر من التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة        
                                                                                          العلمي من توفري األدلة الداعمة ملا يقدم من أدلة على القيام بالتعذيب؛ ومن مث تشكل تلك          

                                    ويود املقرر اخلاص زيادة تطوير الـصلة    .          ق املساءلة                                  األساليب اجلديدة أدوات هامة يف حتقي   
                                  ُ                                                     بني العلم والطب الشرعي، كبديل فعال ُيستخدم يف إنفاذ القانون، ومكافحة اإلرهـاب،             

   .                       واحملاكمة اجلنائية الفعالة
                                                    على موقف الوالية بشأن احلبس االحتياطي، وعـدم                            ً    ، يؤكد التقرير جمدداً        ً وأخرياً  

                                                      الدبلوماسية، وظروف االحتجاز، والتعـذيب يف أمـاكن                                     اإلعادة القسرية، والضمانات    
                                                                       كما يربز القضايا اهلامة اليت تتطلب النظر يف األجل الطويل واملشاركة             .                االحتجاز السرية 

   .        مع الدول
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         احملتويات
        الصفحة         الفقـرات 

   ٤   ٢- ١  .....................................................................     مقدمة  -    ً أوالً  
   ٤    ٣٤- ٣  .......................................................                أنشطة املقرر اخلاص  -      ً ثانياً  

   ٤   ٤  .......................                    انتهاكات حقوق اإلنسان               البالغات اخلاصة ب  -    ألف     
   ٤   ٥  ..................................................                الزيارات القطرية  -     باء     
   ٥   ٦  ...................................................              الطلبات املعلقة  -    جيم     
   ٥    ٢٣- ٧  ....................                                          النقاط البارزة يف العروض واملشاورات الرئيسية  -    دال     
   ٨    ٢٩-  ٢٤  ........................................                         البيانات الصحفية الرئيسية  -     هاء     
   ٨    ٣٤-  ٣٠  ..............................                                بعثة املتابعة إىل مجهورية كازاخستان  -     واو     

    ١٠    ٤٦-  ٣٥  ....................................                                 منهجية املقرر اخلاص يف مسألة التعذيب  -      ً ثالثاً  
    ١١    ٤٥-  ٣٨  ..............................                                التعاون والتنسيق مع اآلليات األخرى  -    ألف     
    ١٣    ٤٦  ...........................                                      املنهجية املتبعة يف إطار الزيارات القطرية  -     باء     

    ١٣    ٧٠-  ٤٧  .........................................................                 القضايا املواضيعية  -      ً رابعاً  
    ١٣    ٤٩-  ٤٧  ...........................                                    النهج املركز على الضحايا إزاء التعذيب  -    ألف     
    ١٤    ٥٧-  ٥٠  ......................................                         توسيع نطاق قاعدة االستثناء  -     باء     
    ١٧    ٥٩-  ٥٨  .....................................                        علم الطب الشرعي والتعذيب  -    جيم     
    ١٧    ٦٣-  ٦٠  ......................                                        عدم اإلعادة القسرية والضمانات الدبلوماسية  -    دال     
    ١٨    ٦٥-  ٦٤  .................................................             احلبس االحتياطي  -     هاء     
    ١٩    ٦٦  .................................................            ظروف االحتجاز  -     واو     
    ٢٠    ٦٩-  ٦٧  ...............................  ية                            التعذيب يف أماكن االحتجاز السر  -    زاي     
    ٢٠    ٧٠  ...........................                                مسائل مطروحة للنظر يف األجل الطويل  -    حاء     

    ٢٠    ٧٧-  ٧١  ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات  -      ً خامساً  
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       مقدمة  -     ً أوالً  
       ، مـن   ٨ / ٨           لقـراره      ً وفقاً                                                   هذا هو التقرير األول الذي يتلقاه جملس حقوق اإلنسان،     - ١

                                          عاملة أو العقوبـة القاسـية                                                                 املقرر اخلاص احلايل املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب امل         
   .    ٢٠١٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١                                                أو الالإنسانية أو املهينة، الذي تسلم مهام منصبه يف 

    ١٩                                                                              ويرد موجز البالغات اليت أحاهلا املقرر اخلاص إىل احلكومات يف الفتـرة بـني                 - ٢
   ٠ ٣                                 والـردود الـواردة حبلـول            ٢٠١٠       يونيه   /         حزيران   ٣٠    و     ٢٠٠٩       ديسمرب   /           كانون األول 
ــران ــه  /        حزي ــة     ٢٠١٠        يوني ــة A/HRC/16/52/Add.1              يف الوثيق ــضم الوثيق ــا ت                           ، بينم

A/HRC/16/52/Add.2 ًللمعلومات املقدمة من احلكومات واملصادر غري احلكومية عن               ً   موجزا                                                            
                                                                                              تنفيذ التوصيات اليت صاغها املكلف السابق بالوالية عقب الزيارات القطرية اليت أجراهـا يف              

                  غينيـا اجلديـدة                                                              ارير املتعلقة بالزيارات القطرية إىل جامايكا وبـابوا                 وترد التق   .             إطار الوالية 
   .            ، على التوايل5   و4   وA/HRC/16/52/Add.3                   واليونان يف الوثائق 

                  أنشطة املقرر اخلاص  -       ً ثانياً  
       ً   وفقاً  )١ (                                                                              يوجه املقرر اخلاص انتباه اجمللس إىل التقرير املؤقت املقدم إىل اجلمعية العامة             - ٣

     /                  ينـاير إىل متـوز     /                                                       الذي يشمل أنشطة الوالية عن الفترة من كانون الثاين           ،     ١٥٣ /  ٦٤        للقرار  
                                                                               ويغطي هذا التقرير األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا املكلفون بالوالية منـذ              .     ٢٠١٠       يوليه  

   .    ٢٠١٠      أغسطس  /    آب  ١٠                                      تقدمي التقرير املؤقت إىل اجلمعية العامة يف 

   ن                                  البالغات اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسا  -     ألف  
           /                   تـشرين الثـاين      ٣٠       إىل       ٢٠٠٩         ديـسمرب    /                كـانون األول     ١٩                 خالل الفترة من      - ٤

       ً   نداءً    ١٣٧            حكومة، و    ٣٥                            رسالة مبزاعم تعذيب إىل        ٦٤                      ، أرسل املقرر اخلاص         ٢٠١٠       نوفمرب  
                                                                          حكومة باسم أشخاص رمبا يتعرضون خلطر التعذيب أو غريه مـن أشـكال                ٥٣       إىل       ً عاجالً

   .                   لالإنسانية أو املهينة                               املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا

                  الزيارات القطرية  -     باء  
                          غينيا اجلديدة واليونـان                            من جامايكا وبابوا                      ً     ، زار املقرر اخلاص كالً        ٢٠١٠        يف عام     - ٥
                                ، كما قـام ببعثـة متابعـة إىل     )            ، على التوايل5   و 4   وA/HRC/16/52/Add.3             انظر الوثائق  (

__________           

       انظر   ) ١ (
A/65/273.  
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                               رر اخلاص دعوة رمسية لزيـارة                  ، تلقى املق    ١٠  ٢٠       ديسمرب   /              كانون األول   ١    ويف    .          كازاخستان
    .     ٢٠١١                                                       مجهورية قريغيزستان، ويأمل أن يقوم هبا يف النصف األول من عام 

                الطلبات املعلقة  -     جيم  
                         ، أرسل املقـرر اخلـاص          ٢٠١٠       ديسمرب   /                   نوفمرب وكانون األول   /                ويف تشرين الثاين    - ٦

             دم الطلب أول  ُ قُ (                                                              طلبات للحصول على دعوات إىل عدد من الدول، من بينها االحتاد الروسي 
  ؛  )    ٢٠٠٦ (                 ؛ وأوزبكـستان     )    ٢٠٠٥ (               ؛ وإريتريـا     )    ٢٠٠٥ (             ؛ وإثيوبيا    )    ٢٠٠٠             مرة يف عام    

                     ؛ )    ٢٠٠٥ (                                  ؛ واجلمهوريــة العربيــة الــسورية  )    ٢٠٠٥ (                            ومجهوريــة إيــران اإلســالمية 
                وكرر الطلبـات      ).     ١٩٩٣ (          ؛ واهلند    )    ٢٠٠٥ (                               ؛ واململكة العربية السعودية      )    ٢٠٠٥ (         والعراق  

                                                ُ                        اق وكوبا اليت قدمت حكوماهتا دعوات لزيارهتا ولكـن مل ُيتفـق علـى                                إىل زمبابوي والعر  
                                                                              وبدأ املقرر اخلاص اتصاالت مع غيانا وكينيا وباكستان وفرتويال، على التوايل،             .             املواعيد بعد 

   .                                    حيث طلب القيام بزيارات قطرية رمسية هلا

                                            النقاط البارزة يف العروض واملشاورات الرئيسية  -     دال  
                                                                        املشمولة بالتقرير، حضر املقـرر اخلـاص مناسـبات خمتلفـة علـى                 خالل الفترة    - ٧

   .            الصعيد الدويل
      مون،  -                                                   ، ألقى املقرر اخلاص، حبضور األمني العام بان كي            ٢٠١٠       سبتمرب   /        أيلول  ٢     ففي    - ٨

                                                                                         كلمة رئيسية عن الفساد وحقوق اإلنسان يف املؤمتر االفتتاحي لألكادميية الدولية ملكافحـة             
   .      النمسا                الفساد يف فيينا، 

                                                  سبتمرب، شارك املقرر اخلـاص يف اجتمـاع مائـدة           /        أيلول   ١١- ٩                ويف الفترة من      - ٩
                                                                           بالذكرى األربعني إلنشاء املعهد الدويل للقانون اإلنساين يف سـان رميـو،                           ً  مستديرة احتفاالً 

                        ، كما ألقى حماضرة عن      "               اآلثار واملواجهة   :                           العنف على الصعيد العاملي    "                     إيطاليا، عن موضوع    
  -                        اجلوانب القانونيـة     -                                                      ن احلرية يف الرتاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف                   احلرمان م  "

    ".            جرمية التعذيب
               إصـالح آليـات    "                                         سبتمرب، أدار املقرر اخلاص حلقة عمل عن        /        أيلول   ١٤    و   ١٣    ويف    -  ١٠

     إصالح    : "                                             يف املؤمتر السنوي لرابطة معاهد حقوق اإلنسان        "                              حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة    
        املركـز   /                                         ، نظمها املركز اآليسلندي حلقوق اإلنـسان       "              التقدم واحلالة   :      إلنسان              معاهد حقوق ا  

   .                                       النروجيي حلقوق اإلنسان يف ريكيافيك، آيسلندا
                        التعذيب يف القرن احلـادي   "                                    سبتمرب، ألقى املقرر اخلاص حماضرة عن      /        أيلول   ٢١    ويف    -  ١١

  .                     ، يف كمباال، أوغندا    " ب                                                       خربات املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين مبسألة التعذي        -          والعشرين  



A/HRC/16/52 

GE.11-10585 6 

                                                                                         كما اجتمع بلجنة حقوق اإلنسان يف أوغندا، ورئيس الربملان، ووزيـر الداخليـة، ووزيـر             
   .                اخلارجية بالنيابة

             الوسـيلة   -           التعـذيب    "                                        سبتمرب، ألقى املقرر اخلاص حماضرة عـن         /        أيلول   ٢٢    ويف    -  ١٢
   .     لنمسا                                               ، يف الصندوق النمساوي للنهوض بالعلوم، يف فيينا، ا "              الوحشية للسلطة

                                  أكتوبر، شارك املقـرر اخلـاص يف        /              تشرين األول   ١           سبتمرب إىل    /        أيلول   ٢٩                ويف الفترة من      -  ١٣
                                                                                                زيارة متابعة يف أستانا، كازاخستان، نظمها املكتب اإلقليمي لوسط آسيا التـابع ملفوضـية األمـم           

                                                  سبتمرب، شارك يف تدريب استـشاري ملنظمـات غـري           /        أيلول   ٢٩    ويف    .                     املتحدة حلقوق اإلنسان  
                                                                                      ومية ومسؤولني حكوميني عن الرصد العام للمؤسسات املغلقة، أجرته املنظمة الدولية إلصـالح          حك

                                                                                               القانون اجلنائي، واملكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان، بدعم من معهـد اجملتمـع املفتـوح،               
   .   تان                                                                              والسفارة الربيطانية يف أستانا، وائتالف املنظمات غري احلكومية املناهض للتعذيب يف كازاخس

                                                              سبتمرب، اجتمع املقرر اخلاص بوزراء اخلارجيـة والداخليـة والعـدل     /        أيلول   ٣٠    ويف    -  ١٤
           تـشرين    ١    ويف    .                                                                        والصحة، وقضاة احملكمة العليا، ومكتب املـدعي العـام يف كازاخـستان           

                                                                                     أكتوبر، تكلم يف اجتماع مائدة مستديرة نظمه املكتب اإلقليمي ملفوضية حقوق اإلنسان             /    األول
                                                                               كتب املدعي العام، ووزارة العدل، واملنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنـائي،                          باالشتراك مع م  

                                                                                              وائتالف املنظمات غري احلكومية املناهض للتعذيب، ومبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح، ليتـابع             
   .    ٢٠٠٩                                                              مع مسؤويل الدولة واجملتمع املدين تنفيذ توصياته منذ زيارته األوىل عام 

                                                            أكتوبر، ألقى املقرر اخلاص حماضرة يف املعهد الدامنركي حلقوق          /  ول            تشرين األ   ٥    ويف    -  ١٥
          أكتـوبر،   /             تشرين األول  ٦    ويف    .                                                       اإلنسان، يف كوبنهاغن، الدامنرك، عن خرباته كمقرر خاص       

  يف   "                       حقوق اإلنـسان والعلـم   "                                                   ألقى حماضرتني عن خرباته كمقرر خاص يف سياق ندوة عن      
                         مقارنة اآلليات الوقائية    "                                  برلني، أملانيا، ويف ندوة بعنوان                                                أكادميية ليوبولدينا الوطنية للعلوم، يف      

   .                       يف جامعة بوتسدام، أملانيا  "               ملناهضة التعذيب
                                                                 أكتوبر، عرض املقرر اخلاص ما توصل إليه من استنتاجات بـشأن            /              تشرين األول   ٨    ويف    -  ١٦

     ستان                                               حقوق اإلنسان وفساد النخبة يف جورجيا وكازاخ       "                                       زيارته لكازاخستان يف حلقة نقاش عن       
   .                                                             ، نظمها اجمللس األكادميي املعين مبنظومة األمم املتحدة، يف فيينا، النمسا "          وأوزبكستان

                                                          أكتوبر، ألقى املقرر اخلاص حماضرة عـن عمـل املقـررين            /              تشرين األول    ١٩    ويف    -  ١٧
                      جائزة عن نـضاله         ً أيضاً                                                                      اخلاصني لألمم املتحدة يف جامعة بانتيون، أثينا، اليونان، حيث تلقى           

                         أكتوبر، شـارك املقـرر      /              تشرين األول    ٢٩    و   ٢٥                ويف الفترة بني      .           وق اإلنسان            من أجل حق  
                                                               حتديات املستقبل أمام املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين مبـسألة           "                         اخلاص يف حلقة نقاش عن      

                                                                                 ، نظمتها البعثة الدائمة للدامنرك ورابطة منع التعذيب، باالشتراك مع املكلف بالوالية     "       التعذيب
                                 غينيا اجلديدة وجامايكا وسويسرا                                                   ديز، والتقى مبمثلي البعثات الدائمة لبابوا                    احلايل، خوان من  
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                                                  كما اجتمع باألمني العام املساعد لـشؤون حقـوق           .                                     والنمسا واليونان لدى األمم املتحدة    
   .                        اإلنسان، إيفان سيمونوفيتش

         مواجهـة   "                                                 أكتوبر، ألقى املقرر اخلاص كلمـة يف مناسـبة           /              تشرين األول    ٢٨    ويف    -  ١٨
                                                                                     ، اليت أجرهتا منظمة العفو الدولية يف سياق محلتها للتوعية مبناهضة التعـذيب، يف               "  يب     التعذ

                               أكتوبر، أدار املقـرر اخلـاص       /              تشرين األول    ٢٩    ويف    .                                 كلية جون جاي للحقوق، نيويورك    
                     ، يف منظمـة رصـد       "                                                    التصدي للتعذيب يف أماكن االحتجاز والرعاية الصحية       "            مناقشة عن   

   .                    حقوق اإلنسان، نيويورك
                                              ، ألقى املقرر اخلاص كلمات يف بلدان عـدة،             ٢٠١٠       نوفمرب   /                       وخالل شهر تشرين الثاين     -  ١٩

     .    ٢٠١٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١                                                      استجابة لدعواهتا اليت مل يتمكن من قبوهلا قبل هناية واليته يف 
                                                 نوفمرب، شارك املقرر اخلاص احلايل يف اجتماع نظمه         /               تشرين الثاين   ٩    و  ٨          ويف يومي     -  ٢٠

                                                                               املفتوح يف بودابست، هنغاريا، ملناقشة أحوال السجون مع عدة منظمات غـري                        معهد اجملتمع 
                                                      مبمثلني عن املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي،            ً أيضاً        والتقى    .                         حكومية روسية وأوكرانية  

                                                                                       ومقرها لندن، الذين نظموا اجتماعات مع نشطاء يف جمال حقوق اإلنسان مـن بـيالروس               
                                        بعضو من اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي     ً أيضاً             جتمع املقرر                  ويف بودابست، ا    .         ومولدوفا

                                                                                                 اإلعاقة التابعة لألمم املتحدة ومبمثل عن مركز الدعوة املعين باإلعاقة العقلية، ملناقشة قـضايا              
    .                                    ً احلرمان من احلرية ومعاجلة املعاقني عقلياً

              قـرر اخلـاص                     ديسمرب، اجتمع امل   /              كانون األول   ٢        نوفمرب و  /               تشرين الثاين    ١٢    ويف    -  ٢١
                           ويف غضون تلـك الفتـرة،        .                                                        مبمثلني عن منظمة رصد حقوق اإلنسان يف واشنطن العاصمة        

                                                                                      اجتمع املقرر بوفد من املنظمات غري احلكومية الفرتويلية العاملة يف جمـال حتـسني أحـوال           
                                                                               السجون يف ذلك البلد، وممثلني عن اجملتمع املدين من املشاركني يف أعمال تتعلـق بظـروف       

   .                   حتياطي يف أحناء العامل       احلبس اال
         ً     مـشتركاً                               ً     نوفمرب، حضر املقرر اخلاص اجتماعاً     /               تشرين الثاين    ١٦    و   ١٥          ويف يومي     -  ٢٢

               كمـا اجتمـع      .                                                                          للجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، يف جنيف، سويسرا         
   ته                                                                                          مبمثلني عن البعثات الدائمة للربازيل وتايلند وزمبابوي، وشارك يف غداء عمـل استـضاف             

                                                 واجتمع املقرر اخلاص مبمثلي املنظمات غري احلكومية         .                                       البعثتان الدائمتان لألرجنتني والدامنرك   
   .                                          ملناقشة قضايا موضوعية وجغرافية تتعلق بواليته

                                                     ديسمرب، شارك املقرر اخلاص يف اجتماع مائدة مستديرة         /              كانون األول    ١٠    و  ٩    ويف    -  ٢٣
               وكان من بـني      .                            ذيب، يف كوبنهاغن، الدامنرك                                               نظمه اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التع      

  .                     بالوالية يف الـسابق                                ً     ، السري ناجيل روديل الذي كان مكلفاً        ً أيضاً                           اخلرباء املشاركني يف الفريق     
   .                                       مبسؤولني كبار يف وزارة اخلارجية الدامنركية    ً أيضاً       واجتمع 
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                           البيانات الصحفية الرئيسية  -     هاء  
                         مع املقرر اخلاص املعين            ً   مشتركاً             ً   ر اخلاص بياناً               ، أصدر املقر      ٢٠١٠       يوليه   /      متوز   ٢١   يف    -  ٢٤

                                                                                          بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب، أعربا فيه عن القلق بشأن مصري              
    .                                                حمتجزي غوانتانامو اجلزائريني املقرر إعادهتم إىل بلدهم

      ات يف                             من املكلفني اآلخرين بوالي      ٢٥                            سبتمرب، أصدر املقرر اخلاص و     /        أيلول   ١٦    ويف    -  ٢٥
                                                                                    إطار اإلجراءات اخلاصة نشرة صحفية مشتركة مبناسبة مؤمتر القمة الرفيـع املـستوى عـن         
                                                                                           األهداف اإلمنائية لأللفية، مكررين القول بأنه من دون حقوق اإلنسان، فإن تنفيذ أهـداف              

    .                         األلفية لن يكتب له النجاح
             مالحظاتـه                                              أكتوبر، أصدر املقرر اخلاص نشرة صحفية عن       /              تشرين األول    ٢٠    ويف    -  ٢٦

   .                                        واستنتاجاته األولية بشأن بعثته إىل اليونان
                             مندير مهامه يف منصب املقرر       .         ُ                      نوفمرب، أُعلن عن تويل خوان إ      /               تشرين الثاين   ٤    ويف    -  ٢٧

                                            ، ليحل حمل مانفرد نواك الذي توىل ذلـك             ٢٠١٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ١       من               ً  اخلاص اعتباراً 
   .               املنصب لست سنوات

                                                          نوفمرب، أصدر املقرر اخلاص نشرة صحفية مشتركة مع مخـسة           /               تشرين الثاين    ١١    ويف    -  ٢٨
                                                                                         خرباء آخرين عن االنتهاكات الوحشية حلقوق اإلنسان يف الصومال، حيث يقع املدنيون ضحايا             

   .                                                                               عمليات اإلعدام والتعذيب والرجم وقطع الرأس وبتر األطراف واجللد اليت يرتكبها املتمردون
                      عن اليوم الـدويل            ً   مشتركاً                  ً     املقرر اخلاص بياناً               ديسمرب، أصدر  /              كانون األول   ٩   يف   و  -  ٢٩

    .                                       حلقوق اإلنسان من خالل جلنة التنسيق الدولية

                                  بعثة املتابعة إىل مجهورية كازاخستان  -     واو  
    ١٣       إىل    ٥                  يف الفترة من      )٢ (                                                   جرى املقرر اخلاص بعثة لتقصي احلقائق يف كازاخستان        أ  -  ٣٠
                                        حالة مناهضة التعذيب وسوء املعاملة                            من التوصيات لتحسني              ً   ، وصاغ عدداً      ٢٠٠٩      مايو   /    أيار

                   دعوة إىل املقرر                               ً     ، قدمت حكومة كازاخستان رمسياً        ٢٠١٠       أبريل   /         ويف نيسان   .              يف ذلك البلد  
                                                                                              اخلاص للقيام بزيارة متابعة للبلد من أجل مناقشة تنفيذ توصياته مع احلكومـة ومنظمـات               

   .        ق اإلنسان                                                     اجملتمع املدين واملكتب اإلقليمي لوسط آسيا التابع ملفوضية حقو
                                                                                 على مدى السنوات الست املاضية، مل يتمكن املقرر اخلاص إال من إجراء متابعـة               و  -  ٣١

                                                                          ومتثلت املمارسة الرمسية املتبعة يف إرسال استبيانات إىل احلكومات ومنظمات            .               حمدودة لبعثاته 
            خرية للمقرر                                                                                     اجملتمع املدين يف الدول املعنية لطلب معلومات عن التدابري املتخذة منذ الزيارة األ            

__________           

  .A/HRC/13/39/Add.3             انظر الوثيقة   ) ٢ (
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                            ولكن باستثناء زيارة املتابعة   .  ُ                                      ُ         ً وُتدرج املعلومات بعد ذلك يف تقرير متابعة ُينشر سنوياً  .     اخلاص
                                         على اآللية الوقائية الوطنيـة، فـإن                     ً     اليت ركزت حتديداً       ٢٠٠٩       سبتمرب   /                     إىل مولدوفا يف أيلول   

                      ن أجل مناقشة تنفيذ                                   لزيارة بلداهنا مرة أخرى م                             ً       ما تدعو املقرر اخلاص رمسياً                  ً  احلكومات نادراً 
                                                                           ولذلك يثين املقرر اخلاص على حكومة كازاخستان للدعوة الرمسية اليت وجهتها إليه       .        توصياته

                                                                                          ليقوم بزيارة متابعة، األمر الذي يشري إىل جدية االلتزام مبكافحة التعذيب وبتحسني ظروف             
     يف   )٣ (       تابعـة                                 وأجرى املقرر اخلـاص بعثـة امل        .                   للممارسة املثلى                      ً   االحتجاز، ويشكل منوذجاً  
   .    ٢٠١٠       أكتوبر  /            تشرين األول ١         سبتمرب إىل  /       أيلول  ٢٩                      كازاخستان يف الفترة من 

                                                                                   أثارت انتباه املقرر اخلاص الطائفة املتنوعة للتدابري اليت اختذهتا احلكومة لتحـسني             و  -  ٣٢
  م                           وأقر ببيان نائب املدعي العا  .                                                         حالة مناهضة التعذيب وسوء املعاملة يف البلد منذ زيارته األوىل

                                  مع التعذيب، ورحب خبطة العمل                                                        ً        الذي يربز التزام كازاخستان بسياسة عدم التسامح إطالقاً       
                                  لتنفيـذ املالحظـات اخلتاميـة           ٢٠١٠       فرباير   /                      اليت أطلقت يف شباط        ٢٠١٢-    ٢٠١٠        للفترة  

          ومن بـني     .     ٢٠٠٨       نوفمرب   /                                                             والتوصيات اليت صاغتها جلنة مناهضة التعذيب يف تشرين الثاين        
      ٢٠١٠         أغـسطس    /                                                  ن املرسوم الذي أصدره الرئيس نزاربـاييف يف آب                           التدابري األخرى، فإ  

               ، الذي يقـر     "                                                                    تدابري لتحسني إنفاذ القانون والنظام القضائي يف مجهورية كازاخستان         "        بعنوان  
                                                                                    عدة إصالحات عامة تستهدف إضفاء طابع إنساين على نظام السجون واحلد من االكتظاظ             

             يف نظـام              ً      سيحدث حتـوالً        ً   كبرياً          ً  اره إجنازاً                                              يف كل أماكن االحتجاز، قدمته السلطات باعتب      
                ، ولكن احلكومة                                             ً       وال يزال النظام احلايل للعدالة اجلنائية عقابياً        .                               العدالة اجلنائية يف كازاخستان   

              ويف جهد يرمي     .                                حنو نظام عدالة إصالحي أكثر                                      ً      تتوقع أن اإلصالحات املقررة ستحدث حتوالً     
         خمالفة    ١٩                                 ع قانون يرفع صفة التجرمي عن                                                    إىل احلد من نزالء السجون، يضم املرسوم مشرو       

                                     ولكن بينما يستهدف إلغاء التجـرمي        .                                         على اجملتمع وحيوهلا إىل خمالفات إدارية                ً   ال متثل خطراً  
                                                                                إضفاء طابع إنساين، يتعني تنفيذه حبرص حيث إن اإلجـراءات القائمـة يف إطـار قـانون      

                        وبـذلك، فـإن      .              ات اجلنائيـة                                                              املخالفات اإلدارية توفر ضمانات أقل مقارنة بقانون اإلجراء       
                                                                               خمالفة خارج إطار القانون اجلنائي يعين أن مرتكيب املخالفات يف املستقبل سيحرمون         ١٩     نقل  

                                                                                           من الضمانات األساسية حلقوق اإلنسان اليت عادة ما تكون متوفرة يف إطار قانون اإلجراءات              
                             دابري بديلة للعقوبات واملنع             وضع ت      ً أيضاً                                         وأبلغت احلكومة املقرر اخلاص أنه سيجري         .        اجلنائية

   .      جرمية  ١١   ل                                 ُ           هبدف احلد من االكتظاظ، إىل جانب ختفيض ُمدد األحكام 
                                                                                          وبينما رحب املقرر اخلاص بالتدابري املتخذة منذ زيارته األوىل، فقد شدد على أنـه               -  ٣٣

                       عن ذلك، أشار إىل        ً وفضالً  .                                                                ال تزال هناك حاجة ماسة إلصالح مستمر لنظام العدالة اجلنائية         
           ويتعني وضع    .                                                                                 أنه ال تزال هناك ضرورة الختاذ العديد من التدابري التشريعية ملكافحة التعذيب           

                                                                                          أو تعزيز ضمانات ملناهضة التعذيب، مثل التسجيل الفوري عند توقيف شـخص أو إلقـاء               

__________           

  .A/HRC/16/52/Add.2                                                                         لالطالع على تقرير تفصيلي لزيارة املتابعة القطرية إىل كازاخستان، انظر الوثيقة   ) ٣ (
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                                                                                              القبض عليه، وتوفري املعلومات املتعلقة حبقوق احملتجز، وإمكانية االستعانة الفورية مبحـام أو             
                                                       عن ذلك، حث املقرر اخلاص واملشاركون يف املـشاورات              ً وفضالً  .                    ق يف إخطار األقارب     احل

                                                                                  على أن يتاح لكل ضحايا التعذيب سبل االنتصاف الفعالة، واجلرب املالئم، وإمكانية االستفادة  
                                                      ، الحظ املقرر اخلاص وجود ضـرورة لتحـسني معاملـة                ً وأخرياً  .                         من إعادة التأهيل املهين   

                                                                         فيما يتعلق بالعالج الطيب، وتثقيف موظفي السجون، وإعـادة تأهيـل                              السجناء، وال سيما  
                                                      ً         ويعترب كفالة فعالية آليات الشكوى يف املؤسسات املغلقة جماالً          .                           احملتجزين السابقني يف اجملتمع   

    .                                  بالغ األمهية ويتطلب املزيد من التحسني
                    ملتابعـة القطريـة                                  منديز، على أمهية زيـارات ا       .                                   ويشدد املقرر اخلاص احلايل، خوان إ       -  ٣٤

                                                                                                    باعتبارها وسيلة هامة ملواصلة عملية اإلصالح وغريها من التدابري الرامية إىل القضاء على التعذيب              
                                                                                ويشجع املقرر اخلاص الدول اليت زارها املكلفون بالوالية السابقون على إجـراء              .              وسوء املعاملة 

                            ركة مـع الـدول يف متابعـة                                                  ولتحقيق هذه الغاية، يرحب املقرر بفرصة املـشا      .                أنشطة للمتابعة 
                                           إىل الزيارات القطرية، وكذلك اليت ترد                                                        ً       االستنتاجات والتوصيات اليت يضعها املقرر اخلاص استناداً      

   .                                                                  يف االستعراض الدوري الشامل واستعراضات الدول املقدمة إىل هيئات املعاهدات

                                   منهجية املقرر اخلاص يف مسألة التعذيب  -       ً ثالثاً  
                                                                أن يعرب عن الشكر والعرفان للمقررين السابقني على مـسامهتهم                            يود املقرر اخلاص      -  ٣٥

                                  ويعتزم مواصلة ما حققـوه مـن         .                                               ً         يف الوالية على مدى تارخيها املمتد خلمسة وعشرين عاماً        
    .                 زخم والبناء عليه

                                                                                   كما يعتزم املقرر اخلاص املشاركة يف حوار بناء مع الدول األعضاء، والتشديد على               -  ٣٦
                               وباإلضافة إىل الرد على مزاعم       .                                     هبدف معاجلة املسائل موضع االهتمام                        حتديد جماالت التعاون  

                                                                                             التعذيب أو سوء املعاملة، يأمل املقرر اخلاص يف املشاركة مع الدول بشكل اسـتباقي ملنـع                
                                                                                               التعذيب، حيث يعد ذلك أحد أكثر السبل فعالية لتحقيق االمتثال للحظر التام للتعذيب على              

   .         نون الدويل                        النحو املنصوص عليه يف القا
                                                                         ويقترح املقرر اخلاص اتباع هنج يركز على الضحايا يف تنفيذ واليته، مع الـسعي يف     -  ٣٧

                                ّ        وإذ يدرك املقرر الطابع الكثري التغّير        .                                                           الوقت نفسه إىل تعزيز املعايري والقواعد الدولية القائمة       
                   والقواعد لتـشمل                                                                          والتطور للتعذيب، فإنه يعتزم العمل باجتاه كفالة توسيع نطاق تلك املعايري     

                                                                 ويعتقد املقرر اخلاص أن كل معايري حقوق اإلنسان مرهونة بقاعـدة           .                    جماالت اهتمام جديدة  
                    ومن املهم يف هـذا       .                                 لسمات القمع اجلديدة الناشئة        ً وفقاً                   ، أي أهنا تتطور      "               التطور التدرجيي  "

                      إنـسانية                                         ومعاملة أو عقوبة قاسـية أو ال                                                 ً       الصدد توحيد التفسريات احلالية ملا يشكل تعذيباً      
                                                                                                أو مهينة، واإلصرار على أن تنفذ الدول التزاماهتا بفعالية يف منـع االنتـهاكات ومعاقبـة                

                                                                               ويرى املقرر أن مهمته تتضمن صياغة مقترحات لتوسيع نطاق احلمايـة لتـشمل               .         مرتكبيها
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  ت                                                  ويتعني أن يسترشد ذلك باخلربة والنظر بتمعن يف القيم ذا  .                             حاالت مل تكن متوخاة من قبل    
                                             ويف هذا الصدد، يرى املقرر أن من واجبـه            ".               ألفضل املمارسات  "                           الصلة واعتماد كل الدول     

                                                                            تشجيع نقاش مفتوح وصريح مع الدول وغريها من أصحاب املـصلحة يف اجملـاالت الـيت        
                                                             للمعايري القائمة وتوسيع نطاقها لتشمل حـاالت مل تكـن                  ً   تقدمياً                        ً    يتطلب فيها الواقع تفسرياً   

                                            من خالل توافق آراء واسع النطاق ينشأ                                  ً      تعني أن ميضي ذلك التطور قدماً       وي  .                متوخاة من قبل  
                                                         ويعتزم املقرر اخلاص إيالء تركيز خاص على تعزيز تطبيق           .                               بعد تفكري متمعن ونقاش مفتوح    

                                                                        كما يدعو إىل اتباع هنج مباشر وفعال إزاء االدعاءات بالتعـذيب            .                          املعايري القائمة وتنفيذها  
                                                                          أن الدول تقع على عاتقها مسؤولية التحقيق يف كل ادعاء بالتعذيب،                ويرى  .                 أو سوء املعاملة  

                               وتتطلب هذه السمة، اليت ينفرد هبا   .                                                 ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم يف حال إثبات تلك االدعاءات
                                                                                            حظر التعذيب كأحد معايري حقوق اإلنسان، أن تبذل الدول العناية الواجبة يف كل ادعـاء               

                                                                ما إذا كان التصرف خيالف القانون بالفعل، وأن تقوم يف حال                                         بسوء املعاملة من أجل حتديد      
   .                                                                       خمالفته القانون بتعبئة مؤسساهتا ملقاضاة اجلناة ومعاقبتهم، وتوفري اجلرب للضحايا

                                  التعاون والتنسيق مع اآلليات األخرى  -     ألف  
   ثب                   ويعتزم العمل عن ك   .                                                         يويل املقرر اخلاص أمهية كبرية للتنسيق مع اآلليات األخرى          -  ٣٨

                                                                                      مع غريه من املكلفني بواليات، وال سيما املعنيني بعمليات اإلعدام دون حماكمة، وحـاالت              
                                                                                   االختفاء، واالحتجاز التعسفي، ومكافحة اإلرهاب، والصحة، واملهاجرين، والعنـف ضـد          

   .                                                    املرأة، من أجل كفالة معاجلة القضايا الشاملة بأسلوب كلي
                                                  الراسخة بالفعل واملتمثلة يف التعاون مع جلنة                                           ويرحب املقرر اخلاص باملمارسة اجليدة      -  ٣٩

                                                                                             مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغري ذلك من اآلليات واهليئات ذات الـصلة              
                                                                                               التابعة لألمم املتحدة واملعنية باحلماية من التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة               

                                     إىل التعاون، حسب االقتضاء، مـع                   ً   ع املقرر قدماً           كما يتطل   .                                    القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
                                                                                           املنظمات واآلليات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واآلليات الوقائية الوطنية،          

                                       وسيواصل العمل معها من أجل كفالـة         .                                                واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية       
                                                        ا ونتائجها، وسيساهم يف البالغات الفرديـة املتعلقـة                                             املتابعة املالئمة الستنتاجاهتا وتوصياهت   

   .                                                                             هبيئات املعاهدات املعنية، مبا فيها جلنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب
                                                                                    ويعتقد املقرر اخلاص أن من الضروري لتحقيق النتائج املثلى تنسيق اجلهود وأساليب              -  ٤٠

                                                عية ملنع التعـذيب، وال سـيما فيمـا يتعلـق                                                       العمل مع جلنة مناهضة التعذيب واللجنة الفر      
                                                                                          بالزيارات القطرية املقبلة، ورصد الظروف يف األماكن اليت حيرم فيها األشخاص من حريتهم،             

                                                 إىل مناقشة أساليب العمل مع آليات هيئـات                               ً    ويتطلع املقرر اخلاص قدماً     .                  ومتابعة التوصيات 
   .                ل االهتمام املشترك                                                 املعاهدات من أجل زيادة تطوير طرائق معاجلة القضايا حم
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                                                    مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة             ً أيضاً                      وسيشارك املقرر اخلاص      -  ٤١
                                                                                          ومنظمة الصحة العاملية من أجل املساعدة على تيسري إدماج هنج حقوق اإلنسان يف جمال منع               

     جاز،                                                                                   تعاطي املخدرات وما يتصل بذلك من عالج ورعاية مدارة، ليس فقط يف مراكز االحت             
                                                                                     فيما خيص الفئات الضعيفة اليت ميكن للشخص فيها أن حيرم من حريته، مبا يف ذلك                    ً أيضاً    بل  

   .                                                 أو ذوي اإلعاقة الذهنية أو املرضى امليؤوس من شفائهم                      ً ما يتعلق باملعوقني بدنياً
                                                           إىل العمل مع اهليئات اإلقليمية، مثل اللجنـة األوروبيـة                             ً    ويتطلع املقرر اخلاص قدماً     -  ٤٢

                                                                                         التعذيب وضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛ وجلنة منـع التعـذيب                    ملكافحة
                                                                                          وضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة يف أفريقيـا؛ وجلنـة البلـدان      
                                                                                          األمريكية حلقوق اإلنسان، وغريها من اهليئات ذات الصلة من أجل زيادة تعزيـز املعـايري               

                                                                                                قليمية يف جمال منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                           الدولية واإل 
   .                       أو الالإنسانية أو املهينة

                                                              اليت يتبعها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن يقـيم            )٤ (                     وتتطلب أساليب العمل    -  ٤٣
          ة آلليـة                                                                               اتصاالت وجيري مشاورات حسب االقتضاء مع اهليئات واآلليات ذات الصلة التابع          

                                                                                        األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا فيها جملس إدارة صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا             
       ويـرى     ).   ١٠                   ، املرفق، الفقرة    E/CN.4/1997/7 (                                              التعذيب وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       

        املساعدة                                                                                    املقرر اخلاص أن الصندوق يعد بالغ األمهية لعمل املنظمات غري احلكومية اليت توفر              
                                              ويف هذا الصدد، سيواصل املقرر اخلاص العمـل          .                                          اإلنسانية لضحايا التعذيب وأفراد عائالهتم    

                                                                                           عن كثب مع الصندوق هبدف إكمال النهج املركز على الضحايا الذي يتبعه املقرر وكفالـة               
                                                                                           إدراج الضحايا يف العمليات القضائية وإمكانية حصوهلم على ما هـو مالئـم مـن سـبل                 

   .  جلرب          االنتصاف وا
     عـم                                                                      وحيث املقرر اخلاص، كسابقيه، احلكومات واملنظمات املاحنة األخرى علـى د          -  ٤٤

                                                                                           عمل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب بالوسائل املالية وغريها لتمكينه مـن             
                                                                                              مواصلة تقدمي املساعدة املالئمة للمنظمات العاملة على تلبية االحتياجات النفـسية والطبيـة             

   .                                                           واالجتماعية والقانونية واالقتصادية لضحايا التعذيب والناجني منه
                                                                 اص الذي يوليه القانون الدويل حملاكمة مرتكيب جرائم التعـذيب،                        للتركيز اخل       ً ونظراً  -  ٤٥

                                                                     إىل العمل بشكل وثيق مع احملكمة اجلنائية الدولية وغريهـا مـن                                  ً    يتطلع املقرر اخلاص قدماً   
    كما   .                                                                                       احملاكم الدولية املختصة بالعدالة اجلنائية، مع احترام جماالت عمل كل من تلك اهليئات            

                  يف التـشريعات            ً   إجرامياً                               ً       تضمن تكريس اعتبار التعذيب فعالً                                   يأمل يف تشجيع الدول على أن     
                 من اتفاقيـة     ٤                                                                            احمللية، ومن مث خيضع مرتكبه للمحاكمة، على النحو املنصوص عليه يف املادة             

__________           

     ، )E/CN.4/RES/2001/62   (  ٦٢ /    ٢٠٠١                                                  ، املرفق، وفق ما أقرته اللجنـة يف القـرار           E/CN.4/1997/7      انظر    ) ٤ (
  .  ٣٠       الفقرة 
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      املشار  (                                                                                       مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         
  "                   أفـضل املمارسـات    "                                          ، وأن تنشر تلك اإلجراءات باعتبارها من        ")        االتفاقية " ب                  إليها فيما يلي    

      بأن       ً   راسخاً                          ً    ويعتقد املقرر اخلاص اعتقاداً     .                                                   حيثما كانت فعالة وحتترم ضمانات احملاكمة العادلة      
   .               بالغ الفعالية       ً  وقائياً                                                      ً التهديد باحملاكمة والعقاب، يف هذا السياق، ميكن أن حيقق غرضاً

                       إطار الزيارات القطرية                 املنهجية املتبعة يف   -     باء  
                                                                               يتبىن املقرر اخلاص بشكل كامل التقيد الصارم بأساليب العمل املعمول هبا والـيت مت          -  ٤٦

  .                                          ، ويكرر اإلعراب عن أمهية ذلك التقيـد        )٥ (                                              تنقيحها بإشراف من سبقه من املكلفني بالوالية      
                  لة يف تقييم حالـة                                   الضطالعه على حنو فعال بواليته املتمث       ً  أساسياً      ً  مسبقاً                ً  ويرى أن ذلك شرطاً 

                                                                                   التعذيب يف أحناء العامل، من خالل الزيارات القطرية، وصياغة التوصيات ذات الصلة من أجل    
    .                                القضاء على التعذيب وسوء املعاملة

                   القضايا املواضيعية  -       ً رابعاً  

                                      النهج املركز على الضحايا إزاء التعذيب  -     ألف  
                                     بدين والنفسي الطويل األجـل الـذي                                                   يشري املقرر اخلاص ببالغ األسى إىل الضرر ال         -  ٤٧

                                                                     وتستلزم تلك الصدمة البدنية والنفسية الطويلة األجـل أن تبـذل             .  ُ                      ُيلحقه التعذيب بضحاياه  
                                                                                            الدول واجملتمع املدين والعناصر الفاعلة األخرى جهودا متضافرة من أجل تلبية احلاجـة إىل               

   .                                               إقامة العدالة لصاحل ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم
                                                                               يشجع املقرر اخلاص ما تبذله املنظمات املختلفة من جهود لكفالة ما هو مالئم                  ومما    -  ٤٨

                    املبـادئ األساسـية     "                                   ويثين على اعتماد اجلمعية العامة        .                                من سبل االنتصاف واجلرب للضحايا    
                    اجلـسيمة للقـانون                                              احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات           بشأن             التوجيهية          املبادئ   و

                     ، باعتبار ذلك خطـوة   "                                       واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل                   الدويل حلقوق اإلنسان  
                                   ولكنه ال يزال غري راض عن عـدم          .                                                        هامة حنو الوفاء باحلد األدىن من املعايري لصاحل الضحايا        

                                                                                          إحراز تقدم يف إضفاء الطابع املؤسسي على تلك املبادئ األساسية والتوجيهيـة يف معظـم               
  ُ                                                          مل ُيمنحوا سوى احلقوق الرمسية، على صعد من بينها الصعيد                                 ويشري إىل أن الضحايا       .      الدول

   .                                         ما تكون متواضعة وهامشية يف أنظمة العدالة    ً كثرياً                      الوطين، ولكن تلك احلقوق 

__________           

  .  ٢٧-  ٢٠          ، الفقرات E/CN.4/2006/6             انظر الوثيقة   ) ٥ (



A/HRC/16/52 

GE.11-10585 14 

                                                                         ً            ويكرر املقرر اخلاص القول بأن اجلهود الرامية إىل مكافحة التعذيب تتطلب منظوراً             -  ٤٩
                                    متكامل طويل األجل فيمـا يتعلـق                                                            يركز على الضحايا بشكل أكرب ويسعى إىل اتباع هنج          

  .                                                                                      باإلنصاف واجلرب، مبا يف ذلك تقدمي التعويضات لضحايا التعذيب وأسرهم وإعادة تأهيلهم           
                                                                                       ويوصي بإدراج منظورات ضحايا التعذيب يف وضع الربامج والسياسات الرامية إىل التصدي            

                 ج يركـز علـى                                                                   ويف هذا الصدد، يكرر املقرر اخلاص اإلعراب عن أمهية اتباع هن            .        للتعذيب
                                      ويعتقد باملثل أن الضحايا يـضطلعون        .                                                      الضحايا يف التعامل مع ضحايا التعذيب والناجني منه       

  .                                                               صاحبة مصلحة يف حتميل مرتكيب التعذيب املسؤولية عن أفعاهلم                                  ً    بدور هام باعتبارهم أطرافاً   
           يا أكثر من                                                                                  وتعترب اإلجراءات القانونية يف بعض الدول مراعية بالفعل هلذه املشاركة من الضحا          

                                                                                      دول أخرى؛ ولكن من دون املساس حبقوق املدعى عليهم يف كل ضمانات احملاكمة العادلة،              
                                                                                       يتعني السماح للضحايا باملشاركة الفعالة يف حماوالت حتميل مرتكيب التعذيب املسؤولية عن            

                                                                                 وجيب أن تسعى اجلهود اليت تستهدف تقدمي املساعدة للضحايا إىل اإلقرار بتجربـة              .       أفعاهلم
                                                                                             التعذيب اليت عانوا منها وأصابتهم بالصدمة، وإثباهتا، وجتنب تعرضهم للمزيد من االنعـزال             

                ً   كـثرياً                                                                               عن طريق إعادة إدماجهم يف اجملتمع، والتصدي للهدف األساسي للتعذيب الـذي             
   .                                                       ما يتمثل يف عزل الضحايا وزرع اخلوف فيهم من أجل كسر إرادهتم

     ناء                      توسيع نطاق قاعدة االستث  -     باء  
                                                                                  يالحظ املقرر اخلاص أن أعمال التعذيب وسوء املعاملة ال تزال ظاهرة متفـشية يف                -  ٥٠

ُ                                 ويف العقد املاضي، شهدت ممارسات الدول وما تتبعه من ُنُهج إزاء التعذيب نزعة               .           عامل اليوم   ُ                                               
                                                                                            إىل الضعف أو إعادة تفسري احلظر املطلق على التعذيب، وال سيما يف ضوء التهديدات األمنية               

                                                                                         تواصلة املرتبطة باحلرب على اإلرهاب، ومواجهة الشواغل املتعلقة باهلجرة، وأمن املواطنني،             امل
                                                                     وبينما تعرضت تلك املمارسات إلدانة منظمات اجملتمع املـدين وأعـضاء             .               واجلرمية املنظمة 

   ثل                                                                                                  اهليئات القضائية يف البلدان اليت تتبع فيها، فإن صايف التأثري يف بعض قطاعات الرأي العام مت               
                                     ويعتقد املقرر اخلاص أن من واجبـه          ".              ال بد منه      ً شراً "                                        يف الرتوع إىل إقرار التعذيب باعتباره       

                                                                                              مواجهة ذلك النقاش من كل أبعاده، القانونية والسياسية واألخالقية والعملية، وإظهـار أن             
         يعد فقط                                                                                              اتباع طريق يسمح بالتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال              

          ويف هـذا     .                                         األثر املرجو من جهود إنفاذ القانون          ً أيضاً                                    غري أخالقي وغري قانوين، بل ال حيقق        
                                                                                           السياق، يعرب املقرر عن أمله يف أن ينضم إىل الكثريين اآلخرين ممن يودون مكافحة ذلـك                

   . ة                                                                          التوجه املثري للقلق حنو تقويض بعض املكاسب اليت حتققت على مدى العقود األربعة املاضي
                                                                              ويف سياق احلرب على اإلرهاب، ويف مواجهة اجلرمية املنظمة وانعـدام األمـن يف                -  ٥١

                                                                                         الشوارع أو تعهد سياسة فعالة إزاء اهلجرة، حاولت الدول مع األسف إضـعاف املبـادئ               
                 حماوالت تربيـر         ً   خاصاً              ً   ومما يشكل قلقاً    .                                                   األساسية الالزمة ملنع وقمع التعذيب وسوء املعاملة      

                                                  من االتفاقية مع اإلشارة، كحجج أساسـية، إىل           ١٥                        بط على انطباق املادة                      القيود أو الضوا  
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      ، أو   "                                      سيناريو القنبلة الوشـيكة االنفجـار      "    أو    "                             ضرورة لتجنب ضرر خطري داهم     "        افتراض  
                                                                                               مقبولية املعلومات املقدمة من أطراف ثالثة، حىت وإن مت انتزاعها حتت التعذيب، يف حالة عدم               

   .                     تورط الدولة يف التعذيب
                                                                                    ويشري املقرر اخلاص إىل أن القانون العريف الدويل وقانون املعاهدات يتطلبـان مـن                -  ٥٢

                                                                                  تضمن عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب، كدليل              "           الدول أن   
                                                                                        يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء               

                                                                              وقاعدة االستثناء تلك تعد جوهرية يف إقرار الطابع املطلـق غـري القابـل                .  )٦ ( "           هبذه األقوال 
                      وتشكل مهمتها الوقائية   .                                                     لالنتقاص حلظر التعذيب، من خالل وضع رادع الستعمال التعذيب

                                   ويدعو املقرر اخلـاص إىل التقيـد         .                              يف ضمانات احملاكمة العادلة        ً أيضاً                      األساسية أمهية بالغة    
                                                               ولية الراسخة مبوجب املعاهدات الدولية واملـصاغة مـن خـالل                                   الصارم بأوجه احلظر الد   

   .                                                   االتفاقية، وكذلك العمليات القضائية اإلقليمية والوطنية
                            للجهود الدولية الرامية إىل      ً  خطرياً                                            ً      ومتثل حماوالت تقييد انطباق قاعدة االستثناء هتديداً       -  ٥٣

                                 بانتظـام معلومـات، سـواء                                                 ومن املثري للقلق البالغ أن تتلقى الدول        .                     القضاء على التعذيب  
                      ُ                        أن تكون مصادرها قد انُتزعت نتيجـة التعـذيب                              ُ         ً    استخبارية أو أدلة للدعاوى، ُيحتمل جداً   

                           إن تلقي معلومات رمبا شـاهبا    .                                                         وسوء املعاملة من دول ثالثة، وأن تعتمد على تلك املعلومات   
          اسـتعمال           فحـسب                                                              ً       استعمال التعذيب من أطراف ثالثة، أو االعتماد عليها، ال يقر ضـمناً     

               للمعلومـات                                                                     ً           التعذيب وسوء املعاملة كأداة مقبولة للحصول على املعلومات، بل خيلق سوقاً          
   .                                                                          املنتزعة من خالل التعذيب، مما يقوض يف األجل الطويل هدف منع التعذيب والقضاء عليه

                                                                من االتفاقية اإلجراءات القضائية واإلدارية، فإهنا ال تـذكر            ١٥                     وبينما تغطي املادة      -  ٥٤
                                                                                        لة انطباق أحكامها على أعمال االستخبارات أو غري ذلك من القرارات التنفيذية غـري                 مسأ

                         لقلـق أكـرب بـسبب                     ً     ويكون ذلك مـثرياً     .       إدارية                                          الناشئة مباشرة عن إجراءات قضائية أو     
                                      الصرفة اليت تتخذ بقرارات تنفيذيـة        "                     الوقائية غري الرمسية   "                                الصعوبات أمام حتديد اإلجراءات     

                                                             فعلى سبيل املثال، قد تعتمد دولة ما على معلومات مقدمة            .             إدارية رمسية                     ناشئة عن إجراءات    
                                                                                    من طرف ثالث، رمبا مت احلصول عليها عن طريق التعذيب، للقبض على شخص واحتجازه              

                                              ويف تلك احلالة، ميكن استعمال أوجه اإلجراءات         .                                         هبدف التحقيق يف أنشطته املريبة املزعومة     
                       ومن مث، مبوجب املـادة       .                                    سياق عملية القبض على املشتبه به                                      اإلدارية، مثل أمر الترحيل، يف      

  ُ                                                                                         ، ُيحتج بأنه جيب على مؤسسات الدولة اختاذ التدابري املناسبة للتأكـد ممـا إذا كانـت                  ١٥
                   ولكن هل مينع كون      .               ُ                                                          املعلومات اليت ُيبىن عليها قرار ما قد مت احلصول عليها نتيجة التعذيب           

                َ                                    ل التعذيب الدولةَ من اعتقال الـشخص يف املقـام                                               املعلومات قد مت احلصول عليها من خال      
                                                                                    األول؟ وهل ميكن استخدامها كمعلومات استخبارية أو كموضوع قرار تنفيـذي؟ وهـل             

__________           

  .  ١٥                                                                                              اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة   ) ٦ (
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                                                                                            تكفي الضمانات الدبلوماسية املتعلقة بأصول املعلومات املقدمة من أطراف ثالثة؟ جيب علينا            
                            لك املعلومات ألغـراض غـري                                                                   أن نضع يف اعتبارنا االحتمال احلقيقي بأن سياسة استخدام ت         

                                                          لوكالء الدولة يف جتاوز املالحقة القضائية كلية، واالخنراط                                 ً     احملاكمات، ميكن أن يشكل حافزاً    
                                                                                       عن ذلك يف أعمال االختفاء واإلعدام دون حماكمة وغري ذلك من التدابري القمعية غري                   ً عوضاً

                               ن تلك األسئلة املطروحة وغريها      إ  .                                                               القانونية اليت ميكن أن تؤدي إىل اهنيار تام لسيادة القانون         
                                                                                                من األسئلة اليت ال تقل أمهية بشأن انطباق قاعدة االستثناء على القرارات التنفيذيـة ومجـع                

   .                                                                     املعلومات االستخبارية تستحق املزيد من النظر يف التقارير املقبلة هلذه الوالية
             اق مكافحـة                                                                    ويرى املقرر اخلاص املعين بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف سـي             -  ٥٥

          االعتمـاد   "                                                             املقدم إىل الدورة الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، أن            )٧ (                  اإلرهاب، يف تقريره  
                                                                               على املعلومات املتأتية عن التعذيب يف بلد آخر، حىت وإن مت احلصول عليها ألهداف عمليـة   

  ئ                                             هذه املمارسات ويثري بالتايل تطبيـق مبـاد         "                االعتراف بشرعية  "               ً         فقط، ينطوي حتماً على     
                                                                          وهكذا فإن الدول اليت تتلقى معلومات يتم احلصول عليهـا عـن طريـق                .                مسؤولية الدولة 

                                                                                              التعذيب أو املعاملة الالإنسانية واملهينة هي دول متواطئة يف ارتكاب أفعال غـري مـشروعة               
                                                                                          كما أن هذا التواطؤ ال يتفق مع االلتزام الساري على اجلميع بأن تتعاون الدول مـن                  .      ً دولياً

                                                                 ويشاطر املقرر اخلاص هذا الرأي ويعتقد أنه ميثل نقطـة بـدء               ".                على التعذيب             أجل القضاء 
   .                                     جيدة للمداوالت عن هذا املوضوع يف املستقبل

                 ً  باعتبارها تدبرياً   "                قاعدة االستثناء  "                                                   ويف الرأي املدروس للمقرر اخلاص، فإنه لكي تعمل           -  ٥٦
                                    سـوء املعاملـة كـأداة النتـزاع                                               للمنتهكني احملتملني من أن يستخدموا            ِ       ً    وتوجِد رادعاً        ً وقائياً

                                                                                            االعترافات أو لتأكيد املعلومات، جيب أن ميتد نطاق انطباقها ليشمل أعمـال االسـتخبارات              
                                                                            وبعبارة أخرى، فإهنا لن حتتفظ بفعاليتـها إال إذا انطبقـت علـى كـل                 .                     والقرارات التنفيذية 

                            ن قبل اهليئات التنفيذيـة                                                 لعملية أو قرارات قضائية أو إدارية م                                 ً     املعلومات اليت قد تشكل أساساً    
        مـن     ١٥                                                                  ويعتزم املقرر اخلاص كفالة تعزيز احترام املبدأ املبني يف املادة             .                      والوكاالت التابعة هلا  

                                                                                                     االتفاقية واالمتثال له، باعتباره أحد املواضيع الرئيسية يف اتصاالته مع الدول وغريها من العناصر              
                                            لقة بانطباق قاعدة االستثناء علـى القـرارات                     وستشكل املسائل املتع  .                        الفاعلة خالل فترة واليته 

   .                                                                               التنفيذية ومجع املعلومات االستخبارية موضوع املزيد من النظر يف التقارير املقبلة للوالية
                                                                                       ما يعتزم املقرر اخلاص دراسة إمكانية التفسري الغائي لقاعدة االستثناء الـواردة يف              ك  -  ٥٧

                    لألصول القانونية          ً   أساسياً                  ً   قاعدة تشكل معياراً                                           من االتفاقية، حيث يعتقد أن هذه ال         ١٥       املادة  
          ويف هـذا     .                                                                              الواجبة وأداة لردع احملققني ووكالء األمن عن ممارسة التعذيب وسوء املعاملـة           

                                                                                       الصدد، سيكون من املهم النظر يف مدى وجوب أن ميتد استثناء األدلة، ال ليشمل االعترافات          

__________           

                                                                                                 تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة اإلرهـاب            ) ٧ (
A/HRC/10/3)( ،   ٥٥         ، الفقرة     ٢٠٠٩      فرباير  /      شباط ٤  .  
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                                 سائر مفردات األدلة الواردة بسبل     ً أيضاً                                           واإلفادات املنتزعة حتت التعذيب فحسب، بل ليشمل 
                                    ويعرف هذا النهج يف بعض اهليئـات         .                                                      قانونية ولكن خيوطها تنشأ بعمل من أعمال التعذيب       

                                                 وبينما يعترف املقرر اخلاص بأن املعايري الدولية          ".                             ما بين على باطل فهو باطل      "                 القانونية مببدأ   
                                        اعتبار ذلك مـسألة تـدخل يف إطـار                                                               ال تصل إىل هذا احلد، فإنه بالتأكيد يوصي الدول، ب         

   .                                      قاعدة مماثلة يف إجراءاهتا اجلنائية احمللية                                ً ممارساهتا الداخلية، بأن تعتمد طوعاً

                          علم الطب الشرعي والتعذيب  -     جيم  
      من                                                                     ً            كرر املقرر اخلاص اإلعراب عن إميانه بأن التعذيب وسوء املعاملة سيظالن دائماً            ي  -  ٥٨

  .                                                          االسـتخبارات أو مجـع املعلومـات وإنفـاذ القـانون                                           السبل أو األدوات غري الفعالة يف     
    ُ              ما ُتضل وتشتت        ً كثرياً    ، و                                                        ً         فاالعترافات واإلفادات املنتزعة حتت التعذيب هي غري موثوقة أصالً        

                                            ومن مث، فإن هناك أمهية بالغـة يف إدراك           .                                                  جهود العاملني يف جمايل إنفاذ القانون والتحقيقات      
                                                    وفعالة يف تلبية احتياجات الدول يف مكافحة اجلرمية                                                  أن بدائل املعاملة الوحشية موجودة، بل       

                                                                             ويرى املقرر اخلاص أن من املهم مناهضة املوقف السائد يف العديد من الدول               .              بأشكاهلا كافة 
                ويف هذا الصدد،     .                                                                           واجملتمعات بأن استخدام التعذيب وسوء املعاملة حتمي من الناحية العملية         

                                                  غريه من العلوم إجابة واعدة لتلك األسئلة أكثر                                                   تشكل أوجه التقدم يف علم الطب الشرعي و       
                                                                      أو التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية            "                           التقنيات املعززة لالستجواب   "  ب           مما يسمى   

   .                       أو الالإنسانية أو املهينة
                                                                                ويعتقد املكلف بالوالية أن دوره كمقرر خاص ال مينحه فحسب فرصة تقييم احلالة               -  ٥٩

                                                                 توفري بدائل يف جمال الطب الشرعي وغريه من البدائل العلمية               ً أيضاً        ب، بل                       فيما يتعلق بالتعذي  
  .                                                                                           املوثوقة واملراعية حلقوق اإلنسان واليت ثبت حتقيقها لنتائج أفضل من اسـتخدام التعـذيب             

                                                                                         ويعتزم املقرر اخلاص أن يقوم خالل واليته بتحديد وزيادة تطوير الصالت بني علم الطـب               
                                                         ليس فقط من أجل القضاء على التعذيب وتوفري أدلة تثبت وقوعه،                        الشرعي وغريه من العلوم، 

                                                                                    لتزويد الدول ببدائل يف جمال الطب الشرعي وغري ذلك من البدائل العلمية املوثوقـة             ً أيضاً    بل  
    .                                                                  الستخدامها يف إنفاذ القانون ومكافحة اإلرهاب واحملاكمات اجلنائية الفعالة

            لدبلوماسية                              عدم اإلعادة القسرية والضمانات ا  -     دال  
        إعـادة   (                                عدم طـرد أي شخص أو إعادته        "               الدول على      ١٩ /  ١٣               ث قرار اجمللس     حي  -  ٦٠

                                                                         أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إىل دولـة أخـرى حيـث توجـد أسـباب          )      قسرية
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                                                                                    حقيقيـة تدعـو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة خلطر التعذيب، ويشدد على            
    .  )٨ ( "                          جرائية الفعالة يف هذا الصدد                           أمهية الضمانات القانونية واإل

                                                                                      ن مبدأ عدم اإلعادة القسرية، باعتباره أحد املبادئ اهلامة لقانون املعاهدات الدويل             إ  -  ٦١
           ، ويف فقه    )٩ (                                                                             والقانون العريف الدويل، منصوص عليه يف آليات دولية وإقليمية حلقوق اإلنسان          

                                   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحملكمة                                                  القضاء هليئات دولية وإقليمية معنية حبقوق اإلنسان مثل
   .                    األوروبية حلقوق اإلنسان

                                                                     يالحظ املقرر اخلاص أن مبدأ عدم اإلعادة القسرية يتصدر املناقشات سواء يف ضوء  و  -  ٦٢
                                         ويدرك املقرر اخلاص أن الضمانات الدبلوماسية   .                                    قوانني اهلجرة أو يف سياق مكافحة اإلرهاب

                                                                 عدم اإلعادة القسرية وال هي بالضرورة الـسبيل األمثـل ملنـع                                          ال حتل الدول من التزاماهتا ب     
                                                                 فقد أثبت الضمان الدبلوماسي بالفعل عدم موثوقيته، وال ميكـن            .                          التعذيب واإلعادة القسرية  

                                                                             بعدم التعذيب وسوء املعاملة، وال سيما يف الدول اليت توجد فيها أسباب                  ً   فعاالً              ً  اعتباره ضماناً 
   .                                           الشخص سيكون عرضة خلطر التعذيب أو سوء املعاملة                           معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن 

     ليست  "                                                                            يعترب املقرر اخلاص، كسلفه، أن املمارسة املتمثلة يف الضمانات الدبلوماسية            و  -  ٦٣
   . )١٠ ( "                                                           إال جمرد حماوالت للتحايل على احلظر املطلق للتعذيب واإلعادة القسرية

                احلبس االحتياطي   -     هاء  
                                                       ة مراقبة أماكن احلبس االحتياطي ووضع تدابري فعالـة                                   شدد املقرر اخلاص على أمهي     ي  -  ٦٤

                                                                                                 ملنع ارتكاب التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،              
                             ويرى املقرر اخلاص، كسابقيه،      .                                                        مبا يشمل االحتجاز قيد التحقيق ومراكز احلبس االحتياطي       

                                       ال جيب وضعهم يف أماكن ختضع لسيطرة من جيـري                                    أن األشخاص املعتقلني على حنو قانوين    
                               للحصول على أمـر قـضائي                                                          ً        معهم التحقيقات واالستجوابات لوقت أطول مما يلزم قانوناً       

          كما يـشري    .       ساعة  ٤٨                                                                باحلبس االحتياطي، والذي جيب أال يزيد بأي حال من األحوال عن           
        وتظهـر    .             التعـذيب      ُ                                  ما ُيجرى هبدف انتزاع اعتراف حتـت           ً كثرياً                        إىل أن احلبس االحتياطي     

                                                                                                 التجربة أن معظم أعمال التعذيب، وأكثرها قسوة وفظاعة بالتأكيد، حتـدث يف الـساعات             
                                                                                               أو األيام القليلة األوىل بعد اعتقال الشخص، وبينما يكون يف احلبس الوقائي مـن الناحيـة                

         بـأن أي                               من االتفاقية، ويوصي كسابقيه   ١٥                                  ويشري املقرر يف هذا اخلصوص إىل املادة     .       الفنية

__________           

  . ٨         ، الفقرة A/HRC/RES/13/19             انظر الوثيقة   ) ٨ (

         مـن   ٧                                               من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني؛ واملادة          ٣٣                                          من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ واملادة        ٣             انظر املادة     ) ٩ (
  .      اإلنسان                            من االتفاقية األوروبية حلقوق  ٣                                                 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واملادة 

  .  ٦٨         ، الفقرة A/HRC/10/44/Add.2           ؛ والوثيقة   ٣٢         ، الفقرة E/CN.4/2006/6             انظر الوثيقة   )  ١٠ (
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                                                                                        إفادة باعتراف يديل هبا شخص حمروم من حريته، غري تلك املقدمة أمام احملكمة، جيـب أال                
    . ُ                                            ُتقبل وال متنح قيمة إثباتية يف أي إجراءات قضائية

                                                                               من أجل حتديد األساليب اهليكلية ملساعدة الدول على صياغة االلتزامات املذكورة            و  -  ٦٥
                                                   قرر اخلاص احلكومات على تعزيز معايريها التشريعية                                               أعاله واعتمادها والوفاء هبا، سيشجع امل     

                                                                                     من خالل الربوتوكوالت والصكوك واألدلة املنهجية اليت تستهدف كفالة الضمانات الفعالة           
                                                    وتشمل تلك التدابري اإلعمال الفعال حلـق احملتجـزين يف        .                           لألشخاص احملرومني من حريتهم   

      ً وفضالً   ).                               ي احلق يف املثول أمام القضاء      أ (                                                 الطعن يف مشروعية احتجازهم أمام حمكمة مستقلة        
                                                                                                عن ذلك، يتعني أن تقوم الدول بتعزيز وتطبيق تدابري غري احتجازية مثل الكفالة واملراقبـة،               
                                                                                    واحترام الفحص الطيب عند الدخول والفحص الطيب اإللزامي خالل النقـل، واسـتحداث             

                  تكـون هنـاك              وجيـب أن    .                                                      التسجيالت بالفيديو والصوت لإلجراءات يف غرف التحقيق      
                                                                                         إجراءات رمسية إلطالع احملتجز على حقوقه مبا فيها احلق يف التزام الـصمت ويف استـشارة                

                             ويدرك املقرر اخلـاص أمهيـة        .                                                         حمام، وكذلك جزاءات فعالة على عدم احترام تلك احلقوق        
                                                                                             مواصلة احلوار مع الدول هبدف تعزيز اآلليات التشريعية الرامية إىل منع التعـذيب وسـوء               

                                                              ويشري إىل إعراب عدة مكلفني بالوالية عن القلق إزاء احلـبس             .                      لة يف احلبس االحتياطي        املعام
                                                                                          االحتياطي، ويتعهد بإجراء املزيد من املناقشات معهم من أجـل حتديـد وتعزيـز أفـضل                
                                                                                             املمارسات بشأن التدابري الرامية إىل منع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة يف احلـبس               

                           عن طريق الزيارات القطرية     ً أيضاً          وسيتم ذلك   .                            بة على ارتكابه والقضاء عليه                االحتياطي واملعاق 
                                                                                          لتقصي احلقائق وباستخدام املعلومات املقدمة من املصادر املوثوقة لتحديد التحديات وإيضاح           

    .               املمارسات اجليدة

              ظروف االحتجاز  -     واو  
                  إىل املعلومـات                                  ً     ظروف االحتجاز بشكل موسع استناداً       )١١ (                      ثقت التقارير السابقة   ُ ُو  -  ٦٦

                                                                                   الواردة من مصادر خمتلفة، وال سيما املالحظات الوقائعية اليت ترد يف نتائج بعثـات تقـصي     
                                                                                              ويعرب املقرر اخلاص عن بالغ قلقه إزاء العدد الكبري من أماكن االحتجـاز الـيت                 .       احلقائق

                ح بتلك الظـروف                            وخيطط لالتصال بالدول اليت تسم  .                                     ال تفي باحلد األدىن من املعايري الدولية   
                          وسيسعى إىل معاجلة احلرمان      .                                                                   وبالدول اليت تفتقر إىل القدرة أو املوارد إلعمال املعايري الدنيا         

                                                                                        املنهجي من أبسط معايري حقوق اإلنسان املتعلقة بظروف االحتجاز، مبا يف ذلك ما يتـصل               
                   كـذلك بالنظافـة                                                                             بالغذاء واملاء وامللبس والرعاية الصحية واحلد األدىن من احليز املكاين، و          

                                                                                   الصحية، واخلصوصية واألمن الالزمني لوجود إنساين كرمي، لكون تلك الظـروف نفـسها             
   .                إنسانية أو مهينة                                         ميكن أن تشكل يف حد ذاهتا معاملة قاسية أو ال

__________           

) ١١  (  A/HRC/13/39/Add.5.  
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                                التعذيب يف أماكن االحتجاز السرية  -     زاي  
            اللـذين    ٨ / ٨                  وقرار اجمللـس      ١٤٨ /  ٦٠                                           شري املقرر اخلاص إىل قرار اجلمعية العامة         ي  -  ٦٧

                                            ّ                                            يذكران أن االحتجاز يف احلبس االنفرادي لفترات مطّولة أو االحتجاز يف أماكن سرية ميكن              
                  ِّ                                                                                         أن ييسِّر ارتكاب التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                

   .                     ِّ             ً                     أو املهينة وميكن أن يشكِّل حبد ذاته شكالً من أشكال هذه املعاملة
                                                                          رب املقرر اخلاص مسائل تعذيب الضحايا وإساءة معاملتهم يف أماكن االحتجـاز            يعت و  -  ٦٨

                                       ويعتزم متابعة أي ادعـاءات جديـدة         .                             للقلق ومن صميم اختصاصه           ً   رئيسياً             ً  السرية مصدراً 
                                                                                         وموثوقة بشأن استمرار استعمال الدول ألماكن االحتجاز السرية أو ضلوعها يف وجود تلك             

                                     يف منع التعذيب، ويعتقد املقرر اخلـاص                 ً املمارسات أساسياً                     ويعد القضاء على تلك    .       األماكن
                                                                                              أن العمل على تلك املسألة ال ميكن اعتباره توسيعا غري مربر لنطاق تعريف التعذيب املبني يف                

   .                                                         من االتفاقية أو لنطاق حتديد املسؤولية عن وقوعه حسب املعاهدة ١      املادة 
                                            وغري املعلنة، مبا يف ذلك املراقبة الداخلية                                                  يعتقد املقرر اخلاص أن الزيارات املتكررة        و  -  ٦٩

                                                                                            احلسنة التوقيت وغري احملدودة من قبل آليات مستقلة يف كل أماكن احلرمان من احلرية، هلـا                
                                                            ويشري املقرر اخلاص كذلك إىل التوصيات اليت قـدمها خـرباء             .                             أمهية بالغة يف منع التعذيب    

                                             باالحتجاز يف أماكن سرية يف سياق مكافحة                                                        الدراسة املشتركة عن املمارسات العاملية املتعلقة     
                                                                                         اإلرهاب، بالقيام بأمور من بينها االحترام الكامل للضمانات املكفولة لألشخاص احملـرومني            

    .                                                                        من حريتهم وتوفري سبل االنتصاف القضائية واجلرب الكايف والفعال والفوري للضحايا

                                  مسائل مطروحة للنظر يف األجل الطويل  -     حاء  
                                                                          قرر اخلاص أن الكثري من اجلدل والنقاش يف جملس حقوق اإلنسان قد أثارته                    درك امل  ي  -  ٧٠

                                                                                          مسألة ما إذا كانت عقوبة اإلعدام، وكذلك بعض السياسات املتعلقة بالـصحة واألدويـة،              
                                                                                     واحلبس االنفرادي املطول، وبعض العالجات لإلعاقة العقلية، والعنف املرتيل، تشكل يف حد            

                                       كما يدرك الطابع احلساس لتلك املسائل        .                   إنسانية أو مهينة            ة أو ال                               ذاهتا معاملة أو عقوبة قاسي    
       وسينظر   .                                   من مناقشتها بشكل هادئ وعقالين         ً كثرياً                                        ويعتقد أن اجملتمع الدويل ككل سيستفيد       

                                 أن تكون موضوعا للمزيد من البحث     ً أيضاً                                         املقرر اخلاص بعمق أكرب يف تلك املسائل، ويقترح 
   .   اته                           من قبل جملس حقوق اإلنسان وآلي

                      االستنتاجات والتوصيات  -       ً خامساً 
                                                                               تقدم املقرر اخلاص بالشكر إىل جملس حقوق اإلنسان على الثقة اليت منحه إياها              ي  -  ٧١

                                                                     مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                 ً   معنياً      ً   خاصاً              ً  بتعيينه مقرراً 
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                              اء ومفتوح مع اجمللس هبدف تعزيـز                                 ويتطلع قدما إىل إجراء حوار بن     .                       الالإنسانية أو املهينة  
                                                                                          االهتمام املشترك على الصعيد العاملي بالقضاء على التعذيب وسوء املعاملة يف كل أحنـاء              

                                                                              ويدعو املقرر اخلاص إىل مضاعفة اجلهود اليت تبذهلا واليته والدول واجملتمع املـدين            .      العامل
                      اص أن ذلك سـيتطلب                    ويرى املقرر اخل    .                                           وهيئات املعاهدات من أجل حتقيق ذلك اهلدف      

                        وباملثل، فـإن تنفيـذ       .                                                             يف بعض األحيان القيام ببعض االختيارات الصعبة والقاسية            ً أيضاً
                                                                                         واليته سيسفر حتما عن إثارة اختالفات يف الرأي بشأن املادة والتفسري والنهج، وكلـها              

                                                                         من عدم االرتياح لدى بعض الدول؛ إال أن الطابع الوحشي للتعـذيب                ُ         ً   قد ُيحدث قدراً  
  .                                                                               ي أن تعمل كل األطراف سريعا وبشكل بناء على معاجلة تلك الشواغل املشتركة                يقتض

                                                                                  ويعتزم املقرر اخلاص اإلشارة إىل التحديات باعتدال وموضوعية، واإلقرار بالتقدم احملـرز      
                                                                                     حيث كان، مع العمل يف الوقت نفسه بدأب مع أصحاب املصلحة على إجياد عامل خـال                

                                                      تعامل مع تلك القضية الصعبة بروح مـن االنفتـاح                             وحيث الدول على ال     .            من التعذيب 
   .                         وحسن النوايا كما سيفعل هو

                                                                               على ضوء ما تقدم، يكرر املقرر اخلاص القول بأن التدبري األساسي حلسن النية              و  -  ٧٢
                                                                                        الذي ميكن للدول اختاذه إلظهار التزامها مبواجهة التعذيب ال يزال هو التـصديق دون               

                                                           ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة                                         حتفظ على اتفاقية األمم املتحدة    
        وتـشكل      ").            الربوتوكـول   ("                                                             القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختيـاري         

                                                                        توكوهلا اخلطوات اهلامة األوىل حنو القضاء على تلـك اجلرميـة الدوليـة              و             االتفاقية وبر 
                                    ختاذ الدول التدابري الفعالة حـسب              عن ا                                 ً       ومع ذلك، فإن التصديق ال يعد بديالً        .      اخلطرية

   .                                     الضرورة ملنع وقمع التعذيب وسوء املعاملة
                                                                           يشري املقرر اخلاص إىل االستنتاجات والتوصيات اليت قدمها املكلفون السابقون           و  -  ٧٣

                                                                   إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، وال سيما املتعلق منها            )١٢ (                    بالوالية يف تقاريرهم  
                                                            اإلفالت من العقاب على ارتكاب التعذيب وتـوفري االنتـصاف                             مبنع التعذيب ومكافحة  

                    ويعتقد أهنا تـشكل      .                                                             الفعال واجلرب املالئم لضحايا التعذيب، وكذلك بظروف االحتجاز       
    .                                                                    ال يتجزأ من اجلهود العاملية الرامية إىل منع وقمع التعذيب وسوء املعاملة    ً جزءاً
         بتحديد                      ً ربوتوكول والقيام سريعاً                                      حيث املقرر اخلاص الدول على التصديق على ال و  -  ٧٤

      كمـا    .             للربوتوكول     ً وفقاً                                                                      أو إنشاء آلية وقائية وطنية تتسم باالستقاللية والفعالية احلقيقية          
                                                                                        حيث على تعزيز التعاون مع آليات هيئات املعاهدات ذات الصلة، مبـا يف ذلـك جلنـة                 

   .        اإلنسان                                                              مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب واللجنة املعنية حبقوق

__________           

                                                                                                     لالطالع على املزيد من املعلومات عن االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن املكلفني السابقني بالواليـة،                )  ١٢ (
  .http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103  :                                   انظر التقارير يف املوقع الشبكي التايل
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                                                                           يعرب املقرر اخلاص عن التقدير لعمل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا            و  -  ٧٥
  .                                                                                        التعذيب واملنظمات غري احلكومية املختلفة العاملة من أجل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب           

                                                                                       ويشري إىل االلتزام الذي يقع على عاتق الدول بضمان حق ضحايا التعذيب يف اجلرب، مبا               
                                                                   صاف، والتعويض العادل املناسب، وسبل إعادة التأهيل علـى أكمـل وجـه             يشمل اإلن 

                                                                      ويف هذا اخلصوص، يطلب املقرر إىل احلكومات التربع للـصندوق املـذكور              .  )١٣ (   ممكن
                                                                                         لتمكينه من مواصلة تزويد املنظمات باألموال الالزمة لتوفري املساعدة النفسية والطبيـة            

                                              يرجو الدول أن تدعم عمل املنظمات من خالل          كما  .                                   واالجتماعية والقانونية واالقتصادية  
                                                                                          السبل املالية وغريها، وهتيئة بيئة مواتية للمنظمات لتعمل على إنصاف ضحايا التعـذيب             

   .              وإعادة تأهيلهم
                 يف منـع وقمـع       "                    قاعـدة االسـتثناء    "                                     يكرر املقرر اخلاص اإلعراب عن أمهية        و  -  ٧٦

                               شهاد بأية أقوال يثبـت أنـه مت                                                         التعذيب، ويذكر بالتزامات الدول بأن تضمن عدم االست      
                                                                                      اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب، كدليل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم               

                                   ولتحقيق تلك الغاية، يوصي املقرر       .                                                 بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال      
             د علـى أن        ويشد  .                                                                       اخلاص باالمتثال الصارم لتلك القاعدة اليت تعد أهم القواعد اجلوهرية         

                                                                                       قاعدة االستثناء جيب أال تنطبق فحسب على اإلجراءات القضائية واإلدارية، بل يتعني أن             
                                                                          على حنو تشمل مبوجبه أعمال االستخبارات والقرارات اليت تتخذها اجلهات              َّ      ً  تفسَّر أيضاً 

   .                             التنفيذية والوكاالت التابعة هلا
                        الطب الشرعي والعلـوم                                                          يدرك املقرر اخلاص أمهية الدور الذي يضطلع به علم           و  -  ٧٧

                                         ولتحقيق ذلك، يـدعو املقـرر إىل تـضافر        .                                        األخرى يف القضاء على استخدام التعذيب     
                                                                               اجلهود من أجل حتسني أدوات وآليات الطب الشرعي وغريها من األدوات واآلليـات             
                                                                                    العلمية املستخدمة يف إنفاذ القانون ومكافحة اإلرهاب واحملاكمات اجلنائية الفعالـة مـن       

                                                     ويقر باحلاجة إىل زيـادة بنـاء القـدرات ونقـل             .                      عدم استخدام التعذيب             أجل ضمان   
             وحيث الـدول     .                                                                        التكنولوجيا إىل الدول اليت ال متلك القدرات أو التكنولوجيات الكافية         

                                                                                          على مواصلة العمل مع املنظمات الدولية ذات الصلة من أجل كفالـة بنـاء القـدرات                
   .                      وأعمال نقل التكنولوجيا

    

  

__________           

  .                                                                                           من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  ١٤      املادة   )  ١٣ (


