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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٢البند 

ــها   ــسان ومحايتــ ــوق اإلنــ ــز حقــ ـــذ : تعزيــ تنفيــ
    الصكـوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية   
 املهينة أو
 

 مذكرة من األمني العام  
 

ــر املؤقــت للمقــرر     يتــشر  ــة العامــة التقري ــأن حييــل إىل أعــضاء اجلمعي ف األمــني العــام ب
اخلاص جمللـس حقـوق اإلنـسان املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة                        

 .٦١/١٥٣القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نوواك، املقدم وفقا لقرار اجلمعية العامة 
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ر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة              تقرير املقـر    
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
 

 موجز 
 ٦١/١٥٣يتنــاول املقــرر اخلــاص يف هــذا التقريــر املقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة    

ــ ــق ال ســيما االجتاهــات والتطــورات العامــة فيمــا   و، الــيت حييطهــا باهتمــام خــاص  سائل امل يتعل
 .باملسائل اليت تدخل يف نطاق واليته

ويوجــه املقــرر اخلــاص انتبــاه اجلمعيــة العامــة، اســتنادا إىل بعثــات تقــصي احلقــائق الــيت  
 يف مكافحـة اإلفـالت   الطـب الـشرعي   اضطلع هبا، إىل املالحظات املتعلقة بدور اخلربة يف جمال          

 وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو          عـذيب فعلى الرغم مما تتضمنه اتفاقيـة مناهـضة الت        . من العقاب 
، متـانع    مبكافحة اإلفالت من العقـاب      من أحكام ملزمة   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

 ممــا يــسمح ،ادعــاءات التعــذيبشأن الــسلطات يف إجــراء التحقيقــات واحملاكمــات اجلنائيــة بــ  
لرئيــسية يف عــدم إجــراء  ويتمثــل أحــد العوائــق ا . باســتمرار اإلفــالت مــن العقــاب دون رادع 

ويف .  وشـاملة، مبـا يف ذلـك التوثيـق الفعلـي ألدلـة ارتكـاب التعـذيب                 ودقيقـة حتقيقات مستقلة   
 ال غــىن عنــها يف إقامـة الــصلة بــني االســتنتاجات  ةهـذا الــصدد، يعتــرب علــم الطـب الــشرعي أدا  

ربوتوكـول  ويـشدد املقـرر اخلـاص علـى أن التوثيـق الفعـال، وفقـا ل               . الطبية وادعاءات الـضحية   
 علـى   فـالت مـن العقـاب     اإل مكافحـة إسطنبول، يعترب أداة رئيسية يف يد احلكومـات مـن أجـل             

 .التعذيب
 الناس مـن حريتـهم هـو وسـيلة          جتريدرابع أن تفادي    ال الفرعويؤكد املقرر اخلاص يف      

ويالحـــظ أن العوامـــل الرئيـــسية الـــيت تـــسهم يف . وإســـاءة املعاملـــةنـــع التعـــذيب ملفعالـــة جـــد 
تظاظ الشديد يف مراكز االحتجاز والـسجون ويف ظـروف االحتجـاز الالإنـسانية الـسائدة           االك

يف العديــد مــن البلــدان تتمثــل يف اللجــوء شــبه التلقــائي إىل احلــبس االحتيــاطي للمــشتبه فــيهم   
لعديد مـن املـشتبه يف ارتكـاهبم    وضع اجنائيا وانعدام نظم العدالة اجلنائية الفعالة، مما يؤدي إىل          

 كما أن العديـد مـن القـوانني اجلنائيـة تـنص       . احلبس االحتياطي لسنوات عدة   يف   بسيطة   جرائم
 وهتمـل تـدابري     ،يف مرحلـة إصـدار األحكـام        على عقوبات الـسجن    بشكل يكاد يكون حصريا   

بـأكرب قـدر ممكـن بالتـدابري غـري       ويشجع املقرر اخلـاص الـدول علـى االسـتعانة    . العقاب البديلة 
قبــل احملاكمــة واحملاكمــة ومــا بعــد صــدور احلكــم، مــن أجــل تفــادي    الــسجنية يف مراحــل مــا 

 .االكتظاظ يف مراكز االحتجاز وتقليل احتمال التعذيب وإساءة املعاملة إىل أدىن درجة
 



A/62/221
 

4 07-45684 
 

 مقدمة -أوال  
هذا التقريـر هـو تاسـع تقريـر يقدمـه املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة التعـذيب وغـريه مـن                          - ١

ويقـدم عمـال    . إىل اجلمعيـة العامـة     ة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة        ضروب املعاملة أو العقوبـ    
املقـرر  وهو ثالث تقرير يقدمـه مانفريـد نـوواك،          . )٢٩الفقرة  ( ٦١/١٥٣مة  ابقرار اجلمعية الع  

 اخلــاص املقــررحييطهــا ويتنــاول هــذا التقريــر مــسائل  . املــسندة إليــه حاليــا هــذه املهمــة اخلــاص 
ت والتطـورات العامـة فيمـا يتعلـق باملـسائل الـيت تـدخل يف                هـا االجتا، وال سـيما     باهتمام خـاص  
 .نطاق واليته

ويوجــه املقــرر اخلــاص االنتبــاه إىل تقريــره الرئيــسي املقــدم إىل جملــس حقــوق اإلنــسان   - ٢
ويناقش يف ذلك التقرير التزام الدول األطـراف يف اتفاقيـة   ). Add.1-3  وA/HRC/4/33الوثيقة  (

ــذيب وغــ   ــة      مناهــضة التع ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ريه م
ويالحـظ أن الـدول، باسـتثناء بعـض احلـاالت القليلـة،             .  مبـدأ الواليـة القـضائية العامليـة        باعتماد

. التزاماهتا فيما يتعلق مبمارسة الواليـة القـضائية العامليـة   التقيد ب حقوقها واستخدامتظل متانع يف   
ــاقش امل ــدكتاتور        وين ــضية ال ــق بق ــا يتعل ــؤخرا والتطــورات فيم ــة م ــرر اخلــاص املمارســة املتبع ق

 األسـباب الرئيـسية     أحـد  وواعتبارا ألن اإلفالت من العقاب هـ      . التشادي السابق حسني هربي   
النتشار ممارسة التعذيب يف مجيـع أحنـاء العـامل، فإنـه يطلـب إىل الـدول أن متـارس مبـدأ الواليـة                     

 من أجل مكافحة اإلفالت مـن العقـاب وحرمـان اجلالديـن مـن أي مـالذ آمـن         القضائية العاملية 
 مـن   املنـشأة ويناقش كذلك أمهية التعاون فيما بني املقرر اخلـاص واآلليـات اإلقليميـة              . يف العامل 

 األخـري حـق ضـحايا التعـذيب يف االنتـصاف وجـرب              الفـرع وينـاقش يف    . أجل مناهضة التعذيب  
 .الضرر الذي حلق هبم

 ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٦ الفتــرة مــن A/HRC/4/33/Add.1طــت الوثيقــة وغ - ٣
 تعـذيب فرديـة أو      حـاالت ، وتـضمنت ادعـاءات بـشأن        ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٥إىل  

إشارات عامة إىل ظاهرة التعـذيب، ونـداءات عاجلـة باسـم األفـراد الـذين حيتمـل أن يتعرضـوا                      
يـزال املقـرر     وال. ، فـضال عـن ردود احلكومـات       ملةإساءة املعا للتعذيب أو ألشكال أخرى من      
 . معظم الرسائل ال ترد على اخلاص يالحظ أن احلكومات

 معلومات عـن حالـة متابعـة التوصـيات املنبثقـة            A/HRC/4/33/Add.2وتضمنت الوثيقة    - ٤
البتـة  ومل تقدم حكومات كينيـا وباكـستان ومنغوليـا          . عن الزيارات القطرية اليت أجريت سابقا     

 حكومـة كينيـا   ممثلـي لكـن املقـرر اخلـاص الحـظ بارتيـاح أن      . ي معلومات متابعة منذ زيارهتا   أ
أثنـاء الـدورة     الـذي أجـري  تحـاور جلـسة ال خـالل  ،  ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٧ يف   أحاطوه علما 

 عـن تطلعـه إىل أن يتلقـى ردا          وعرب بعدد من التطورات اليت طرأت يف كينيا،         ،لمجلسالرابعة ل 
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حكومـات أوزبكـستان والربازيـل وجورجيـا        لتقدمي   عن تقديره     كذلك وأعرب. كتابيا مفصال 
 .معلومات متابعة شفويا وشيلي و الكامريون وكولومبيا ونيبال

 .زيارة قطرية إىل األردن املتعلق بتقريرال A/HRC/33/Add.3الوثيقة وتتضمن  - ٥
 

 األنشطة املتصلة بالوالية -ثانيا  
اه اجلمعيـة العامـة إىل األنـشطة الـيت اضـطلع هبـا عمـال بالواليـة                  يوجه املقرر اخلاص انتب    - ٦

 . املبني أدناهاملسندة إليه، وذلك منذ تقدمي تقريره إىل جملس حقوق اإلنسان
 

 الرسائل املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان  
يوليـــه / متـــوز٢٦ إىل ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٦خـــالل الفتـــرة املمتـــدة مـــن  - ٧

 حكومــة، ووجــه ٣٥ رســالة متعلقــة بادعــاءات تعــذيب إىل ٥١املقــرر اخلــاص ، بعــث ٢٠٠٧
باســم األشــخاص الــذين حيتمــل أن يتعرضــوا للتعــذيب أو   حكومــة٥٠ نــداء عــاجال إىل ١٢٧

 . املعاملةإساءةغري ذلك من أشكال 
 

 الزيارات القطرية  
ــا مــن بعثــات تقــصي احلقــائق، بزيــارة نيجري مــا يتعلــق بفي، قــام املقــرر اخلــاص  - ٨  إىل ٤ي
ــارس /آذار ١٠ ــاركور     . ٢٠٠٧مـ ــورت هـ ــوس وبـ ــا والغـ ــارة يف أبوجـ ــالل الزيـ وتوقـــف خـ

ورحـب بـالتزام    . عرب املقرر اخلاص عن تقديره للحكومة ملا أبدته من تعاون معه          أو. وكادونا
 تعاوهنـا   سـجل نيجرييا بتعزيز احترام حقوق اإلنسان، كما تربهن علـى ذلـك مجلـة أمـور منـها                  

وقـدر مـدى التحـديات الـيت تواجههـا الدولـة            . املنظمات الدولية حلقوق اإلنـسان    مع اآلليات و  
اللغويــة والدينيــة،  - اعتبــارا لعــدد ســكاهنا الــضخم وتنــوعهم، مبــا يف ذلــك اجملموعــات اإلثنيــة 

، وانتــشار الفقــر  املرتفــعمعــدل اجلرميــةووتعــدد األنظمــة القانونيــة، وطبيعــة اهليكــل االحتــادي، 
، والـصراع يف دلتـا هنـر        )ثروات الضخمة املمكن توفريها من إيـرادات الـنفط        على الرغم من ال   (

وبناء على دراسة حتليلية للنظام القـانوين، وزيـارات مرافـق االحتجـاز، ومقـابالت مـع                 . النيجر
احملتجزين، واستنادا إىل أدلة الطب الشرعي، واملقابالت اليت أجريت مـع مـسؤولني حكـوميني               

 املعاملـة  إسـاءة مات غري احلكومية، اسـتنتج املقـرر اخلـاص أن التعـذيب و      وحمامني وممثلني للمنظ  
، وأن هــذه املمارســة تعتــرب  يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للــشرطة ن علــى نطــاق واســع  امنتــشر

ظــروف االحتجــاز يف زنزانــات  وكانــت . منظمــة بــشكل خــاص يف إدارات التحقيــق اجلنــائي 
يــع الــسجون الــيت متــت زيارهتــا باالكتظــاظ   واتــسمت مج. الــشرطة الــيت متــت زيارهتــا مروعــة  

 عـادة ضـعفي أو ثالثـة أضـعاف قـدرة اسـتيعاب              يبلـغ تضم عددا مـن الـسجناء       إذ أهنا   الشديد،  
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أي (حماكمتـهم   حمتجـزون يف انتظـار      الغالبيـة العظمـى مـن الـسجناء         و. املرفق احلقيقية للـسجناء   
غـري  .  سـنوات  ١٠ة تـصل إىل      لفتـرات طويلـ    إلـيهم أو دون توجيه اهتامـات      ) احلبس االحتياطي 

 أن إذ، جديــدةوهــذه االســتنتاجات غــري . أن املرافــق اخلاصــة بالــسجينات أفــضل حــاال بكــثري 
العديد من منظمـات حقـوق اإلنـسان املوثـوق هبـا، فـضال عـن آليـات حقـوق اإلنـسان التابعـة                        

ــشر   لألمــم املتحــدة، قــد وثقــت   ــه منت ــد و حقيقــة اســتخدام التعــذيب واســتنتجت أن ن أ يف البل
وقام النيجرييون أنفسهم بتحديـد طبيعـة هـذه املـشاكل ومـداها            . ظروف االحتجاز غري مقبولة   

 حبــدة ٢٠٠٥أغــسطس /وبالفعــل، فقــد اعتــرف الــرئيس أوباســاجنو يف آب. بــشكل مــستفيض
 املقرر اخلاص بـأن تتخـذ احلكومـة عـددا           ىوصأوبناء على ما سبق،     . مشكل التعذيب يف البلد   
 املعاملـة   إسـاءة  مبنع أعمال التعـذيب وغـريه مـن أشـكال            اللتزامهامتثال  من التدابري من أجل اال    

 .والقضاء عليها
. ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٧ إىل ١١وقــام املقــرر اخلــاص بزيــارة توغــو يف الفتــرة مــن    - ٩
وفيمـا الحـظ املقـرر اخلـاص التـزام          . عرب عن تقديره ملا أبدته احلكومة مـن تعـاون تـام معـه             أو

 ٢٠٠٥ مبكافحة التعذيب والتحـسينات الكـبرية الـيت طـرأت منـذ عـام                لشامل ا احلكومة احلالية 
 تفيد إسـاءة    أدلةالدرك اليت زارها، إال أنه وقف على        و الشرطة   مراكزيف هذا الصدد يف معظم      

املعاملة من قبل موظفي إنفـاذ القـوانني يف معظـم احلـاالت خـالل التحقيـق مـن أجـل احلـصول                       
قيـام  تفيـد  أدلـة   وقـف علـى     دعـاءات صـادرة عـن احملتجـزين و        واسـتمع أيـضا ال    . على اعترافات 

عـرب عـن قلقـه البـالغ لالحتمـال الـشديد بـأن              أو. حراس السجن والسجناء اآلخـرين بـضرهبم      
واعتـرب املقـرر   . املعاملـة يف ظـل حرمـاهنم مـن احلريـة      سـاءة   يتعرض األطفـال للعقـاب البـدين وإل       

ترقـى  يف معظـم الـسجون      ولشرطة والدرك   األحوال السائدة خالل االحتجاز لدى ا     اخلاص أن   
عرب على اخلـصوص عـن قلقـه لالكتظـاظ الـشديد يف معظـم               أو.  املعاملة الالإنسانية  إىل درجة 

، ولكميـة األغذيـة ونوعيتـها، فـضال عـن           الداعيـة إىل االسـتياء     الصحية    املرافق السجون، وحلالة 
إىل األســباب األساســية  املقــرر اخلــاص ذلــك ىزعــو. تقييــد االســتفادة مــن اخلــدمات الــصحية

اإلفالت من العقـاب بـشكل يكـاد يكـون كـامال، وذلـك نتيجـة مجلـة عوامـل منـها أن                       : التالية
 ؛ وقــصور نظــام العدالــة اجلنائيــة؛القــانون ال يــنص يف توغــو نــصا صــرحيا علــى حظــر التعــذيب 

 ؛ وعـدم وجـود آليـات رصـد مـستقلة      ؛وغياب الضمانات اليت حتول دون اللجـوء إىل التعـذيب         
وبنـاء  .  والفـساد  ؛وارد وعـدم كفايـة املـ      ؛ومشاركة القوات العسكرية يف أنشطة إنفـاذ القـوانني        

 املقرر اخلاص احلكومة بأن تتخذ عددا مـن التـدابري مـن أجـل منـع التعـذيب       أوصىعلى ذلك،  
 .وإساءة املعاملة ومناهضتهما

، يتوقـع إجـراء     ٢٠٠٧تبقى مـن عـام      ما  وفيما يتعلق بالزيارات املنتظر إجراؤها خالل        - ١٠
زيــارة إىل و) ٢٠٠٧ينـاير  /كانــت مقـررة يف األصـل يف كــانون الثـاين   (النكـا    إىل سـري ةزيـار 
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 املقـرر   وأعـرب .  على التـوايل   ٢٠٠٧نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  /إندونيسيا يف تشرين األول   
ويف . ٢٠٠٨ل دعوة مـن حكومـة العـراق لزيـارة البلـد يف أوائـل عـام                  وقبعن سعادته ب  اخلاص  

أعقاب اجتماع مع وفد حكومة غينيا االستوائية إىل الدورة اخلامـسة جمللـس حقـوق اإلنـسان،                 
 .٢٠٠٨يناير / دعوة شفوية بزيارة البلد يف كانون الثاينقبل املقرر اخلاص

ــار - ١١ ــه  ٢٠٠٧مــايو /ويف أي ــدول  ب، جــدد املقــرر اخلــاص طلبات ــارة ال ــه دعــوات لزي توجي
؛ )٢٠٠٥(؛ وأفغانــستان )٢٠٠٢(؛ وإســرائيل )٢٠٠٥(إريتريــا ؛ و)٢٠٠٥(إثيوبيــا : التاليــة

ــران)٢٠٠٦(وأوزبكــستان  ــة  (؛ وإي ــدة   )٢٠٠٥ () اإلســالمية-مجهوري ــا اجلدي ــابوا غيني ؛ وب
ــا )٢٠٠٦( ــيالروس )٢٠٠٥(؛ وبوليفيــ ــستان )٢٠٠٥(؛ وبــ ــونس )٢٠٠٣(؛ وتركمانــ ؛ وتــ
 العربيــــة الليبيــــة ؛ واجلماهرييــــة)١٩٩٧وجــــه الطلــــب األول يف عــــام (؛ واجلزائــــر )١٩٩٨(
؛ )٢٠٠٦(؛ وغامبيـا    )٢٠٠٥(؛ وزمبـابوي    )٢٠٠٥(؛ واجلمهورية العربية الـسورية      )٢٠٠٥(

؛ واململكـة   )١٩٩٦(؛ ومـصر    )٢٠٠٦(؛ وليربيـا    )٢٠٠٥(؛ وكوت ديفوار    )٢٠٠٦(وفيجي  
 ألن هأســفأعــرب عــن  و). ٢٠٠٥(؛ والــيمن )١٩٩٣(؛ واهلنــد )٢٠٠٥(العربيــة الــسعودية  

 . طال عليها األمدبعض هذه الطلبات قد
 

 دارفور  
، شارك املقـرر    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٨وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان       - ١٢

 مـن  من سبعة مكلفني بواليات تتعلق بـاإلجراءات اخلاصـة       املتألففريق  لاخلاص يف اجتماعني ل   
 مـع  يعمـل أن ’’ الفريـق   وقـد طلـب إىل    . ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٤يف  أبريـل و  / نيسان ٢٧إىل   ٢٤

ــسودان ــ  ...حكومــة ال ــةتابعــةاملضمان ل ــذ القــرارات والتوصــيات  والتــشجيع علــى    الفعال تنفي
 وغريمهــا مــن ، وجلنــة حقـوق اإلنــسان ، اعتمــدها جملـس حقــوق اإلنــسان الــيتاملتعلقـة بــدارفور  

 تنفيــذ التوصــيات ذات الــصلة ، وكــذلك لتــشجيعألمم املتحــدةبــاحقــوق اإلنــسان مؤســسات 
وصــدر عــن هــذه . ‘‘ألمم املتحــدةبــا حقــوق اإلنــسان  أخــرى مــن آليــاتات آليــالــيت وضــعتها

اجمللــس يف قــدم إىل  )A/HRC/5/6(عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف دارفــور  أويل العمليــة تقريــر 
مجلـس وفقـا للقـرار      ل إىل الـدورة الـسادسة ل      مـستكمل تقريـر   كذلك  وسيقدم  .  اخلامسة تهدور

OM/1/3 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ املؤرخ. 
 

 املؤمترات الصحفية والبيانات  
 أمـام جملـس حقـوق       مثولـه  يف أعقـاب     ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٧عقد املقـرر اخلـاص يف        - ١٣

ومـن بـني املـسائل الـيت أثارهـا الـصحفيون التحـديات الـيت                . اإلنسان مؤمترا صـحفيا يف جنيـف      
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ــل وجــرب ضــرر ضــحايا           ــسألة تأهي ــاب، وم ــياق مكافحــة اإلره ــذيب يف س ــر التع ــه حظ تواج
 .عذيب، ومتابعة الزيارات القطرية السابقةالت
بواليـات  آخـرين   ، دعـا املقـرر اخلـاص إىل جانـب مكلفـني             ٢٠٠٧مـايو   / أيار ١٠ويف   - ١٤

تتعلق باإلجراءات اخلاصة حكومة ميامنار إىل اإلفـراج عـن داو أونـغ سـان تـسو كـي وإطـالق                     
 . سراح مجيع من تبقى من السجناء السياسيني

ــران٢٦ويف  - ١٥ ــه ي/ حزي ــذيب،    ٢٠٠٧وني ــساندة ضــحايا التع ــدويل مل ــوم ال ، ومبناســبة الي
جلنـة مناهـضة التعـذيب وجملـس إدارة صـندوق األمـم املتحـدة للتربعـات                 وأصدر املقرر اخلاص    

وجـه االنتبـاه،   لضحايا التعذيب ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنـسان بيانـا مـشتركا           
تطبـق  وعقوبـة اإلعـدام، وشـجع الـدول الـيت ال تـزال        إىل الصالت بني التعذيب      ، مجلة أمور  يف

؛ وأعــرب عــن االمتنــان جلميــع الســتخدامهاعقوبــة اإلعــدام علــى النظــر يف الوقــف االختيــاري 
 ودعـا مجيـع الـدول،       ،اجلهات اليت تربعت لصندوق األمم املتحدة للتربعات لـضحايا التعـذيب          

 أو بــشكل  علــى نطــاق واســعذيبوال ســيما الــدول الــيت تــبني أهنــا مــسؤولة عــن ممارســة التعــ 
 .  التزام عاملي بتأهيل ضحايا التعذيبكجزء منمنهجي، إىل املسامهة يف صندوق التربعات 

الزيــارات القطريـة الـيت أجريـت خـالل الفتــرة     بـشأن  وصـدرت أيـضا بيانـات صـحفية      - ١٦
 . عملية دارفورشأن املشمولة بالتقرير وب

 
 التدريب/ت االستشاريةالعمليا/النقاط البارزة يف العروض  

ــاص يف   - ١٧ ــرر اخلـ ــى املقـ ــاين ١١ألقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــرة ٢٠٠٧ينـ ــوع  حماضـ ــن موضـ  عـ
يف ‘‘  جتارب املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب        -املشاكل املعاصرة املتعلقة حبظر التعذيب      ’’

 .، أملانياان وولفغانغ فون غوته يف فرانكفورتهجامعة جو
، ماريـا بريغـر، مـن أجـل         يف النمسا ، التقى بوزيرة العدل     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠ويف   - ١٨

 .مناقشة األحكام املتعلقة بالتعذيب يف القانون اجلنائي النمساوي
، قدم تقريره إىل جملس حقوق اإلنـسان يف جنيـف   ٢٠٠٧مارس / آذار٢٧  و ٢٦ويف   - ١٩

 . اليت عقدت خالل الدورة الرابعةتحاورالوشارك يف جلسة 
ــار أ٢١ويف  - ٢٠ ــايو /ي ــا،  ٢٠٠٧م ــرئيس نيجريي  خــالل أوباســاجنو، أولوســيغون، التقــى ب

اجتمــاع جملــس العمــل املــشترك لرؤســاء الــدول واحلكومــات الــسابقني يف فيينــا ملناقــشة متابعــة 
 .٢٠٠٧مارس /لنيجرييا يف آذارته زيار
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 مفــوض علــى إثــر حماضــرة ألقاهــا ، تــرأس جلــسة مناقــشة  ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٣ويف  - ٢١
مهمـة  : حقوق اإلنسان يف أوروبـا  ’’بعنوان ، طوماس هاماربرغ،  حلقوق اإلنسان  أوروباجملس  

 .‘‘مل تنجز بعد
، ألقى حماضرة عن التعـذيب يف جامعـة بريتوريـا يف جنـوب            ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥ويف   - ٢٢

ماجــستري يف حقــوق اإلنــسان وإرســاء للفريقــي  الطلبــة املــشاركني يف الربنــامج األأمــامأفريقيــا 
 .قراطيةالدمي
، التقى املقرر اخلـاص خـالل   ٢٠٠٧يونيه / حزيران ٦مايو إىل   / أيار ٢٩ترة من   فويف ال  - ٢٣

 املنظمـة الدوليـة إلصـالح       منـها عدة ممـثلني ملنظمـات اجملتمـع املـدين،          ب العاصمةزيارته لواشنطن   
 Human Rights (ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً) Penal Reform International(القانون اجلنائي 

First (  ومنظمة رصد حقوق اإلنـسان)Human Rights Watch .(  يونيـه  / حزيـران ٦وشـارك يف
 وغــريه مــن ضــروب  يف حلقــة عمــل عــن الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب   

 .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
األسـباب اجلذريـة     ’’بعنـوان اص عرضا   ، قدم املقرر اخل   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢١ويف   - ٢٤

ــذيب   ــة للتع ــصادية واالجتماعي ــضة     ‘‘ االقت ــة ملناه ــة العاملي ــها املنظم ــة نظمت خــالل دورة تدريبي
 .التعذيب يف جنيف

 
 التعذيب يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب  

ــرر اخلــاص يف    - ٢٥ ــارس / آذار٢٧شــارك املق ــاش ل  يف ٢٠٠٧م ــة نق ــري  حلق ــات غ لمنظم
 .‘‘مع حقوق اإلنسان -ضد اإلرهاب ’’نوان عباحلكومية 

فارة الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف        سـ ، التقى مبمثلني عـن      ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠ويف   - ٢٦
فيينــا ملناقــشة موضــوع إقفــال مرافــق االحتجــاز يف قاعــدة خلــيج غوانتانــامو البحريــة يف كوبــا   

 .وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك
 تتـصل ز فيـشر، ملناقـشة قـضايا        ـ، التقى بـرئيس النمـسا، هينـ       ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ويف   - ٢٧

 .مبكافحة اإلرهاب والتعذيب
، التقى مبمثلني عـن منظمـة رصـد حقـوق اإلنـسان يف فيينـا                ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢١ويف   - ٢٨

 .ملناقشة حتديات حقوق اإلنسان اليت تطرحها مكافحة اإلرهاب
، عقـد املقـرر اخلـاص خـالل     ٢٠٠٧يونيه /ان حزير٦مايو إىل / أيار٢٩ويف الفترة من   - ٢٩

 مـــن االجتماعـــات مـــع مـــسؤويل وزارة اخلارجيـــة يف سلـــسلة العاصـــمةزيارتـــه إىل واشـــنطن 
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قاعـدة خلـيج   مرافـق االحتجـاز يف    متنوعـة، مبـا يف ذلـك إقفـال       قضاياالواليات املتحدة ملناقشة    
 .غوانتانامو البحرية وسبل تقاسم األعباء

حقــوق اإلنــسان ’’، شــارك يف حلقــة نقــاش حتــت عنــوان  ٢٠٠٧ مــايو/ أيــار٣١ويف  - ٣٠
 .العاصمةعة األمريكية يف واشنطن ميف اجلا‘‘ واحلرب ضد اإلرهاب

 بتـدريب ممـثلني عـن منظمـات غـري      ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١٤وقام املقـرر اخلـاص يف      - ٣١
رب ضــد احلــ’’حكومــة شــاركوا يف حلقــة عمــل نظمتــها هيئــة العفــو الدوليــة يف فيينــا بعنــوان   

 .‘‘اإلرهاب
 خــالل‘‘ التعــذيب واإلرهــاب ’’بعنــوان، ألقــى كلمــة ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٢ويف  - ٣٢

 .، النمسااالجتماع السنوي الثاين والثالثني للمحامني الدوليني النمساويني يف آلتوسي
ــوز١٤ويف  - ٣٣ ــه / مت ــة  ٢٠٠٧يولي ــى كلم ــوان، ألق ــاد األورويب    ’’بعن ــادئ االحت ــذ مب تنفي

ــق بالتعــذيب  التوجي ــة فيمــا يتعل ــذي نظمــه املركــز األورويب   خــالل‘‘ هي  املــؤمتر الدبلوماســي ال
 .املشترك بني اجلامعات حلقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية يف فينيسيا

 
ــة األمــم املتح    ـــإصــالح آلي ــسان ــ ــسيق مــع وكــاالت األمــم املتحــدة    /دة حلقــوق اإلن التن

 واهليئات اإلقليمية
 عرضا عن إصالح جملس حقـوق       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٨اص يف   قدم املقرر اخل   - ٣٤

اإلنــسان خــالل مــؤمتر للمنظمــات غــري احلكوميــة ذات العالقــة االستــشارية مــع األمــم املتحــدة 
 .فيينا يف
 بعنــوان ، شــارك يف مــؤمتر   ٢٠٠٧ينــاير  / كــانون الثــاين  ٢١ إىل ١٩ الفتــرة مــن   ويف - ٣٥
عقــد يف مركــز ويلتــون بــارك للمــؤمترات باململكــة  ‘‘ نتــشجيع تنفيــذ معــايري حقــوق اإلنــسا’’

شارك يف أعمال فريق ناقش دور اإلجراءات اخلاصة وألقـى الكلمـة اخلتاميـة بعنـوان      واملتحدة،  
 .‘‘التطلع إىل املستقبل’’
باملـشاركني يف الـدورة األوىل للجنـة        يف جنيـف    ، التقـى    ٢٠٠٧فربايـر   / شباط ٢٣ويف   - ٣٦

غـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة         الفرعية ملنـع التعـذيب و   
وأجـرى مناقـشات مـع      . ملناقشة مسائل تتعلق بالتنسيق ومنهجية الزيارات وآليات املنع الوطنية        

 . يف جنيف٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨بعض أعضاء اللجنة الفرعية مرة أخرى يف 
قــرر اخلــاص مــع مفــوض جملــس أوروبــا حلقــوق  ، التقــى امل٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٠ويف  - ٣٧

 .شتركاملهتمام االسائل ذات املاإلنسان يف فيينا ملناقشة 
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، التقــى رئــيس جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان،   ٢٠٠٧مــايو / أيــار٣١ويف  - ٣٨
 . لتبادل اخلربات والتداول بشأن إمكانيات التعاونالعاصمةنديز، يف واشنطن لي منيفلورونت
ــران١٣ويف  - ٣٩ ــه / حزي ــات يف      ٢٠٠٧يوني ــن االجتماع ــسلة م ــرر اخلــاص سل ــد املق ، عق

ز، ورئـيس احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة         ـالهاي مع رئيسة حمكمة العدل الدولية، دام روزالني هيغنـ         
ليوغوسالفيا السابقة واملدعية العامـة للمحكمـة، فوسـتو بوكـار وكـارال ديـل بـونيت، واملـدعي                   

أوكــامبو، ملناقــشة املــسائل ذات االهتمــام  - ئيــة الدوليــة، لــويس مورينــوالعــام للمحكمــة اجلنا
 .املشترك

مـع مـوظفي شـعبة خـدمات احلمايـة      التقى يف جنيـف     ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠ويف   - ٤٠
 األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني ملناقـشة ميـادين التعـاون واملـسائل ذات            يةفوضالتابعة مل الدولية  

 .االهتمام املشترك
 مواصــلة   أكـدت فيـه اجلمعيـة ضـرورة        الـذي    ٦١/١٥٣ويف إطار قرار اجلمعية العامـة        - ٤١

التعــاون مــع بــرامج األمــم املتحــدة ذات الــصـلة، وال ســيما برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة 
والعدالــة اجلنائيــة، بغيــة زيــادة تعزيــز فعاليتــها والتعــاون فيمــا بينــها بــشأن املــسائل املتعلقــة            

 مع اإلدارات املعنية التابعـة ملكتـب        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٩مشاورات يف    ، عقدت بالتعذيب
 .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف فيينا

 
فــالت مــن العقــاب اإل يف مكافحــة الطــب الــشرعيدور اخلــربة يف جمــال  -ثالثا  

 على التعذيب
ة بلدان منـذ أن أوكلـت إليـه الواليـة           قام املقرر اخلاص ببعثات لتقصي احلقائق إىل مثاني        - ٤٢

جورجيـــــا، ومنغوليـــــا، ونيبـــــال، والـــــصني، واألردن، : ٢٠٠٤ديـــــسمرب /يف كـــــانون األول
 يف عـدم مـساءلة      اتزيـار ال مجيع بنيتمثل االستنتاج املشترك    يو. وباراغواي، ونيجرييا، وتوغو  

هــضة التعـذيب الــيت   أن مجيــع البلـدان الثمانيــة هـي دول أطــراف يف اتفاقيـة منا   ، رغـم اجلالديـن 
ويقع على الدول التزام جترمي التعـذيب       . تنص على أحكام ملزمة مبكافحة اإلفالت من العقاب       

 قوانينــها يف حمــددة جرميــة أو جــرائم اســتحداث، عــن طريــق ١علــى النحــو املعــرف يف املــادة  
 ‘‘ةمناســـبة تأخـــذ يف االعتبـــار طبيعتـــها اخلطـــري’’عقوبـــات  يعاقـــب عليهـــا باجلنائيـــة الداخليـــة

 .)٤ املادة(
إال أهنــا تــنص علــى جرميــة التعــذيب  يف هــذه الــدول تــشريعات الداخليــة ال ورغــم أن  - ٤٣

 ومتـانع ،  )١أي أهنا غري معرفـة وفقـا للمـادة           ( يف كثري من األحيان تعريفا يشوبه القصور       معرفة
قـات  السلطات، رغم ما هلـا مـن سـلطة إجـراء التحقيقـات مـن تلقـاء نفـسها، يف إجـراء التحقي                   



A/62/221
 

12 07-45684 
 

إن وجـدت أصـال، تـدل علـى         هـذا   ،  القـرائن اجلنائية يف ادعاءات التعذيب؛ وهنـاك القليـل مـن           
 ذلــك أمثلــة عــن  مــن بــدال وقــدمت. هــذه اجلرميــةإدانــة أي مــسؤول مــن الــشرطة بارتكــاب   

وذلك ما يعـد إشـارة قويـة إىل         . املنحرفنيإدارية أو تأديبية صدرت يف حق املسؤولني        جزاءات  
 .التفاقيةلول ملكافحة اإلفالت من العقاب وفقا عدم استعداد الد

املتعلقة حبمايـة حقـوق اإلنـسان         املبادئ  املستوفاة من  موعةإىل اجمل  املقرر اخلاص    ويشري - ٤٤
ووفقــا . )١()E/CN.4/2005/102/Add.1(وتعزيزهــا عــن طريــق مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب   

 مـن أجـل مكافحـة اإلفـالت         فعالـة  إجـراءات     للدول باختـاذ   ة العام ات املتعلق بااللتزام  ١للمبدأ  
 :من العقاب

ــدول بالتزاماهتــا يف التحقيــق يف     ’’   ينــشأ اإلفــالت مــن العقــاب عــن إخــالل ال
االنتـهاكات؛ واختــاذ التــدابري املناسـبة إزاء مرتكبيهــا، وال ســيما يف جمـال القــضاء، مــن    

، ومعاقبتــهم خــالل ضــمان مالحقــة وحماكمــة األشــخاص املــشتبه مبــسؤوليتهم اجلنائيــة
 للضحايا وضمان تلقـيهم تعويـضات       فعليةعلى النحو الواجب؛ وإتاحة سبل انتصاف       

عما حلق هبم من ضرر؛ وضمان احلق غـري القابـل للتـصرف يف معرفـة احلقيقـة املتعلقـة             
 . ‘‘باالنتهاكات؛ واختاذ خطوات ضرورية أخرى ملنع جتدد وقوع هذه االنتهاكات

 : املتعلق بواجبات الدول يف ميدان إقامة العدل١٩ ويشري أيضا إىل املبدأ - ٤٥
 ومــستقلة وحمايــدة يف ودقيقــةيــتعني علــى الــدول أن جتــري حتقيقــات فوريــة ’’  

انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل وأن تتخــذ تــدابري مناســبة ضــد 
ــة، مــن خــالل ضــ      ــة اجلنائي ــهاكات، وال ســيما يف جمــال العدال مان مــرتكيب هــذه االنت

ــدويل        ــانون الـ ــب القـ ــسيمة مبوجـ ــرائم اجلـ ــن اجلـ ــسؤولني عـ ــخاص املـ ــة األشـ مالحقـ
 .‘‘ومعاقبتهم على النحو الواجبوحماكمتهم 

ــسيةويتمثــل أحــد التحــديات  - ٤٦  علــى  مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب  الــيت تواجــه   الرئي
القـضايا  ويف  .)٢( وشـاملة ودقيقـة  يف إجـراء الـسلطات حتقيقـات فعليـة تكـون مـستقلة             التعذيب
، يـشكل احلـصول علـى أدلـة وافيـة تفيـد             علـى وجـه التحديـد     ضد اجلالدين املزعومني    املرفوعة  

وكما أكدت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة        . تعرض شخص ما للتعذيب حتديا كبريا     
 :  مؤخرااملستكملةأو العقوبة الالإنسانية أو املهينة يف معايريها 

حيان عملية تقييم ادعاءات إسـاءة املعاملـة تقييمـا وافيـا            يف كثري من األ   تظل  ’’  
مثـل اخلنـق أو الـصدمات       (فـبعض أشـكال إسـاءة املعاملـة         . أمرا ال خيلو من التعقيدات    

ال تتــرك عالمــات واضــحة، بــل ال تتــرك عالمــات إن نفــذت بنــوع مــن    ) الكهربائيــة
ء يف أوضــاع كمــا أن محــل األشــخاص علــى الوقــوف أو الركــوع أو االحننــا. الكفــاءة
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 علـى األرجـح آثـارا   غري مرحية ملـدة سـاعات متواصـلة أو حرمـاهنم مـن النـوم ال يتـرك                  
 تتــرك ســوى بــل حــىت الــضربات املوجهــة للجــسم ميكــن أال. ميكــن حتديــدها بوضــوح

ونتيجـة لـذلك، ينبغـي      .  بـسيطة تـصعب مالحظتـها وتـضمحل بـسرعة          بدنيـة عالمات  
ا الـشكل   ادعـاءات بارتكـاب مثـل هـذ    تتلقىالقضاء، حينما  وأ  العام لسلطات االدعاء 

 األمهيــة الواجبــة إىل عــدم إيــالء علــى اخلــصوص علــى صإســاءة املعاملــة، أن حتــرمــن 
 إسـاءة املعاملـة     يغلـب علـى   وينطبـق األمـر نفـسه بالتـايل حينمـا           . بدنية عالماتوجود  

و أفـراد   أ/اإلهانـة اجلنـسية، والتهديـد بقتـل احملتجـز و          (املدعى ارتكاهبا الطـابع النفـسي       
وقــد يتطلـب فعــال تقيــيم صــحة  ). ، ومــا إىل ذلــكالبدنيـة أسـرته أو بانتــهاك ســالمتهم  

ادعاءات إساءة املعاملة تقييما وافيا مجع األدلة من مجيع األشـخاص املعنـيني والترتيـب               
ــيش     ــات تفت ــراء عملي ــت املناســب إلج ــوقعييف الوق ــة   / وم أو إجــراء فحوصــات طبي

 .)٣(‘‘متخصصة
علــم يــسعى إىل اســتجالء احلقيقــة بالقــدر الــذي يكــشف احلقــائق ’’عي والطــب الــشر - ٤٧

 عليه الـسياسات الوقائيـة      تقوموهو مبسعاه هذا يتيح أساسا      . املتعلقة بظروف اإلصابة أو الوفاة    
ويتمثــل اهلــدف مــن التقيــيم الطــيب يف إتاحــة رأي أهــل اخلــربة عــن مــدى توافــق  .)٤(‘‘والعدالــة

وبنــاء علــى ذلــك، تعتــرب خــربة الطــب   . ات الــضحية املزعومــةاالســتنتاجات الطبيــة مــع ادعــاء 
وخالل زيارة املقرر اخلـاص إىل      . مبصداقيةالشرعي عنصرا ال غىن عنه من أجل تقصي احلقائق          
ساعدين مـن اخلـرباء الطبـيني    كان مرفقا مب منغوليا ونيبال واألردن وباراغواي ونيجرييا وتوغو،       

وتقييمها، وفقا لربوتوكول إسطنبول، واملبـادئ التوجيهيـة        املؤهلني لتوثيق اإلصابات    املستقلني  
التحقيـق يف مثـل     ، و  املعاملـة  وإسـاءة الدولية لتقييم األشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعـذيب         

سـتنتاجات إىل أجهـزة التحقيـق املختـصة، الـيت اعتمـدهتا       ال وتقـدمي تقـارير عـن ا    احلـاالت، هذه  
وســاعدت االســتنتاجات الــواردة يف تقــارير هــؤالء  .)٥(جلنــة حقــوق اإلنــسان واجلمعيــة العامــة

 عــن ممارســة التعــذيب يف كــل مــن تلــك    اســتنتاجاتهاخلــرباء املقــرر اخلــاص علــى اســتخالص   
 .البلدان
 النظـر يف مـسألة أمهيـة الـدور الـذي            تواصـل الحظ املقرر اخلـاص أن األمـم املتحـدة          يو - ٤٨

ب منـذ أوائـل التـسعينات مـن القـرن      يؤديه علم الطب الشرعي يف مكافحة اإلفـالت مـن العقـا           
بـأن حتقيقـات     ’’٢٠٠٥/٢٦ت يف قرارها    ويشري إىل أن جلنة حقوق اإلنسان اعترف       .)٦(املاضي

الطب الشرعي ميكنها أن تؤدي دورا هاما يف مكافحة اإلفالت من العقاب بتـوفري األدلـة الـيت                  
نتهاكات اخلطـرية حلقـوق   ميكن االعتماد عليها بنجاح يف مالحقة األشخاص املسؤولني عن اال       

 .)٧(‘‘اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
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خبــربة الطــب  االســتعانةزيــادة مــستوى ويرحــب املقــرر اخلــاص باملعلومــات الــيت تفيــد  - ٤٩
ر منهجية يف سياق أنشطة تقصي احلقـائق والتحقيـق يف جمـال             كثالشرعي واللجوء إليه بشكل أ    

واليـات اإلجـراءات اخلاصـة، فـضال     وقوق اإلنسان حية  مفوض اليت تضطلع هبا  حقوق اإلنسان   
ويالحظ أنه من املتوقع أن تستعني اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب       .)٨(عن جلان التحقيق الدولية   

املنشأة مبوجب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب هبـذه اخلـربة يف االضـطالع                   
 .)٩(بأنشطتها

أن الـضحايا   يف   حـىت اآلن     أجريـت صة من البعثـات الـيت        مالحظة عامة مستخل   وتتمثل - ٥٠
ــع األحــوال عــالقني    ــدليل علــى    بــنيجيــدون أنفــسهم يف مجي ــضيه القــانون مــن إقامــة ال  مــا يقت

مليــة مــن أجــل إقامــة هــذا الــدليل، وال ســيما مــن   وانعــدام اإلمكانيــات العادعــاءات التعــذيب 
جــد يف كــثري مــن األحيــان ســجالت  فعلــى ســبيل املثــال، ال تو. يــزال منــهم قيــد االحتجــاز ال

الفحــص الطــيب لــدى االعتقــال أو التحويــل، ويعتــرب اللجــوء إىل خــربة الطــب الــشرعي ســلطة   
تقديرية يف يد الشرطة أو حارس الـسجن أو املـدعي العـام أو القاضـي، ويـرفض عـادة إتاحتـها         

للخـرباء املـستقلني     نظـرا لالفتقـار للمـوارد املاليـة أو            هلم غري متاحة ببساطة  للمحتجزين أو هي    
 . أو للمرافق

ويترتب عن ذلك أن العديد من ضحايا التعذيب املزعومني الذين تبني للمقرر اخلـاص               - ٥١
 بناء على القرائن املدعومة بعمليات تقييم الطـب الـشرعي ال يتـرك              ذات مصداقية أن ادعاءاهتم   

قــرر اخلــاص خــالل وبالفعــل، قــام امل. أمــامهم أي ســبيل للتحقيــق يف شــكاواهم بــشكل فعلــي 
 يف مثــل هــذه  مباشــرة التحقيــق واحملاكمــة فوريــا بــضرورةزياراتــه القطريــة بإشــعار الــسلطات  

. ، وطلــب احلــصول علــى معلومــات عــن تــدابري املتابعــة املتخــذة مــن قبــل احلكومــات احلــاالت
لـدى إحالتـه نـداءات عاجلـة أو رسـائل بـشأن ادعـاءات ارتكـاب                 بانتظـام،   أنه يستقـصي     كما
 عن تفاصيل ونتائج الفحـوص الطبيـة الـيت أجريـت يف        ،ساءة املعاملة إىل احلكومات   إب و التعذي

ولكن مع األسف ال يرد إال قـدر جـد ضـئيل مـن معلومـات املتابعـة يف هـذا                     . طار التحقيقات إ
ــصدد،  ــرفضالـ ــزعم     وتـ ــارا لـ ــذيب اعتبـ ــكاوى التعـ ــادة شـ ــات عـ ــرمني  ’’ احلكومـ ــاد اجملـ افتقـ
 .ي حماولة جدية للتحقيق يف هذه الشكاوى بأأن تقوم، دون ‘‘للمصداقية

يط الـضوء علـى أدلـة ممارسـة التعـذيب وإسـاءة املعاملـة         لويستهدف التوثيق الفعال تـس     - ٥٢
اإلفـالت  إىل جانـب  عدم إجراء التحقيق  أن ملقرر اخلاصويرى ا. حىت تتسىن مساءلة مرتكبيها   

وسـيظل عـدم    . إسـاءة املعاملـة    يف إدامـة ممارسـة التعـذيب و        ا أساسـي  يشكالن عامال من العقاب   
ــه بفعاليــة   وإن كانــت الدولــة صــادقة يف مكافحــة  .  ممارســتهما علــى يــشجعأمــراالتــصدي إلي
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، فــسيتعني عليهــا حتــسني نوعيــة التحقيقــات اجلنائيــة الــيت  علــى التعــذيبفــالت مــن العقــاباإل
 . ألدلة التعذيبالفعالجتريها عن طريق التوثيق 

، يـــشجع املقـــرر اخلـــاص ٢٠٠٥/٢٦وق اإلنـــسان ومتـــشيا مـــع قـــرار جلنـــة حقـــ - ٥٣
مـا يـنص    احلكومات على اعتماد إجراءات حتقيق وتوثيق دقيقة وفوريـة وحمايـدة علـى حنـو     

 :ويوصي على اخلصوص مبا يلي. عليه بروتوكول إسطنبول
ينبغي تسجيل الـشكاوى املتعلقـة بالتعـذيب كتابـة، وينبغـي األمـر بـإجراء                 )أ( 

 طبيــب ، عنـد االقتـضاء  ،جيريـه كـذلك  ( علـى الفـور   لـشرعي يف إطـار الطـب ا  فحـص طـيب   
بـاع هـذا النـهج سـواء كـان الـشخص املعـين              وينبغـي اتّ  ). نفسي خمتص يف الطـب الـشرعي      

يف إطـار الطـب     ينبغي األمر بإجراء فحص طـيب       و. م ال مصابا إصابة خارجية بادية للعيان أ     
 كانـت هنـاك أسـباب       مىت ، حىت يف غياب ادعاء صريح بالتعرض إلساءة املعاملة،        الشرعي

  ؛أخرى تدعو إىل االعتقاد بأن شخصا قد يكون تعرض إلساءة املعاملة
ينبغي أال يكون احلصول على خـربة الطـب الـشرعي مرهونـا بـإذن سـابق                  )ب( 

 ؛من السلطة القائمة بالتحقيق
غي أن تكون دوائر الطب الـشرعي تابعـة للـسلطة القـضائية أو لـسلطة                بين )ج( 

 ؛، وأال تكون تابعة لنفس السلطة احلكومية مثل الشرطة أو نظام السجونمستقلة أخرى
 لألغـراض القـضائية     خربة الطب الشرعي املـستخدمة    جيب أال تكون أدلة      )د( 

 ؛العامة للطب الشرعيالطبية حكرا على الدوائر 
ــة    )هـ(  ذات ينبغـــي أن يـــشارك خـــبري مـــستقل يف الطـــب الـــشرعي يف أي آليـ
 .قائق أو منع التعذيب لتقصي احلمصداقية

وفــضال عــن ذلــك، يــشجع املقــرر اخلــاص مفوضــية حقــوق اإلنــسان واملنظمــات     - ٥٤
 واحلكومـات الـيت متتلـك خـربة مــستقرة يف      األخـرى ذات الــصلة الدوليـة وغـري احلكوميـة   

 منـها التـدريب     بوسـائل جمال الطب الـشرعي علـى تـشجيع بنـاء القـدرات يف هـذا اجملـال،                  
، وال سيما يف البلـدان الـيت ال متلـك خـربة كافيـة يف علـم الطـب        ذلكحيثما اقتضى األمر  

 .الشرعي وامليادين ذات الصلة به
 

  التعذيب ملنع من احلرية كوسيلة التجريدتفادي  -رابعا  
 زياراتـه القطريـة أن أحـد        التجـارب املستخلـصة مـن     مـن   انطالقا   املقرر اخلاص    يالحظ - ٥٥

احتـرام الكرامـة اإلنـسانية وحظـر التعـذيب وغـري ذلـك مـن         أكثر العوائـق شـيوعا الـيت تعتـرض       
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 قـدرات   ينـهك إذ أن هـذا العامـل       . أشكال إساءة املعاملة يكمن يف اكتظـاظ مراكـز االحتجـاز          
معـايري   ، ممـا يـؤدي بـدوره إىل تـدهور          املتاحـة   واخلـدمات واملـوارد     واملوظفني اهلياكل األساسية 

ــدم : االحتجــاز ــصلع ــة  ف ــة املناع ــات القليل ــاقي      الفئ ــساء واملرضــى عــن ب ــال والن ــل األطف ، مث
عـدم كفايـة األسـرة واألغذيـة وامليـاه ومرافـق النظافـة والتهويـة،              و؛  ، نظرا لضيق احليـز    السجناء

إمكانات الترفيه أو التعليم أو التأهيل املهين واملوظفني من أجـل           قلة  الظروف الصحية، و  سوء  و
ــة ــة، و االنــضباط واألمــن يف صــفوف احملتجــزين واألد  كفال ــة الــصحية  تــدين وي مــستوى الرعاي
عـدة آليـات دوليـة      ء اخلاص ب  ويف هذا السياق، يشري املقرر اخلاص إىل فقه القضا        . إىل ذلك  وما

عاملـة  امل يرقـى إىل درجـة    وإقليمية حلقوق اإلنسان قضت بأن سوء أحـوال االحتجـاز ميكـن أن              
 .)١٠(هينةاملالإنسانية وال

ولة عـدم التقيـد مبعـايري االحتجـاز الـدنيا إىل االفتقـار        وكثريا ما ترجع الـسلطات املـسؤ       - ٥٦
أمور منها إصالح مرافـق االحتجـاز، واقتنـاء اللـوازم األساسـية،      بللموارد املالية من أجل القيام   

 . دفع مرتبات املوظفنيناهيك عن وتوفري األغذية والرعاية الطبية، وتعيني املوظفني، 
 فـرد مـن حريتـه تكـون ملزمـة      بتجريـد ولة حاملـا تقـوم    ويشري املقرر اخلاص إىل أن الد    - ٥٧

، وحييـل    احترامـا تامـا     اليت يتمتـع هبـا ذلـك الفـرد          األخرى بضمان احترام مجيع حقوق اإلنسان    
 مــن حريتــهم الــواردة يف اجملــردينإىل املناقــشة املفــصلة بــشأن الــضمانات الواجبــة جتــاه األفــراد  

 . )٤٩-٢٧، الفقرات E/CN.4/2004/56انظر  (قبتقرير سا
 مراكـز االحتجـاز   ويالحظ املقرر اخلاص أن العوامل الرئيسية اليت تـؤدي إىل اكتظـاظ              - ٥٨

حـىت  إىل احلبس االحتيـاطي للمـشتبه فـيهم،        تتمثل عموما يف اللجوء بشكل يكاد يكون تلقائيا       
ري  التــدابري غــ وجــود، علــى الــرغم مــنأو اجلــرائم البــسيطة غــري العنــيفني، ني اجملــرمبالنــسبة إىل

وعـالوة  .  والتعهـد الشخـصي    ، وحجـز وثـائق الـسفر      واإلقامـة اجلربيـة،    ،السجنية، مثل الكفالة  
على ذلك، تركز القوانني اجلنائية يف العديد من البلدان على عقوبات السجن الطويلـة بـصفتها          

 البـسيطة نـسبيا، وال تـنص علـى تـدابري بديلـة أخـرى        اجلـرائم العقوبة الوحيدة حىت بالنـسبة إىل    
 مبـا يف ذلـك التنبيـه والتـوبيخ          ،ون يف كثري من األحيان أكثر فعالية، مثل العقوبـات الـشفوية           تك

 أو ، أو إرجــاع ممتلكــات الــضحية أو تعويــضها، أو الغرامــات، أو اإلفــراج املــشروط،واإلنــذار
؛ أو خــدمات املنفعــة العامــة؛ أو الوضــع حتــت املراقبــةاألحكــام املوقفــة التنفيــذ أو املؤجلــة؛ أو  

 .)١١(قامة اجلربيةاإل
 عريـضة  طائفـة لذا فإن ضرورة إجراء إصالح شامل لنظام العدالة اجلنائيـة حبيـث يتـيح                - ٥٩

 من احلرية هي اخلالصة املشتركة الـيت توصـل إليهـا املقـرر     التجريدمن التدابري متكن من تفادي    
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 أكثـر    شـخص مـن حريتـه ميثـل أحـد          جتريـد وهـو يـرى أن تفـادي        . اخلاص يف تقـاريره القطريـة     
 .  التعذيب وإساءة املعاملةضدالضمانات فعالية 

 من احلريـة يف مجيـع       التجريدوينبغي بالتايل أن يرمي إصالح العدالة اجلنائية إىل تفادي           - ٦٠
ــوارد        . املراحــل ــن امل ــسترتف الكــثري م ــيت ت ــسيطة ال ــضايا الب ــاجل الق ــة مبكــان أن تع ــن األمهي وم

ويف هــذا . ، خــارج نظــام القــانون اجلنــائيجلرائم اخلطــريةالــضرورية ملعاجلــة القــضايا املتعلقــة بــا
 إىل حـد كـبري يف التخفيـف مـن            الوجهة السياق، ميكن أن تسهم إزالة الطابع اجلنائي أو حتويل        

اســتخدام التــدابري الــيت  قــدر اإلمكــان وفــضال عــن ذلــك، ينبغــي . أعبــاء نظــام العدالــة اجلنائيــة 
احملاكمة وإصـدار األحكـام غـري الـسجنية علـى إثـر            االحتجاز يف مرحلة ما قبل       تنطوي على  ال

وحـىت تتـسم    .  فيما يتعلق بالقضايا اليت جيب أن تعاجل يف إطار القانون اجلنـائي            ، وذلك احملاكمة
 بالفعاليـة، يـتعني علـى كـل مؤسـسة معنيـة أن تـساهم         هـذه  عملية إصالح نظام العدالة اجلنائيـة     

ر االدعــاء العــام ونظــام ئــواملهــن القانونيــة ودوافيهــا، مبــا يف ذلــك الــشرطة والــسلطة القــضائية  
ويعترب إجراء اإلصـالح يف مجيـع هـذه املراحـل مهمـة معقـدة ينبغـي االسترشـاد فيهـا             . السجون

 .باملعايري واملقاييس الدولة السارية
 الفئــات أقــل باســتمرار أن القاصــرين يــشكلون أحــد وألســالفهوتــبني للمقــرر اخلــاص  - ٦١

 عــن بفـصلهم ويف العديـد مـن احلـاالت، ال تقـوم الـسلطات       .)١٢(جـزين  يف صـفوف احملت مناعـة 
ويظـل العقـاب   .  مبا يف ذلـك االعتـداء اجلنـسي   ،السجناء الراشدين، مما يعرضهم خلطر االعتداء   

ت قـ ويف الو.  أيضا فيما يتعلق بالقاصرين احملتجزين يطرح مشكال يف العديد مـن البلـدان        البدين
ون القاصــرون مــن بيئــة فقــرية وحمرومــة، ممــا يــؤدي إىل تقييــد نفــسه، كــثريا مــا ينحــدر احملتجــز

 التعـذيب أو إسـاءة املعاملـة، مثـل حـضور الوالـدين أو         األساسية ضـد  استفادهتم من الضمانات    
 .)١٣(االستفادة من املساعدة القانونية

  القاصرين من احلريـة أمـر بـالغ األمهيـة مـن         جتريدوعليه، يعترب املقرر اخلاص أن تفادي        - ٦٢
 فقـط أن    األطفـال مـن احلريـة ينبغـي        جتريـد ويشدد على أن    . أجل منع التعذيب وإساءة املعاملة    

وذلك وفقـا التفاقيـة حقـوق الطفـل          ،)١٤(ناسبة م فترة زمنية  أقل   مامللجأ األخري وأن يدو   يكون  
ة تفاقيـ ال مـن ا   ٤٠ مـن املـادة      ٤وغريها من املعايري الدولية الـسارية، ويوجـه االنتبـاه إىل الفقـرة              

 :اليت تشري بالتحديد إىل بدائل الحتجاز األطفال
 ؛ واملـشورة ؛تتاح ترتيبات خمتلفة، مثـل أوامـر الرعايـة واإلرشـاد واإلشـراف         ’’  

، واحلــضانة، وبــرامج التعلــيم والتــدريب املهــين وغريهــا مــن بــدائل الرعايــة    واالختبــار
ــة األطفــال بطريقــة تالئــم رفــاههم وتتناســب مــ     ع ظــروفهم املؤســسية، لــضمان معامل

 .)١٥(“وجرمهم على السواء
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 ينكتـب األمـم املتحـدة املعـ       ملويرحب املقـرر اخلـاص بإصـدار عـدة منـشورات مـؤخرا               - ٦٣
كتيب املبـادئ األساسـية واملمارسـات    ’’: باملخدرات واجلرمية تتناول موضوع بدائل االحتجاز   

 )١٧(‘‘تأهيليـــةكتيـــب عـــن بـــرامج العدالـــة ال’’ و )١٦(‘‘الواعـــدة فيمـــا يتعلـــق ببـــدائل الـــسجن
 املتاحــة يف خمتلــف مراحــل االحتجــازوتــبني هــذه املنــشورات بــدائل  .)١٨(‘‘بـدائل الــسجن ’’ و

 توجيهـات ومعلومـات عـن أفـضل املمارسـات فيمـا يتعلـق بالعديـد                 وتورد ،اإلجراءات اجلنائية 
 .من توصيات املقرر اخلاص ذات الصلة الواردة يف تقاريره عن الزيارات القطرية

ياق إصــالح القــانون اجلنــائي األوســع نطاقــا، يــسر املقــرر اخلــاص أن يــشري إىل ويف ســ - ٦٤
مـن أجـل إصـدار      واجلرميـة   املخـدرات   باجلهود الـيت بـذهلا مـؤخرا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                

بتحديـد املعـايري ذات      توجيـه عمليـة اإلصـالح        ترمـي إىل  اليت   )١٩(‘‘عدة تقييم العدالة اجلنائية   ’’
، القــضاء أفــضل املمارســات يف ميــادين مثــل الــشرطة، والوصــول إىل ة عــنالــصلة وإتاحــة أمثلــ

قـضاء األحـداث،   (عـدة مـسائل شـاملة    تعـاجل فيهـا كـذلك       و ؛والتدابري السجنية وغري الـسجنية    
 ). والضحايا والشهود، والتعاون الدويل

بقـضاء  ويوجه املقـرر اخلـاص أيـضا االنتبـاه إىل الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت املعـين                      - ٦٥
األحداث الذي ينـسق أنـشطة وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الـصلة                   

. )٢٠(اليت تعمل يف جمال قضاء األحـداث، ويقـدم املـشورة والـدعم إىل الـدول بنـاء علـى طلبـها               
ــريا،  ــين     وأخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــشور مكتـ ــشري إىل منـ ــدراتبيـ ــةاملخـ ــضاء  ’’ واجلرميـ قـ
 قــضاء  عــنالــذي يــضم مؤشــرات  ‘‘  مــن عــدة تقيــيم العدالــة اجلنائيــة    جــزء ،)٢١(األحــداث
والعدالــة التأهيليــة الوجهــة ومعلومــات عــن أفــضل املمارســات يف جمــال حتويــل    )٢٢(األحــداث

 ويـورد توجيهـات    القليلـة املناعـة   ويعاجل أيـضا مـسألة الفئـات        . واملعاملة املؤسسية وما إىل ذلك    
 .شرافبشأن املسائل املتصلة باإلدارة واإل

ووفقا هلـذه الكتيبـات والعـدد وملعـايري ومقـاييس األمـم املتحـدة ذات الـصلة، مبـا فيهـا                       - ٦٦
 االحتجازيــة مــن قواعــد األمــم املتحــدة الــدنيا النموذجيــة للتــدابري غــري  ٥ و) ٥ (١ تانالقاعــد

الطائفـة  ، يـشجع املقـرر اخلـاص الـدول علـى أن تـستعمل بأوسـع قـدر ممكـن          )قواعـد طوكيـو  (
الـيت ميكـن أن تفـرض يف مجيـع مراحـل إقامـة العـدل                و  املتاحة  التدابري غري السجنية    من العريضة
حقـا  واحلـق يف احلريـة الفرديـة الـذي يعتـرب      . ما قبل احملاكمة واحملاكمـة وتنفيـذ احلكـم       : اجلنائي

 البـشر وهـو شـرط أساسـي مـن أجـل عـيش حيـاة                 ممتلكـات  أغلى   أحد حقوق اإلنسان هو     من
 اجلـرائم  إال يف حالـة الـضرورة القـصوى مـن أجـل منـع       هاال حيرم البشر منوينبغي أ . ذات معىن 

 مـن   التجريـد ويف الوقـت نفـسه، يعتـرب تفـادي          . مـصاحل عامـة ذات أمهيـة مماثلـة        حرصا على   أو  
 .احلرية بأقصى قدر ممكن أحد أجنع وسائل منع التعذيب وإساءة املعاملة
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 احلواشي

 يف قرارهــا ة املــستوفاة مــن املبــادئ املتعلقــة حبمايــة حقــوق اإلنــسان اجملموعــاعتمــدت جلنــة حقــوق اإلنــسان  )١( 
ــر . ٢٠٠٥/٨١ ــاعي،     انظــ ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠٠٥الوثــ ــق رقــ  ٣، امللحــ

)E/2005/23(الفصل الثاين، الفرع ألف ،. 
ــة   )٢(  ــة األوروبي ــسانية أو امل  انظــر اللجن ــة الالإن ــة أو العقوب ــع التعــذيب واملعامل ــةملن  ,The CPT Standards، هين

CPT/Inf/E .(2002) 1 – Rev. 2006, chap. IX - Combating Impunity. 
 .٢٩املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
 )٤( D. J. Pounder, “International aspects of forensic medicine”, in J. Kragsstrup, J. L. Thomsen, and M. 

Ritskes-Hoitinga (eds.), Health Scientists at Odense University (Odense University, Denmark: 1998). 
ملبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني بـشأن التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                        )٥( 

 كــــانون ٤ املــــؤرخ ٥٥/٨٩املرفقــــة بقـــرار اجلمعيــــة العامـــة   ) مبـــادئ إســــطنبول  (الالإنـــسانية أو املهينــــة 
انظــر . ٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٢٠ املــؤرخ ٢٠٠٠/٤٣ وقــرار جلنــة حقــوق اإلنــسان  ٢٠٠٠ديــسمرب /األول

، الفــصل الثــاين، )E/2000/23 (٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٠الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، 
ه من ضروب املعاملـة     بروتوكول إسطنبول، دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغري        . الفرع ألف 

منـشورات األمـم    (، التنقـيح األول     ٨، سلسلة التدريب املهين رقـم       أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
انظر أيضا مناقشة منهجية زيارات املقـرر اخلـاص القطريـة بـشأن             . ٢٠٠٤،  )A.04.XIV.3املتحدة، رقم املبيع    

 .٢٣، الفقرة E/CN.4/2006/6مسألة التعذيب يف الوثيقة 
الوثـائق الرمسيـة للمجلـس     انظـر    (١٩٩٢فربايـر   / شباط ٢٨ املؤرخ   ١٩٩٢/٢٤قرارات جلنة حقوق اإلنسان      )٦( 

 ١٩٩٣/٣٣ ، الفصل الثـاين، الفـرع ألـف؛ و     )E/1992/22 (٣، امللحق رقم    ١٩٩٢االقتصادي واالجتماعي،   
، الفـصل الثـاين، الفـرع       )E/1993/23 (٣، امللحـق رقـم      ١٩٩٣املرجع نفـسه،     (١٩٩٣مارس  / آذار ٥املؤرخ  
، )E/1994/24 (٣، امللحـق رقـم      ١٩٩٤املرجـع نفـسه،      (١٩٩٤مـارس   / آذار ٤ املؤرخ   ١٩٩٤/٣١ ألف؛ و 

، امللحـق   ١٩٩٦املرجع نفسه،    (١٩٩٦أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١ الفصل الثاين، الفرع ألف؛ و    
املرجـع   (١٩٩٨أبريـل   / نيـسان  ١٧ املـؤرخ    ١٩٩٨/٣٦ ، الفصل الثاين، الفرع ألف؛ و     )E/1996/23 (٣رقم  

 / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٠/٣٢ ، الفصل الثاين، الفرع ألف؛ و     )E/1998/23 (٣، امللحق رقم    ١٩٩٨نفسه،  
، الفـــصل الثـــاين، الفـــرع ألـــف؛    )E/2000/23 (٣، امللحـــق رقـــم  ٢٠٠٠املرجـــع نفـــسه،   (٢٠٠٠أبريـــل 

ــؤرخ ٢٠٠٣/٣٣ و ــسان٢٣ امل ــل / ني ــسه، املرجــع ن (٢٠٠٣أبري ــم  ٢٠٠٣ف ، )E/2003/23 (٣، امللحــق رق
 .الفصل الثاين، الفرع ألف

، الفــصل )E/2005/23(، ٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر  )٧( 
 .الثاين، الفرع ألف

، )A/HRC/4/103( عن حقوق اإلنـسان وعلـم الطـب الـشرعي           ملفوضية حقوق اإلنسان   املستوىفتقرير  انظر ال  )٨( 
وقـــدم مكتـــب مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان يف غواتيمـــاال املـــشورة إىل احلكومـــة بـــشأن وضـــع  . ٢٨الفقـــرة 

التشريعات املعتمدة مؤخرا اليت تنص على إنشاء املعهد الـوطين للطـب الـشرعي الـذي يتوقـع أن يـؤدي دورا        
ان سـابقا وحاليـا؛ انظـر تقريـر         بالغ األمهية يف مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب علـى انتـهاكات حقـوق اإلنـس                  

 .١٨، الفقرة )A/HRC/4/84(األمني العام عن اإلفالت من العقاب 
 .املرجع نفسه )٩( 
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ديـدريك ضـد جامايكـا، الـبالغ رقـم          : انظر على سبيل املثـال قـرارات اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان التاليـة                 )١٠( 

، اجمللد  )A/53/40 (٤٠ لثالثة واخلمسون، امللحق رقم   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا     ،  ٦١٩/١٩٩٥
، املرجـع نفـسه،    ٧٧٥/١٩٩٧الثاين، املرفق احلـادي عـشر، الفـرع الم؛ وبـراون ضـد جاميكـا، الـبالغ رقـم                    

، اجمللد الثاين، املرفق احلادي عـشر، الفـرع زاي زاي؛   )A/54/40( ٤٠الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم     
الـدورة الثامنـة والثالثـون، امللحـق     ، املرجـع نفـسه،    ٨٨/١٩٨١وروغواي، البالغ رقم    والروسا بيكيو ضد أ   

ــم  ــسادس عــشر )A/38/40 (٤٠رق ــة     . ، املرفــق ال ــة للجن ــة التالي ــضا املالحظــات واملناقــشات اخلتامي وانظــر أي
، )A/51/44 (٤٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلاديـة واخلمـسون، امللحـق رقـم       : مناهضة التعذيب 

الربازيـل  ) (A/56/44 (٤٤ الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم   ؛ املرجع نفسه،    )هونغ كونغ  (٦٣الفقرة  
ــا وكازاخـــستان وكوســـتاريكا   ٤٤ الـــدورة التاســـعة واخلمـــسون، امللحـــق رقـــم ؛ املرجـــع نفـــسه، )وبوليفيـ

)A/59/44) (ــامريون ــسه، )الكــ ــان) (A/60/44 (٤٤الــــدورة الــــستون، امللحــــق رقــــم  ؛ املرجــــع نفــ ؛ )اليونــ
ــاد الروســــــي (CAT/C/SR.264؛ و)نيبــــــال (CAT/C/NPL/CO/2 و ــاراغواي (CAT/C/SR.418؛ )االحتــــ ؛ )بــــ

CAT/C/SR.471) وانظر كذلك األحكام التالية الصادرة عـن احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان              ). الربازيل :
، )٢٠٠٥(ومايزيـت ضـد روسـيا    ، )٢٠٠٢(، وكالشنيكوف ضد روسـيا  )٢٠٠١(فاالسيناس ضد ليتوانيا  

، وأوســتروفار ضــد مولــدوفا )٢٠٠٥(، وخودويــوروف ضــد روســيا )٢٠٠٥(ونوفوســيلوف ضــد روســيا 
)٢٠٠٥.( 

، املعتمدة مبوجـب  )قواعد طوكيو(قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية    : انظر أيضا  )١١( 
 .١٩٩٠ديسمرب /انون األول ك١٤ املؤرخ ٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة 

 .١٧-٩، الفقرات E/CN.4/1996/35؛ و ١٥-١٠، الفقرات A/55/290انظر أيضا  )١٢( 
 . من اتفاقية حقوق الطفل٤٠  و٣٧على الرغم من الضمانات املفصلة الواردة يف املادتني  )١٣( 
تقـال الطفـل أو احتجـازه       وجيـب أن جيـرى اع     ’’: من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلـي       ) ب (٣٧تنص املادة    )١٤( 

وانظـر أيـضا قواعـد      . ‘‘أو سجنه وفقا للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فترة زمنية مناسـبة              
 ٤٠/٣٣، قـرار اجلمعيـة العامـة        )قواعد بيجني (األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث         

اعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتـهم،  ؛ وقو ١٩٨٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩املؤرخ  
؛ واملبادئ التوجيهيـة للعمـل املتعلـق      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة    

يوليـه  / متـوز  ٢١ املـؤرخ    ١٩٩٧/٣٠باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي           
١٩٩٧. 

ينبغـي  : ١٥ املرجـع نفـسه، الفقـرة        املبادئ التوجيهية للعمل املتعلـق باألطفـال يف نظـام العدالـة اجلنائيـة،             انظر   )١٥( 
إجراء مراجعة لإلجراءات املوجـودة، وأن تـستحدث، عنـد اإلمكـان، مبـادرات بديلـة لـنظم العدالـة اجلنائيـة                      

لعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق بـصغار الـسن املتـهمني              التقليدية، مثل اإلحالـة التجنيبيـة، تفاديـا للجـوء إىل نظـم ا             
وينبغي اختاذ خطوات مناسبة لكي تتاح يف كل أحناء الدولـة جمموعـة واسـعة مـن التـدابري               . بارتكاب جرم ما  

البديلة والتثقيفية يف مراحل ما قبل التوقيف وما قبل احملاكمة وأثناء احملاكمة وبعدها، منعا للنكـوص وتعزيـزا                  
وينبغي، كلما أمكن، استخدام آليات غـري رمسيـة حلـل الرتاعـات يف              . اج األطفال اجلناة يف اجملتمع    إلعادة إدم 

احلــاالت الــيت يكــون فيهــا مرتكــب اجلــرم طفــال، مبــا يف ذلــك الوســاطة واملمارســات القــضائية التعويــضية،     
 املتخــذة بقــدر وينبغــي إشــراك األســرة يف خمتلــف التــدابري . خــصوصا احلــاالت املنطويــة علــى وقــوع ضــحايا 

الـصادر عـن جلنـة      ) ٢٠٠٧ (١٠وانظـر أيـضا التعليـق العـام رقـم           ... يكـون ذلـك يف صـاحل الطفـل اجلـاين           ما
يـسري التـزام الـدول األطـراف      ...’’: ٢٥حقوق الطفل بـشأن حقـوق الطفـل يف قـضاء األحـداث، الفقـرة               

ــع         ــضارب م ــة ت ــذين يوجــدون يف حال ــال ال ــع األطف ــل م ــدابري للتعام ــهوض بت ــانون دون اللجــوء إىل  بالن الق
اإلجــراءات القــضائية، غــري أنــه قطعــا ال يقتــصر علــى األطفــال الــذين يرتكبــون جــرائم بــسيطة، مثــل ســرقة    
معروضــات املتــاجر أو جــرائم اإلضــرار باملمتلكــات األخــرى الــيت تــسفر عــن خــسائر حمــدودة، أو يف حالــة    
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لنهج يتيح جتنب وصـم األطفـال، فإنـه يـسفر عـن      وإضافة إىل أن هذا ا... ارتكاب الطفل جلرم للمرة األوىل   

، ‘‘نتائج جيدة فيما يتعلق هبم، ويعود بالفائدة على السالمة العامة، وتبني أنه أكثر فعالية مـن حيـث التكلفـة                  
 .HRI/GEN/Rev.8/Add.1الوثيقة 

م املتحـدة املعـين   ميكن االطالع على منـشورات مكتـب األمـ   . E.07.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       )١٦( 
 ).www.unodc.org(باملخدرات واجلرمية املذكورة يف هذا التقرير يف موقعه 

 .A.06/IV.15منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١٧( 
، األمـم  Custodial and Non-Custodial Measures No. 3مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،        )١٨( 

 .٢٠٠٦املتحدة، نيويورك، 
 ..http://www.unodc.org/unodc/criminal_justice_assessment_toolkit.html: متاحة يف املوقع )١٩( 
 ./http://www.juvenilejusticepanel.org/en: انظر املوقع )٢٠( 
، األمـم املتحـدة، نيويـورك،    Cross-Cutting Issues No. 2مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،        )٢١( 

٢٠٠٦. 
 .http://Juvenilejusticepanel.org/mm/File/15JJIndicators.pdf: متاحة أيضا يف املوقع )٢٢( 

 
 


