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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

 مـــسائــــل: تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـــها   
حقــوق اإلنسان، مبا فــي ذلك النهـــج البديلـــة         

التمتــــع الفعلــــي حبقــــــــوق اإلنــــسان  لتحــــسني
        واحلريـــات األساسيــة

  الالإنــسانية العقوبــة القاســية أو عاملــة أوالتعــذيب وغــريه مــن ضــروب امل    
  أو املهينة

  
  مذكرة من األمني العام    

انفريـد نـواك،   مليشرف األمني العام أن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامـة التقريـر املؤقـت          
املقرر اخلاص جمللـس حقـوق اإلنـسان املعـين بالتعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة                       

  .٦٣/١٦٦نسانية أو املهينة، الذي قدمه وفقا لقرار اجلمعية العامة القاسية أو الالإ

 
  

  *  A/164/150.  
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التقرير املؤقت للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن ضـروب             
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

      

  موجز  
، ٦٣/١٦٦ العامـة  يتناول املقرر اخلـاص يف هـذا التقريـر، املقـدم عمـال بقـرار اجلمعيـة             

قضايا تثري اهتمامه، ومنها على األخص االجتاهات والتطورات العامة فيما يتعلق باملسائل الـيت              
  . إطار واليتهيفتندرج 

 تقييمـه أن     مـا يـراه، وفقـا لتقـديره، مـن           اجلمعية العامـة إىل    عنايةويوجه املقرر اخلاص      
ــرم كر    ــايل ال  ظــروف االحتجــاز، يف معظــم أحنــاء العــامل، ال حتت ــستوىفامــة احملتجــزين، وبالت  ت

 بالتحديـد، مييز بني ثالث فئات من حقـوق اإلنـسان للمحتجـزين، وهـي              هو  و. املعايري الدولية 
حقوق معينة فقدها احملتجزون نتيجة حرماهنم من احلرية بطريقة قانونية؛ وحقوق نسبية ميكـن              

لكامل علـى قـدم املـساواة مـع         وجيهة؛ وحقوق مطلقة يتمتع هبا احملتجزون با       أن تقيد ألسباب  
  .باقي البشر

. ، يقــدم املقــرر بعــض املالحظــات بــشأن األطفــال احملتجــزين      “ارابعــ”ويف الفــرع   
 مـن األطفـال مـا زالـوا حمـرومني مـن حريتـهم، علـى                 مثـة عـدد مفـرط     ويعرب عن قلقه مـن أن       

 كـان   ويـشري إىل أنـه إذا     . الرغم مـن وجـود قواعـد واضـحة بـشأن ذلـك علـى الـصعيد الـدويل                  
احتجاز األطفال ال بد منه، فإن ظروف احتجازهم جيـب أن تلـيب بطريقـة مناسـبة احتياجـاهتم          

  .اخلاصة، مبا فيها التعليم والترفيه والتدريب املهين
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  مقدمة  -أوال   
املقـرر اخلـاص    إىل اجلمعيـة العامـة      هذا التقرير هـو التقريـر احلـادي عـشر الـذي يقدمـه                 - ١

وهـو  . أو املهينـة املعين بالتعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية          
 وهـو التقريـر اخلـامس الـذي يقدمـه          ،)٣٨الفقـرة    (٦٣/١٦٦معية العامة   مقدم عمال بقرار اجل   

ــةاحلــايل املكلــف  ــر مــسائل  . بالوالي ــشمل التقري ــةوي ، وال ســيما االجتاهــات  ة خاصــذات أمهي
  .والتطورات العامة فيما يتعلق باملسائل املدرجة يف إطار واليته

 تقريـره  هـي ، الـيت  Corr.1 و A/HRC/10/44 إىل الوثيقـة   األنظـار ويوجه املقـرر اخلـاص        - ٢
 فيـه مـسألة عقوبـة اإلعـدام يف ضـوء            يتنـاول الرئيسي املقدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان، الـذي            

ــة    ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــني    . حظــر العقوب ــز ب ــرر اخلــاص إىل أن التميي وخلــص املق
ــة اإلعــدام    ــة وعقوب ــة البدني ــشكل العقوب ــده ب ــديفن ــدينامي  متزاي حلــق يف  ا لتفــسري األســلوب ال

السالمة الشخصية والكرامة اإلنسانية، ومن االجتاه العاملي حنو إلغاء عقوبة اإلعـدام، ودعـا إىل               
ــاول عــددا مــن اجملــاالت الــيت ميكــن أن يكــون فيهــا     . مواصــلة دراســة هــذا املوضــوع   كمــا تن

ا خيـص الـسياسات   التعذيب وسوء املعاملة نتيجة مباشرة أو غري مباشرة للنُّهج املتبعة حاليا فيمـ           
 علــى إمكانيــة احلــصول علــى   تلــك الــسياساتاملخــدرات، مبــا يف ذلــك أثــر كافحــة املتــصلة مب
  .العالجات املخففة لآلالم/الرعاية

ــة    - ٣ ــت الوثيقـ ــن    Corr.1و  A/HRC/10/44/Add.4ومشلـ ــدة مـ ــرة املمتـ  كـــانون ١٦الفتـ
عــاءات بــشأن  ، وتــضمنت اد٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٤ إىل ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

 أفـراد   لـصاحل حاالت تعذيب فردية أو إشارات عامة إىل ظاهرة التعـذيب أو مناشـدات عاجلـة                
 اردودكمــا تــضمنت مــن احملتمــل أن يتعرضــوا للتعــذيب أو لغــريه مــن أشــكال ســوء املعاملــة،   

وما زال املقرر اخلاص يالحظ أن عددا كبريا مـن الرسـائل مل حيـظ بـرد         . واردة من احلكومات  
  . كوماتمن احل

 مــوجزا للمعلومــات املقدمــة مــن احلكومــات  A/HRC/10/44/Add.5وتتــضمن الوثيقــة   - ٤
 الـيت   واملنظمات غري احلكومية بشأن تنفيذ توصيات املقرر اخلاص يف أعقاب الزيارات القطريـة            

ــا  ــام هبــ ــة . قــ ــة  A/HRC/10/44/Add.1والوثيقــ ــذكرة أوليــ ــي مــ ــدة إىل    هــ ــة املوفــ ــن البعثــ  عــ
 مها تقريـران عـن الزيـارتني القطـريتني     ٣  وA/HRC/10/44/Add. 2، والوثيقتان ستوائيةالا غينيا

  . على التوايلمولدوفامجهورية و الدامنركإىل كل من 



A/64/215  
 

09-43790 5 
 

  األنشطة املتصلة بالوالية  -ثانيا   
 االضـطالع هبـا عمـال       جـرى  اجلمعية العامة إىل األنشطة اليت       عنايةيوجه املقرر اخلاص      - ٥

   .قريره إىل جملس حقوق اإلنسانبواليته منذ أن قدم ت
  

  الرسائل املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان  -ألف   
ــاء الفتــرة املمتــدة مــن      - ٦  إىل ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٧قــام املقــرر اخلــاص، أثن

ــوز ٣١ ــال ٢٠٠٩يوليــه /مت ــاءات بالتعــذيب إىل    ٢٨، بإرس  حكومــة، ٢٠ رســالة بــشأن ادع
ى شخاص الذين حيتمـل تعرضـهم للتعـذيب أو ألشـكال أخـر             األ لصاحل نداًء عاجالً    ٩٩ووجه  

  . ردا٨٣ وتلقى يف الفترة ذاهتا . حكومة٤٦من سوء املعاملة إىل 
  

  الزيارات القطرية  -باء   
ــر     - ٧ ــام املقـ ــائق، قـ ــصي احلقـ ــات تقـ ــق ببعثـ ــا يتعلـ ــار فيمـ ــاص بزيـ ــواي أل تنير اخلـ وروغـ

، ويأمـل أن    ٢٠٠٩بلـد يف عـام       ال ةى أيضا دعـوة مـن حكومـة كوبـا لزيـار           وتلق. وكازاخستان
ينتظــر تأكيــد التــواريخ لزيــارة زمبــابوي يف  هــو و. نــوفمرب/تــتم هــذه الزيــارة يف تــشرين الثــاين 

 تاريخ لزيارة االحتاد الروسـي،      يف القريب العاجل  ويأمل أيضا أن ُيحدَّد     . أكتوبر/تشرين األول 
  .٢٠٠٦أكتوبر /وهي زيارة مؤجلة منذ تشرين األول

. ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ إىل   ٢١ مـن     يف الفتـرة   ر اخلاص بزيارة أوروغواي   وقام املقر   - ٨
ورغــم أنــه . تعاوهنــا الكامــل معــهويف ختــام هــذه الزيــارة، أعــرب عــن تقــديره للحكومــة علــى 

ذات يتلق إال عددا قليال من االدعاءات املتعلقة بالتعذيب، فقد تلقى العديد مـن االدعـاءات                 مل
ــصداقية ــة  امل ــوء املعامل ــشأن س ــشرطة      ب ــز ال ــسجون ومراك ــوة يف ال ــتخدام الق ــراط يف اس  واإلف

احلبس بـ   مثـة ضـمان يتعلـق      نأل أعرب عـن ارتياحـه       ومع ذلك فقد  . ومراكز احتجاز األحداث  
ن احملتجزين ميثلون أمام القـضاء يف ظـرف         ألاحلق يف املثول أمام القضاء، و     يتمثل يف   االحتياطي  

ــر ٤٨ سجن، وجــد املقــرر اخلــاص أن الظــروف  وفيمــا يتعلــق بظــروف الــ .  ســاعة علــى األكث
 الإنسانية ومهينة، ومـن ذلـك االكتظـاظ الـشديد واالفتقـار إىل امليـاه                األقسامالسائدة يف بعض    

والعديـد مـن املـشاكل الـيت        . وخدمات الصرف الصحي وإمكانية احلصول على العـالج الطـيب         
يجـة مباشـرة لعـدم      يواجهها نظام السجون ونظـام قـضاء األحـداث، إن مل تكـن كلـها، هـي نت                 

ولذلك أوصـى املقـرر اخلـاص احلكومـة     . وجود سياسة شاملة يف اجملال اجلنائي وجمال السجون   
نظــامي العدالــة اجلنائيــة والــسجون هبــدف منــع اجلــرائم وإعــادة ل يإصــالح أساســب باالضـطالع 

ملوجـه  ونظام الـسجون العقـايب ا     تكييف مرتكبيها اجتماعيا، وذلك باالبتعاد عن النظام اجلنائي         
وشـجع احلكومـة    .  يهدف إىل إعادة إدماج الـسجناء يف اجملتمـع          حبس األشخاص إىل نظام    حنو
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 وعلـى جتـرمي التعـذيب طبقـا      موضـع املمارسـة   اخلطة الوطنية ملكافحة العنف العائلي     وضععلى  
 املعاملــة أو العقوبــة القاســية للتعريــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب 

  .ةأو املهين إنسانيةالال أو
  / أيــار ١١ إىل ٤ مــن   يف الفتــرة وقــام املقــرر اخلــاص أيــضا بزيــارة إىل كازاخــستان       - ٩

وأشـاد  .  البلـد، شـكر احلكومـة علـى دعوهتـا وتعاوهنـا             ذلـك  ويف ختـام بعثتـه إىل     . ٢٠٠٩مايو  
ــذهلا احلكومــة لتحــسني الظــروف يف أمــاكن االحتجــاز، وأحــاط علمــا       ــاجلهود الــيت تب أيــضا ب

ــيم هــذا لتحــديات املرتبطــة بالرصــد علــى نطــاق  با ــد ككــل  إقل ــه الحــظ أن مرافــق  إال.  البل  أن
عّدت قبل قيامه بعملية التفتيش، وهـو مـا يتنـاقض مـع فكـرة الزيـارات املفاجئـة                   أُُاالحتجاز قد   

ــة مـــستقلة  ــائق بطريقـ ــادة اإلدمـــاج  وأضـــاف كـــذلك أن . وتقـــصي احلقـ ــادة التأهيـــل وإعـ إعـ
وفيما يتعلـق باسـتخدام أسـاليب التعـذيب وسـوء           . م السجون احلايل  تتحققان من خالل نظا    ال

 الـيت جعلتـه     ذات املـصداقية  املعاملة، أعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء العديـد مـن االدعـاءات              
وفيمـا يتعلـق بآليـات احلمايـة،        . يستنتج أن تلك املمارسات تتعدى جمرد كوهنا حاالت منفردة        

ــة  . ايري الدوليــةاإلطــار القــانوين مــع املعــ شى يتمــ يف إال أن العديــد مــن الــضمانات ليــست فعال
وهـو مـا     لتلقـي الـشكاوى      ذات مغـزى  ، ال سيما أنه ليـست هنـاك أي آليـات            املمارسة العملية 

 أنه مل تسجل أي ادعاءات بشأن التعذيب ضد مسؤويل الـشرطة يف             توضحه احلقيقة املتمثلة يف   
 تلـك أي هيئـة مـستقلة مكلفـة بـالتحقيق يف         كمـا أنـه ليـست هنـاك         . اضـية السنوات اخلمـس امل   

ة واسـعة االنتـشار، وأن الدولـة     ظـاهر  يـشكل وأخريا، الحظ أن العنف ضـد املـرأة       . االدعاءات
  .تتخذ التدابري املالئمة حلماية الضحايا مل

االحتـاد  :  الـدول التاليـة   اليت أرسـلت إىل    ةدعوالويشري املقرر اخلاص إىل طلبات توجيه         - ١٠
ــة الشيــــشان الروســــي بــــشأن ــا و ؛)٢٠٠٠( مجهوريــ ــا  ؛)٢٠٠٥(إثيوبيــ  ؛)٢٠٠٥(وإريتريــ

 -مجهوريــة (وإيــران  ؛)٢٠٠٦(؛ وأوزبكــستان )٢٠٠٥(وأفغانــستان  ؛)٢٠٠٢(وإســرائيل 
) املتعـددة القوميـات   -دولـة   (وبوليفيـا  ؛)٢٠٠٦(وبابوا غينيـا اجلديـدة       ؛)٢٠٠٥) (اإلسالمية

ــيالروس  ؛)٢٠٠٥( ــستان  ؛)٢٠٠٥(وبـ ــونس )٢٠٠٣(وتركمانـ ــا  ؛)١٩٩٨(؛ وتـ وجامايكـ
واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة     ؛)١٩٩٧قُّــدم الطلــب للمــرة األوىل عــام     (اجلزائــر و ؛)٢٠٠٨(
ــسورية    ؛)٢٠٠٥( ــة العربيــة ال  ؛)٢٠٠٦(وفيجــي  ؛)٢٠٠٦(؛ وغامبيــا )٢٠٠٥(واجلمهوري

ة واململكــة العربيــة الــسعودي ؛)١٩٩٦(ومــصر  ؛)٢٠٠٦(وليربيــا  ؛)٢٠٠٥(وكــوت ديفــوار 
). ٢٠٠٥(والـــيمن  ؛)٢٠٠٤(والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة  ؛)١٩٩٣(واهلنـــد  ؛)٢٠٠٥(

  .ن بعض هذه الطلبات مقدمة منذ أمد بعيدأل هعن أسفاملقرر اخلاص ويعرب 
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  بيانات صحفية هامة  -جيم   
، أصـدر املقـرر اخلـاص بيانـا مـشتركا مـع غـريه               ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢يف    - ١١

 ، بــاراك أوبامــا،املنتخــبالواليــات املتحــدة واليــات رّحبــوا فيــه بــإعالن رئــيس مــن املكلفــني ب
  . إغالق مرافق االحتجاز يف خليج غوانتانامو وتعزيز جهود مناهضة التعذيباعتزامه 

، ة، أصـدر املقـرر اخلـاص، مـع مكلـف آخـر بواليـ              ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٣ويف    - ١٢
حتجـاز يف   إغـالق مركـز اال    خلطـوات    زمنيـا    ترتيبـا لـذي حـدد     ا فيه باألمر التنفيـذي ا     بيانا أشاد 

  . ا املساعدة يف حل القضايا املعلقة املتصلة هبذا اإلغالقخليج غوانتانامو، وعرض
فرباير، أصـدر املقـرر اخلـاص، مـع غـريه مـن املكلفـني بواليـات مبوجـب                   / شباط ٩ويف    - ١٣

لــة حقــوق اإلنــسان يف   تــدهور حاإجــراءات خاصــة، بيانــا أعربــوا فيــه عــن قلقهــم البــالغ إزاء   
صـوات املنتقـدين واخلـوف مـن األعمـال االنتقاميـة            أل تناقص احليز املتاح  النكا، وخباصة    سري

ضــد الــضحايا والــشهود، وهــو مــا أدى إىل اســتمرار مــرتكيب انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف     
  . دون وهناإلفالت من العقاب

خلاص بيانا مشتركا مع مكلفـني آخـرين        ، أصدر املقرر ا   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧ويف    - ١٤
  .   بواليات أدانوا فيه إعدام تسعة رجال يف السودان بعد حماكمة غري عادلة

، أصدر املقرر اخلـاص، مـع مكلفـني آخـرين بواليـات،         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ويف    - ١٥
 ليـات التوقيـف   عمبيانا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إفراط الشرطة يف استعمال القوة وإزاء              

  .والقتل التعسفية يف مجهورية إيران اإلسالمية
الدويل ملـساندة ضـحايا التعـذيب،       األمم املتحدة   يونيه، ومبناسبة يوم    / حزيران ٢٥ويف    - ١٦

 الفرعيـة ملنـع التعـذيب واللجنـة املعنيـة      تـها أصدر املقرر اخلاص مع جلنـة مناهـضة التعـذيب وجلن     
س إدارة صندوق األمم للتربعـات لـضحايا التعـذيب بيانـا            حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وجمل    

مشتركا دعوا فيه إىل كفالة أن يكـون جلميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة احلـق يف التمتـع جبميـع                     
حقوق اإلنسان وكفالة محايتهم محاية تامة من التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                

  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
، أصــدر املقــرر اخلــاص بيانــا مــشتركا مــع مكلفــني آخــرين  ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٧ويف   - ١٧

وعمليات التوقيـف   بواليات أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء التقارير الواردة بشأن أعمال القتل             
ــة ــاءة مع  اجلاريــ ــوة وإســ ــتخدام القــ ــشرطة يف اســ ــراط الــ ــة   وإفــ ــزين يف مجهوريــ ــة احملتجــ املــ
  .اإلسالمية إيران
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، أصدر املقرر اخلاص، مع مكلفني آخرين بواليـات، بيانـا           ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢١  ويف  - ١٨
  .الروسي لتوجيه دعوة إليهم لزيارة البلداالحتاد جددوا فيه طلبهم إىل سلطات 

  
  الرئيسيةمالمح بارزة للعروض واملشاورات والدورات التدريبية   -دال   

  
  تعزيز الشراكات من أجل حتسني أعمال املتابعة    

أبريــل، ألقــى املقــرر اخلــاص بيانــا يف الــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة منــع  / نيــسان٢٤يف   - ١٩
اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبركز فيينا الدويل، وعقد مؤمترا صـحفيا لتوجيـه األنظـار إىل ضـرورة                 

 املخـدرات   ةالتعاون الوثيق بني آليـات حقـوق اإلنـسان ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين مبكافحـ                  
  .جلرميةوا
يونيه، اجتمع املقرر اخلاص، يف جنيف، بأعضاء اللجنة الفرعيـة ملنـع            / حزيران ٢٢ويف    - ٢٠

  .التعذيب ملناقشة كيفية تعزيز اآلليتني لبعضهما البعض
يونيه عقد املقرر اخلاص اجتماعا مشتركا مع خمتلف ممثلـي املفوضـية   / حزيران٢٥ويف    - ٢١

ات اخلارجية يف بروكسل ملناقـشة اإلجـراءات احملتملـة ملتابعـة            األوروبية ومديريتها العامة للعالق   
  .توصياته

  
  أنشطة إذكاء الوعي فيما يتصل بالوالية    

ــاين ٢٩يف   - ٢٢ ــشأن     / كــانون الث ــة نقــاش ب ــرر اخلــاص يف حلق ــاير، شــارك املق ــشويه ”ين ت
 معهـد رينـر     ، والـيت نظمهـا    “انتهاك حلقوق اإلنسان أم تقليد ثقـايف؟      : ء التناسلية لألنثى  األعضا

  .يف فيينا“ أوقفوا تشويه األعضاء التناسلية لألنثى”ومنظمة 
ــة عــن     / شــباط١٧ويف   - ٢٣ ــرر اخلــاص حماضــرة عام ــر، ألقــى املق ــذيب يف  ”فرباي ــع التع من
  .، يف معهد الدراسات العليا األوروبية التابع جلامعة ستراسبورغ، يف فرنسا“العامل
غري الرمسية التابعة لالجتمـاع اآلسـيوي األورويب بـشأن          وأثناء احللقة الدراسية التاسعة       - ٢٤

ــن      ــرة مــ ــسا، يف الفتــ ــبورغ، بفرنــ ــسان، الــــيت عقــــدت يف ستراســ ــوق اإلنــ  ٢٠ إىل ١٨حقــ
  .“حقوق اإلنسان يف نظم العدالة اجلنائية”فرباير، قدم املقرر اخلاص عرضا بشأن /شباط
هـل هنـاك أطـر      ”بـشأن   فرباير، شـارك املقـرر اخلـاص يف حلقـة نقـاش             / شباط ٢٣ويف    - ٢٥

، يف  “احلمايـة الـيت يوفرهـا القـانون الـدويل         : دولية مالئمـة منفـذة علـى الـصعيد احمللـي؟          قانونية  
املــؤمتر الــدويل املعــين مبنــع التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة الــسيئة، والــذي نظمتــه كليــة   

  .طن العاصمةواشنطن للحقوق والتابعة للجامعة األمريكية ورابطة منع التعذيب، يف واشن
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ــرر اخلــاص عرضــا عــن      - ٢٦ ــى املق ــشأن      ”وألق ــسان ب ــوق اإلن ــى حق ــائم عل وضــع هنــج ق
يف املـؤمتر الـسنوي     “ موضـوع مناسـب لألمـم املتحـدة؟       : السياسات العامة يف جمـال املخـدرات      

 ٢٣ إىل   ٢٠العشرين للرابطة الدولية للحد من األضرار، الذي انعقد يف بانكوك يف الفترة مـن               
  .أبريل/نيسان
املبـادئ  ”أبريل، شارك املقـرر اخلـاص يف حلقـة نقـاش مبناسـبة عـرض                / نيسان ٢٤ويف    - ٢٧

التوجيهية للقساوسة والعـاملني يف جمـال الرعايـة األبرشـية بالـسجون مـن أجـل منـع ومكافحـة                     
واليت نظمتـها بفيينـا اللجنـة       ،  “هينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية وامل       

  .ة للرعاية األبرشية الكاثوليكية يف السجونالدولي
مايو، شارك املقرر اخلاص يف اجتماع مائدة مـستديرة مـع معتقـل سـابق         / أيار ٢٢ويف    - ٢٨

  .من غوانتانامو يف مركز الدراسات العليا بسراييفو
التعـاون بـني   : حتقيقـات التعـذيب  ”مايو، قدم املقـرر اخلـاص عرضـا عـن        / أيار ٢٨ويف    - ٢٩

أثنــاء املــؤمتر احلــادي والعــشرين    “ اص املعــين بالتعــذيب وخــرباء الطــب الــشرعي    املقــرر اخلــ 
  .لألكادميية الدولية للطب الشرعي يف لشبونة

قـوق  هاكات ح تـ ان”يونيه، شارك املقرر اخلاص يف حلقة نقـاش عـن           / حزيران ١٠ويف    - ٣٠
قـوق اإلنـسان    ، نظمتـها أكادمييـة ح     “مناقـشة بـشأن املـساءلة     : سـبتمرب / أيلـول  ١١اإلنسان بعد   

  .والقانون اإلنساين يف كلية واشنطن للحقوق باجلامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة
بـدور  ” ألقى املقـرر اخلـاص الكلمـة الرئيـسية يف املـؤمتر املعـين                ،يونيه/ حزيران ٢٥ويف    - ٣١

ــية أو الالإنـــسانية      ــة القاسـ ــريه مـــن ضـــروب املعاملـ ــة التعـــذيب وغـ ــانون يف مكافحـ ــة القـ مهنـ
  .يف بروكسل“ حمامون بال حدود”، الذي نظمته منظمة “هينةامل أو
  

  اجتماعات متصلة ببلدان معينة    
، عقــد املقــرر اخلــاص عــدة اجتماعــات مــع ممــثلني عــن    ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٤يف   - ٣٢

وزارة خارجية الواليات املتحدة وكـونغرس الواليـات املتحـدة ليقـوم، يف مجلـة أمـور، مبناقـشة         
  .تعلقة بإغالق مرافق االحتجاز يف خليج غوانتاناموآخر التطورات امل

مـارس  / آذار ١٣ إىل   ٩واجتمع املقرر اخلاص، أثنـاء وجـوده يف جنيـف يف الفتـرة مـن                  - ٣٣
، بــسفراء كــل مــن أوروغــواي وكوبــا ومجهوريــة مولــدوفا وجامايكــا، ومــع القــائمني   ٢٠٠٩

ة، ومـع أعــضاء وفـدي حكــوميت   باألعمـال للبعثــتني الـدائمتني لكازاخــستان والواليـات املتحــد   
إندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية، ومع ممثلي البعثة الدائمة لالحتاد الروسي، ومـع مـوظفني              

  .من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومع عدد من شركاء اجملتمع املدين يف الوالية



A/64/215
 

10 09-43790 
 

ئم لزمبـابوي لـدى األمـم       ، اجتمع املقرر اخلاص باملمثل الدا     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨ويف    - ٣٤
  .املتحدة يف جنيف فيما يتعلق بزيارة بلده

يونيه، عقد املقرر اخلـاص اجتماعـات مـع أعـضاء كـونغرس الواليـات               / حزيران ٩ويف    - ٣٥
املتحدة من كل من جملس النواب وجملس الشيوخ، ملتابعة جهوده السابقة فيمـا يتعلـق بـإغالق                 

  .غري ذلك من املسائل املتصلة مبكافحة اإلرهابمرافق االحتجاز يف خليج غوانتانامو و
يوليه، شارك املقرر اخلاص يف االجتمـاع       / متوز ٣يونيه إىل   / حزيران ٢٩ويف الفترة من      - ٣٦

الــسنوي الــسادس عــشر للمقــررين اخلاصــني واملمــثلني اخلاصــني واخلــرباء املــستقلني ورؤســاء     
  .األفرقة العاملة التابعة جمللس حقوق اإلنسان يف جنيف

، اجتمــع املقــرر اخلــاص مبمــثلني عــن البعثــة الدائمــة لكوبــا   ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣ويف   - ٣٧
  .ملناقشة مواعيد بعثته املقبلة

  
  ظروف االحتجاز  -ثالثا   
  بعيد عن العني بعيد عن اخلاطر: احملتجزون  -ألف   

 حيث أن التعذيب حيدث عادة خلف أبواب مغلقة، فقـد ميـضي املقـرر اخلـاص الكـثري                   - ٣٨
من وقت بعثاته القطرية داخل مؤسسات مغلقة، من قبيـل الـسجون، ومرافـق االحتجـاز رهـن                  
ــة، وأمــاكن االحتجــاز      احملاكمــة، وزنزانــات الــشرطة واجلــيش، ومستــشفيات األمــراض العقلي

ويف هـذه املرافـق ال يبحـث        . )١(املخصصة لألطفال واألحداث واألجانب وغريهم مـن الفئـات        
والكـثري مـن    . التعذيب وحسب بل يقّيم أيضا ظروف االحتجـاز العامـة         املقرر اخلاص عن أدلة     

األشخاص الذين يقابلـهم املقـرر اخلـاص يف أمـاكن االحتجـاز خيربونـه بـأهنم تعرضـوا للـضرب                     
ــذه املمارســات كجــزء         ــشرطة تلجــأ إىل ه ــشرطة ألن ال ــدى ال ــوقيفهم ل ــام األوىل لت ــاء األي أثن

ــة انتــزاع االعترافــ   ــاة النامجــة عــن ســاعات    . اتاعتيــادي مــن عملــها بغي ومــع ذلــك فــإن املعان
التعذيب القليلة هذه تطغى عليها عادة املعانـاة الـيت يعيـشها األفـراد لـسنوات وأحيانـا ملـا تبقـى                      
مــن عمــرهم يف ظــل ظــروف احتجــاز الإنــسانية ومهينــة، ومنــسيني بالفعــل مــن جانــب العــامل   

  .اخلارجي
 عبارة عن مواقـع مزدمحـة وقـذرة باسـتمرار           ويف بلدان كثرية، تكون أماكن االحتجاز       - ٣٩

يتفـشى فيهــا مــرض الــسل وغــريه مــن األمــراض شــديدة العــدوى، وتفتقــر إىل احلــد األدىن مــن  
ومـن الـسمات الـشائعة لكـثري مـن أمـاكن االحتجـاز التسلـسل                . املرافق الالزمة للعـيش الكـرمي     

__________ 
  .“أماكن االحتجاز”امع هلذه األماكن ألغراض هذه الورقة هو سيكون املصطلح اجل  )١(  
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م احلـراس بتفـويض سـلطتهم    اهلرمي ملراتب السجناء والعنف القائم فيما بينـهم، وعـادة مـا يقـو         
ومسؤولياهتم عن محاية احملتجزين من التمييز واالسـتغالل والعنـف، للمحتجـزين ذوي احلظـوة               

ويف بلدان كثرية، يتفشى الفـساد يف       . الذين يستخدمون، هذه السلطة بدورهم ملنفعتهم الذاتية      
ــدعني ال       ــشرطة أو امل ــب ال ــن جان ــدل ســواء م ــة الع ــضاة  جمــال إقام ــامني أو الق ــسؤولني ع أو امل

  .سجونال عن
ــسياسيني وغريهــم مــن        - ٤٠ ويعتقــد الكــثريون أن التعــذيب هــو أساســا مــصري الــسجناء ال

ــسجناء ذوي  ــة ”ال ــة الرفيع ــسفي      . “املكان ــإن معظــم ضــحايا االحتجــاز التع ــع، ف ــا يف الواق أم
والتعــذيب وظــروف االحتجــاز غــري اإلنــسانية هــم عــادة مــن عامــة النــاس، الــذين ينتمــون إىل   

اعـــات اجملتمـــع األشـــد فقـــرا أو حرمانـــا، مبـــا يف ذلـــك مـــن ينتمـــون إىل الطبقـــات الـــدنيا،  قط
واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة واملصابني باألمراض، واملثليني، والسحاقيات، واملـشتهني          
للجنسني، ومغايري اهلويـة اجلنـسية، ومـدمين املخـدرات، واألجانـب، وأفـراد األقليـات اإلثنيـة           

  . فئات الشعوب األصليةوالدينية، أو
ويقبض علـيهم أفـراد الـشرطة بـسبب االشـتباه يف ارتكـاهبم للـسرقة أو جلـرائم بـسيطة                 - ٤١

وحيـث أن االعترافـات ال تـزال تعتـرب يف كـثري مـن البلـدان أهـم                . مماثلة وغالبا دون أدلة كافيـة     
 ووسـائط اإلعـالم     -دليل أثناء احملاكمـات اجلنائيـة فـإن الـسياسيني والقـضاة واملـدعني العـامني                 

 ميارسون ضغوطا شديدة على الشرطة لتوفري االعترافات، ويتفـاقم هـذا الـضغط نتيجـة     -أيضا  
للحقيقة املتمثلة يف أنه ال يتوافر ملوظفي إنفاذ القانون يف الكثري مـن األمـاكن أسـاليب متطـورة                   

علـى مـا فعلـوه    ومما يبعث علـى احلـزن أن اعتـراف الـضحايا أو عدمـه ال يتوقـف          . جلمع األدلة 
وبالتـايل  . بقدر ما يتوقف على مدى قوهتم، من الناحية البدنية والعقلية، على مقاومة التعـذيب             

 ماليـني شـخص     ١٠فقد تكون نسبة كبرية من الـسجناء واحملتجـزين الـذين يبلـغ عـددهم حنـو                  
ن العـامون   وغالبـا يقـوم املـدعو     .  من ضحايا االحتجاز التعسفي األبرياء     )٢(تقريبا يف العامل أمجع   

وإذا . بتوجيه االهتام إليهم على أساس بيانـات أدلـوا هبـا أثنـاء اسـتجواب الـشرطة هلـم لـيس إال                 
ــذيب،        ــشأن ممارســات التع ــسجون ب ــامني وســلطات ال ــدعني الع ــشكوى إىل امل ــى ال جتــرأوا عل

وإحـدى اإلجابـات   . تؤخذ شكاواهم على حممل اجلد وال جيري التحقيق فيها بشكل سـليم           ال
ــ ــار      الروتيني ــراد الــشرطة واملــدعني العــامني والقــضاة وكب ة الــيت يــسمعها املقــرر اخلــاص مــن أف

__________ 
  )٢(  The “World prison population list”, published by the International Centre for Prison Studies at King's 

College in London (8th ed. 2009) provides the number of 9.8 million detainees, which might be a 

conservative estimate.  عادة بالنسبة جلميـع األشـخاص   “ احملتجزون”، ويف هــذا التقرير يستخــدم مصطلـح
بالنسبة لألشخاص الذين ميـضون مـدة   “ السجناء”احملرومني من حرياهتم الشخصية، بينما يستخدم مصطلح  

  .حكم بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جرمية
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ــشأن           ــن احملتجــزين أي شــكاوى ب ــوا م ــد تلق ــانوا ق ــا إذا ك ــؤاله عم ــى س ــدول عل ــسؤويل ال م
التعذيب، هي أن هذه الشكاوى قد تكون قـد قـدمت، غـري أهنـا مل ختـضع ملزيـد مـن التحقيـق                         

دالة، مما يعين أنه فور وضـع املـرء وراء القـضبان يـصبح غـري                ألهنا ملفقة بغرض اإلفالت من الع     
  .أهل للثقة

وعالوة على ذلك، ففي بلدان كثرية، يوضـع احملتجـزين رهـن احملاكمـة، مـع الـسجناء                    - ٤٢
املدانني، ويعاملهم احلراس واملدعون العامون والقضاة كمجرمني، ممـا يـشكل انتـهاكا صـارخا               

. م إىل حني إدانتهم من جانـب حمكمـة خمتـصة ونزيهـة ومـستقلة              حلق املتهمني يف افتراض براءهت    
ولقد أجرى املقرر اخلاص مقابالت مع الكثري من احملتجزين الذين مل يعرفـوا مـا إذا كانـت قـد           

وبكـل  . ومل يكن حراس السجون على علم بذلك أيـضا        . صدرت أحكام ضدهم بالفعل أم ال     
باهتــام األشــخاص جبرميــة مــا وإرســاهلم إىل  بــساطة فهــذا أمــر غــري مهــم، فقــرار املــدعي العــام    

، وبعـد أن ميـضي      “حكـم ”االحتجاز رهن احملاكمة يعترب وبالفعل يف كثري مـن احلـاالت مبثابـة              
ن احملاكمـــة دون االتـــصال مبحـــام احملتجـــزون رهـــن احملاكمـــة عـــدة ســـنني يف االحتجـــاز رهـــ  

 الـذي أمـضوه بالفعـل يف        حمكمة، قد حيكم عليهم القضاة أخريا بالسجن جملرد تربيـر الوقـت            أو
  .)٣(احلبس االحتياطي يف مراكز الشرطة واالحتجاز رهن احملاكمة

ويشري املقرر اخلاص إىل أن من أكثر مالحظاتـه الـيت تبعـث علـى الدهـشة أثنـاء بعثاتـه                       - ٤٣
لتقصي احلقـائق إىل بلـدان كـثرية يف منـاطق خمتلفـة مـن العـامل تتمثـل يف أن الـشرطة وسـلطات                       

رى أن مــسؤولياهتا تــشمل تزويــد احملتجــزين بأبــسط اخلــدمات الالزمــة للبقــاء،    الــسجون ال تــ
معـايري عـيش    ”ناهيك عن تلك الالزمة للعـيش الكـرمي أو مـا تعتـربه صـكوك حقـوق اإلنـسان                    

ومثـة أمثلـة   . ، وذلك من قبيل الغذاء واملاء والكساء واملرحاض ومكـان مناسـب للنـوم             “مالئمة
ففــي غينيــا . الــيت أجراهــا املقــرر اخلــاص تظهــر هــذه النقطــة قليلــة مــن بعثــات تقــصي احلقــائق  

ــدة أو حــىت أشــهر يف مراكــز الــشرطة يف زنزانــات      االســتوائية، ميــضي احملتجــزون أســابيع عدي
مكتظــة وغالبــا مــا تكــون مظلمــة وقــذرة وتكــاد تكــون خاليــة مــن كــل شــيء باســتثناء أرضــية 

عني علـى األسـر أن حتـضر هلـم امليـاه            ويـت .  ساعة يف اليوم   ٢٤خرسانية حيث يتركون فيها ملدة      
ونظـرا لعـدم وجـود مـراحيض، يـضطرون          . يف قوارير بالستيكية وأغذية يف أكيـاس بالسـتيكية        

ويف معظــم . إىل اســتخدام القــوارير نفــسها للتبــول واألكيــاس البالســتيكية ذاهتــا للتغــوط فيهــا  
يف املمـرات والـساحات     ألقـي عـرب القـضبان       ومراكز الشرطة، مبا فيها مقـر الـشرطة يف مالبـو،            

ولقد كانت بعـض الزنزانـات      . املفتوحة بالكثري من األكياس والقوارير املليئة والكريهة الرائحة       

__________ 
؛ انظر أيضا تقارير الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي،     ٥٢ و ٥١، الفقرتان A/HRC/7/3/Add.4انظر    )٣(  

  .٦٩ و ٦٨، الفقرتان A/HRC/4/40 و ٧٥ الفقرة E/CN.4/2004/3مثل 
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ويـشيع النـوم بالتنـاوب      . مكتظة لدرجة عدم وجود حيز يكفـي لنـوم اجلميـع يف الوقـت نفـسه               
ارهــا املقــرر بــسبب االفتقــار إىل احليــز يف كــثري مــن مراكــز الــشرطة ومرافــق االحتجــاز الــيت ز  

اخلــاص، مبــا يف ذلــك يف توغــو وجورجيــا وســري النكــا ونيبــال ويف منطقــة ترانسنيــستريا          
ويف إندونيسيا وباراغواي ال ُيحرم احملتجزون من اخلـدمات األساسـية مـن             . جبمهورية مولدوفا 

قبيل األغذية واألدوية فحسب، بل إنه يتعني علـيهم يف بعـض احلـاالت حـىت دفـع رسـم يـومي              
وإذا كان احملتجزون من الفقراء أو ليس هلم أسر قريبـة لتزويـدهم             . يف الزنزانة “ إقامتهم”جملرد  

ــون يف املقابــل        ــد يطلب ــذين ق ــراء ال ــر ث ــال، فهــم يعتمــدون علــى احملتجــزين األكث بالغــذاء أو امل
  .خدمات أشبه خبدمات الرقيق

ــشرطة بالغــوس، نيج     - ٤٤ ــا، ريوقــد وجــد املقــرر اخلــاص يف مقــر ال ــا يي ــدم  ١٠٠عــن  زي
 التابعـة إلدارة التحقيقـات   “غرفـة التعـذيب  ”طفـال، يف مـا يـدعى     أنـساء و  ا يف ذلك    حمتجز، مب 

اجلنائيــة، حيــث عــادة مــا كــانوا خيــضعون ألســاليب قاســية مــن التعــذيب يف حــضور حمتجــزين  
ضهم لطلقات ناريـة يف أرجلـهم مـن مـسافة قريبـة وتـركهم بعـد ذلـك         تعرُّيف ذلك   آخرين، مبا 

وحــسب تقــدير الطبيــب  . بإصــابات خطــرية دون أن حيظــوا بــأي عــالج طــيب وهــم مــصابون
ما مل جيـر بتـر أرجلـهم علـى         سيموتون  الشرعي الذي رافق املقرر اخلاص، كان بعض الضحايا         

يف حـبس   يوضـعون   دد طويلـة    بالـسجن ملـ    الـسجناء احملكـوم علـيهم        فـإن يف منغوليا،    أما   .الفور
ومعظـم الـسجناء الـذين أجـرى معهـم املقـرر اخلـاص             عامـا،    ٣٠انفرادي صارم ملدة تـصل إىل       

الزنزانــات اخلاضــعة إلجــراءات أمنيــة قــصوى كــانوا يف حالــة ذهنيــة مل تعــد  هــذه  يف التمقــاب
ويودع السجناء احملكوم عليهم باإلعـدام لعـدة أشـهر يف زنزانـة              .ذي مغزى تسمح بأي تفاعل    

 ألسـرة زيارة أحد أفراد ا    زيارات إالّ    يتلقوا أية دي األرجل واأليدي، وال ميكن أن       مظلمة، مقيّ 
ويف أخبازيـا، جورجيـا، وجـد املقـرر اخلـاص امـرأة يف زنزانـة مكتظـة، وكانـت                     .إعـدامهم  قبل
تقــدر علــى مغــادرة دون أن بانتظــار تنفيــذ حكــم باإلعــدام وعــدة ســنوات بالفعــل قــضت  قــد

ــشللإلصــابتها فراشــها  ــة حمت   . بال ــرر اخلــاص أن ثالث ــشف املق جــزين مــصابني  ويف توغــو، اكت
ــة    ــة مظلمــة دون أن يتلقــوا أي عناي ــة خطــرية تركــوا يف زنزان ــأمراض عقلي ويف املعــسكرات  .ب

، حيتجز نـشطاء حركـة فـالون غونـغ وغريهـم مـن              “إلعادة التثقيف عن طريق العمل    ”الصينية  
ــراد ال” ـــزوينياألف ــدابري    “ن ــشىت ت ــضائية، وخيــضعون ل ــسنوات دون أي إجــراءات ق ــادة ” ل إع

 يف فــرويف ســجن اجل . أن تعتــرب غــسال للــدماغلنفــسية واجلــسدية الــيت ال ميكــن إالّ ا“التثقيــف
يف سـجن بوغمبـارا يف كانـدي،        واألردن، الذي أغلق بعد الزيارة اليت أجراهـا املقـرر اخلـاص؛             

سري النكا؛ ويف سجن كوتوارجو لألحداث يف إندونيسيا؛ ويف مراكـز عـزل األطفـال مؤقتـا                 
بكازاخستان، كما يف العديد من املعـتقالت األخـرى يف أحنـاء العـامل،              يف كاراغندا   مواءمتهم  و

يشكل العقاب البدين جزاء اعتياديا على أي خمالفة لقواعد املؤسـسة، وكـثريا مـا يطبـق انتقامـا                   
 الـصيت يف  الـسيئ ويف سـجن ليربتـاد   . من احملتجزين الذين يـشتكون مـن الظـروف الالإنـسانية          
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 واحملتجـزين رهـن احملاكمـة عـدة شـهور بـل عـدة سـنوات يف                  أوروغواي، قضى مئـات املـدانني     
يف ظـروف يتعـذر وصـفها مـن     ) علب الـصفيح  (“الس الطاس”صناديق معدنية صغرية تدعى    

كانت شبكة اجملاري معطلة؛ وكان احملتجزون يستخدمون ميـاه املـراحيض        فقد  . شدة بشاعتها 
وخـالل الـصيف،    . رج زنزانـاهتم  للشرب وأكياسا بالستيكية للتغوط كـانوا يلقوهنـا الحقـا خـا           

 درجة مئوية؛ ومل تكـن هنـاك هتويـة تـذكر،            ٦٠قد تصل احلرارة يف هذه الصناديق املعدنية إىل         
وكـان علـيهم أن   . جللوس أمام فتحـات صـغرية للتـنفس   اوكان احملتجزون يضطرون إىل تناوب   

ــام وباملـــساعدة    ــوا باالهتمـ ــوا أنفـــسهم لكـــي حيظـ ــان الـــضجيج وا جيرحـ ــة؛ وكـ ــة الطبيـ لرائحـ
النــسبة حلــراس الــسجن الــذين    ، حــىت ب ال ميكــن حتمُّلــه بــل جيــب اعتبارمهــا ممــا    ، انيطاقــ ال

 .هناك يعملون

 اخلـــاص أن يستـــشهد بالعديـــد مـــن األمثلـــة األخـــرى علـــى ظـــروف مقـــرروميكـــن لل  - ٤٥
  الالإنسانية واملهينة اليت خيضع هلا العديد من احملتجـزين يف عـدد كـبري مـن البلـدان يف                   حتجازاال

 جتـارهبم، فـإهنم ال يـشريون عـادة إىل ممارسـات             أسأل احملتجزين عـن أسـو     وعندما يَ . أحناء العامل 
بالدرجــة األوىل، بــل يــشريون إىل أهنــم  يف مراكــز الــشرطة التعــذيب أثنــاء احلــبس االحتيــاطي  

يشعرون بالعجز، وأهنم ال جيدون مـا يكفـي مـن الطعـام، وأهنـم ال يتلقـون العـالج الطـيب حـىت            
، وأهنـم   تقييـدا شـديدا   سبة لألمراض اخلطرية، وأن إمكانية زيـارهتم مـن قبـل أسـرهم مقيـدة                بالن

خيضعون للعنف والتمييز واالسـتغالل الـذي ميارسـه الـسجناء فيمـا بينـهم، فـضال عـن العقـاب                     
 . حراس السجنمن جانبالبدين وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية واملهينة 

االطـالع   ممنـوع مـن    عن اجملتمع يعين أيـضا أن اجملتمـع       ني بعيدا   بوسوكون احملتجزين حم    - ٤٦
جــزين بــأن اجملتمــع نــسيهم، وبــأن ويــشعر العديــد مــن احملت .علــى حقيقــة احليــاة وراء القــضبان

ويف الواقع، فإن معظم الناس مل يروا قط معتقال من الـداخل وال يهمهـم    .صريهمملأحد يأبه  ال
مـشاركة  ولتربيـر عـدم قـدرهتم علـى      .يف املؤسـسات املغلقـة  يف حقيقة األمر معرفـة مـاذا جيـري    

كون هؤالء الناس وراء القضبان دليل علـى أهنـم ارتكبـوا        ”ن  بأيقولون  و،  هممشاعراحملتجزين  
ويواَجـه املقـرر اخلـاص مـرارا وتكـرارا بالـسؤال       . “خطأ ويستحقون أن يعاملوا بتلـك الطريقـة       

لمجـرمني مـن حقـوق اإلنـسان أكثـر منـه بـشأن              بشأن ما ل  مهتما  عن السبب الذي جيعله يبدو      
 .حقوق اإلنسان لضحايا اجلرمية

  
 ق احملتجزين يف الكرامة اإلنسانيةح  -باء   

للحرمان املنهجي مـن الكرامـة      ديباجة ميثاق األمم املتحدة، اليت اعتمدت استجابة        إن    - ٤٧
بـني  يربطـان صـراحة   نـسان،   اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإل   وكـذلك احملرقة النازية،  اإلنسانية أثناء   

فكرامـة البـشر هـي التربيـر األخالقـي والفلـسفي حلقـوق         .حقـوق اإلنـسان والكرامـة اإلنـسانية    
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وحرية إرادهتم وقدرهتم علـى االختيـار مـن    مبنية على الطابع الفريد لبين البشر، اإلنسان، وهي  
لشخــصية، وإن كــان وأي حرمــان مــن احلريــة ا.  كــأفرادالناحيــة األخالقيــة واســتقالهلم الــذايت

 ومعاقبــة املــدانني، ينطــوي علــى خطــر  ائم مــن قبيــل التحقيــق يف اجلــر ،مــربرا مبــسوغات معينــة
لألفراد تقييدا شـديدا    الكرامة اإلنسانية بشكل مباشر حيث إنه يقيد االستقالل الذايت          املساس ب 

قيـودا صـارمة   وهلذا يضع القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان    . بال حول وال قوة وجيعل احملتجزين   
 من احلرية الشخصية ويـضمن احلـق يف الكرامـة    بين البشرالدول فيما خيص حرمان على سلطة   

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة      ٩وفقــا للمــادة  و. اإلنــسانية جلميــع احملتجــزين  
وجيــب لكــل مــسوغات احلرمــان مــن   .تعــسفاًحتجــازه والــسياسية، ال جيــوز توقيــف أحــد أو ا

يعـرض أي فـرد جيـري    و . اإلجراءات احمللية بشكل دقيق    تتبعر مبوجب القانون، و    تقرَّ احلرية أن 
لــى أحــد القــضاة، ويكــون مــن حقــه أن ع، بــشكل عاجــلبتهمــة جزائيــة، توقيفــه أو احتجــازه 

رهــن وال جيــوز أن يكــون احتجــاز األشــخاص  .حيــاكم خــالل مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه
جيـوز جعـل اإلفـراج متوقفـا علـى دفـع كفالـة            ، ولكـن    االسـتثناء  بل   احملاكمة هو القاعدة العامة   

ولكــل حمتجــز احلــق يف أن يرفــع أمــام  .ضور احملاكمــةلــضمانات املتعلقــة حبــمــن اغــري ذلــك  أو
حملكمــة بــاإلفراج عنــه تــأمر احمكمــة مــستقلة دعــوى للمطالبــة حبقــه يف املثــول أمــام القــضاء، و  

حيـق   من العهد الدويل،     ١٤ من املادة    ٢لفقرة  وفقا ل و .إذا كان االعتقال غري قانوين    ) عنها أو(
ثبـت  ت رهن احملاكمـة، أن يعتـرب بريئـا إىل أن        تجزكل متهم بارتكاب جرمية، مبا يف ذلك أي حم        ل

يعامـل مجيـع احملـرومني مـن        ” من العهـد الـدويل علـى أن          ١٠وتنص املادة    .إدانته وفقا للقانون  
يفــصل احملتجــزون  و.“صــيلة يف الــشخص اإلنــساينحريتــهم معاملــة إنــسانية حتتــرم الكرامــة األ

نظــام الــسجون يتــضمن ” و .رهــن احملاكمــة عــن الــسجناء املــدانني، واألحــداث عــن البــالغني  
. “معاملة املـسجونني معاملـة يكـون هـدفها األساسـي إصـالحهم وإعـادة تأهيلـهم االجتمـاعي              

اإلنــسانية احلظــر املطلــق ل هــذا احلكــم اخلــاص واهلــام بــشأن حــق احملتجــزين يف الكرامــة ويكمِّــ
نية أو املهينـــة الـــوارد للتعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنـــسا

 وااللتزامات احملـددة للـدول املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة مناهـضة               ، من العهد الدويل   ٧ املادة يف
ــاذ  الـــيت تتطلـــب مـــن  التعـــذيب  ــلطات الـــسجون، اختـ ــدابري الـــدول، وخـــصوصا سـ ــة تـ إجيابيـ

وهـذا   .)٤( بطريقـة إنـسانية    ألشخاص الـذين حتتجـزهم    ااحلد األدىن من ضمانات معاملة       لكفالة
 حقهـم يف  قبـل كـل شـيء    بإعمال خمتلف حقوق اإلنسان للمحتجزين ومحايتها، و   هلامااللتزام ا 

عـالج فعـال ضـد    بإجيـاد  و، الغذاء واملاء والصحة واخلصوصية وتكافؤ فرص اللجوء إىل العدالة        
مفادهـا أن   الـيت   بـسيطة   احلقيقـة ال  مـن   مـستمد   تعذيب وغريه من انتهاكات حقـوق اإلنـسان،         ال

مببـادرة منـهم هـم    ومل يعودوا قادرين علـى محايـة هـذه احلقـوق     ال حول هلم وال قوة     احملتجزين  
__________ 

، )١٩٩٢ (٢١، الفــرع ثانيــا، جلنــة حقــوق اإلنــسان، التعليــق العــام رقــم  HRI/GEN/1/REV.9(VOL.I)انظــر   )٤(  
 Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR؛ وانظـر أيـضا    ٣الفقـرة  

Commentary, 2nd rev. ed. (Kehl/Strasbourg/Arlington, N.P. Engel Verlog, 2005), p. 241 et seq.  
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مـن  فاحملتجـزين مـن احلريـة الشخـصية،     هـي الـيت حرمـت     ومبـا أن سـلطات الـدول        . )٥(أنفسهم
كفالة متتعهم الفعلي حبقهم يف الكرامـة اإلنـسانية وسـائر حقـوق             ) سراُألوليس  (واجب الدول   

ــسان ــذيب،      .اإلن ــة مناهــضة التع ــدويل واتفاقي ــد ال ــة وإضــافة إىل العه ــات   مث ــن االتفاقي ــدد م ع
 نضمتــاتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ي مــن قبيــل اخلاصــة، 

  .تجزينفئات معينة من احملب ختتصقواعد حمددة 
بالضمانات الدولية اهلامـة للحـق يف   يف بلدان كثرية   مقارنة الواقع البائس    فإن  وبالتايل،    - ٤٨

ويف الواقـع، يظـل      .إىل ثغـرة هائلـة يف جمـال التنفيـذ         تـشري   السالمة الشخصية واحلق يف الكرامة      
 حــدود  لفتــرة تتجــاوز بكــثريحتــت االحتجــازاحملاكمــة يف كــثري مــن األحيــان رهــن احملتجــزون 

وال يهدف نظام السجون يف معظـم البلـدان إىل           .القانون الدويل، وال يتمتعون بافتراض الرباءة     
التـأدييب حلـبس    وإمنـا هـو موّجـه حنـو حتقيـق الغـرض             تأهيلهم اجتماعيا،   إعادة  إصالح املدانني و  

 أمـاكن  يف العديـد مـن       حتجـاز ظروف اال أن  واألهم من ذلك،     . وإبعادهم احملتجزين والسجناء 
ن يف القواعـد الـدنيا      أي معيار مـن املعـايري الـدنيا الدوليـة علـى النحـو املبـيّ               االحتجاز ال تستويف    

وبينمـا يـنص القـانون      . )٦(ملماثلـة النموذجية ملعاملـة الـسجناء والـصكوك القانونيـة غـري امللزمـة ا             
ق يف احلريـة    حبقوق اإلنسان كافة ما عدا احل     ، من ناحية املبدأ،     نواحملتجزيتمتع  الدويل على أن    

__________ 
مبسألة التزامات حقـوق     اخلاص أن يشري إىل التقرير األخري للخبرية املستقلة املعنية           قرريف هذا السياق، يود امل      )٥(  

، وهــو )A/HRC/12/24(اإلنـسان املتعلقــة باحلــصول علـى ميــاه الــشرب املأمونــة وخـدمات الــصرف الــصحي    
ومـن  . التقرير الذي يقول بأن احلـق يف الـصرف الـصحي ينبغـي أن تعتـرب حقـا مـستقال مـن حقـوق اإلنـسان                       

  .املؤكد أن حجة اخلبرية املستقلة ترتكز على سياق االحتجاز
ملنـع   مـن قبـل أول مـؤمتر لألمـم املتحـدة             ١٩٥٥مدت القواعد الدنيا النموذجيـة ملعاملـة الـسجناء يف عـام             اعُت  )٦(  

 ٢٠٧٦ و) ٢٤-د( جـيم    ٦٦٣ يف قراريـه     اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     أقرهـا   اجلرمية ومعاملة اجملـرمني و    
 ٤، تـنص القاعـدة   “لـسجناء ا”مـصطلح  وعلى الرغم من أن القواعـد الـدنيا النموذجيـة تـستخدم              ).٦٢-د(

على أن القواعد العامة التطبيق يف اجلزء األول تنطبـق علـى مجيـع احملتجـزين، أي مجيـع األشـخاص احملـرومني                       
وال تزال القواعد الدنيا النموذجية تعتـرب أهـم صـك قـانوين غـري ملـزم لتأويـل ملختلـف جوانـب                    .من حريتهم 

يف أن يعاملوا معاملـة  ، الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد   ١٠يف املادة   الوارد  حق احملتجزين   
 وقد استكملت بعـدد مـن الـصكوك القانونيـة العامليـة واإلقليميـة غـري                 . ويف احترام كرامتهم اإلنسانية    إنسانية

ألي شـكل مـن أشـكال       اضـعني   امللزمة األخرى، مبا فيها جمموعة املبادئ املتعلقة حبمايـة مجيـع األشـخاص اخل             
؛ واملبادئ األساسـية ملعاملـة الـسجناء، الـيت          ٤٣/١٧٣الحتجاز أو السجن، اليت اعتمدهتا اجلمعية يف قرارها         ا

؛ وقواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحـداث اجملـردين مـن             ٤٥/١١١ اجلمعية العامة يف قرارها      اأكدهت
ون األوروبيــة املنقحــة، الــيت اعتمــدهتا ؛ وقواعــد الــسج٤٥/١١٣حريتــهم، الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة يف قرارهــا 

ظــر املتعلقــة حبتــدابري التوجيهيــة والبــادئ امل و؛Rec(2006)2لــس أوروبــا يف التوصــية الوزاريــة التابعــة جمللجنــة ال
ــة أو  ــذيب أو املعامل ــا      التع ــا يف أفريقي ــة ومنعه ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــد  (العقوب ــن آيلن ــادئ روب  مب

 اعتمـدت مبوجـب قـرار للجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان وحقـوق الـشعوب خـالل دورهتـا                 ، اليت )التوجيهية
مجعيــة رؤســاء دول وحكومــات أقرهتــا  و٢٠٠٢أكتــوبر /العاديــة الثانيــة والــثالثني املعقــودة يف تــشرين األول

  .٢٠٠٣يوليه /االحتاد األفريقي اليت نظمت يف مابوتو يف متوز
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 قيقـة أن الغالبية العظمى من احملتجـزين يف أحنـاء العـامل حمرومـون يف احل              ظهر الواقع   الشخصية، ي 
ن هـذا احلرمـان التعـسفي       إوخالصـة القـول      .من معظم حقوق اإلنسان دون أي مـربر معقـول         

ذلك من الكرامة اإلنـسانية، وبـ  يبلغ مبلغ احلرمان املنهجي معظم حقوق اإلنسان   إعمال  وعدم  
 مـن العهـد الـدويل       ١٠ و   ٧وجب نعته أيـضا باملعاملـة الالإنـسانية واملهينـة مبـا ينتـهك املـادتني                 

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٦اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة 
  

  من احلرياتال احلرمان من احلرية : يةكرامة اإلنسانال  - جيم   
ر كــل نــسان للمحتجــزين اســتنادا إىل تــوافق اإلميكــن التمييــز بــني ثــالث فئــات حلقــو   - ٤٩
  :يف إطار الظروف اخلاصة احمليطة باالحتجازوإمكانية الوصول إليها، ومواءمتها  ،منها

احملتجـزون نتيجـة حلرمـاهنم مـن احلريـة بـشكل قـانوين،              فقـدها   حقوق معينـة،      )أ(  
  ؛الفئة ألف
  ؛حقوق نسبية، جيوز تقييدها ألسباب مربرة الفئة باء  )ب(  
حقوق مطلقة إضافة إىل حقوق معينة أخرى، يتمتع هبـا احملتجـزون علـى قـدم        )ج(  

  .املساواة الكاملة مع بين البشر اآلخرين الفئة جيم
مـن العهـد الـدويل       ٩ من املادة    ١الفقرة  (الفئة ألف وتشمل احلق يف احلرية الشخصية          - ٥٠

متعـون طبعـا جبميـع احلريـات اخلاصـة       ولـو أن احملتجـزين يت  ،)اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
، فــإن ذلــكوإضــافة إىل . ٩ مــن املــادة ٥ إىل ٢بــاحملتجزين املنــصوص عليهــا يف الفقــرات مــن  

التنقـل  احلـق يف حريـة      فقـدان   احلرمان القانوين مـن احلـق يف احلريـة الشخـصية يـؤدي أيـضا إىل                 
  .يف مغادرة البلد، كاحلق يف اختيار مكان اإلقامة واحلق ومجيع عناصره) ١٢املادة (

ــاء، فمعظــم حقــوق اإلنــسان هــي حقــوق نــسبية، أي جيــوز        - ٥١ ــة ب أمــا فيمــا يتعلــق بالفئ
وبـسبب حرمـان احملتجـزين      . التـدرجيي اإلعمـال   تقييدها ألسباب مربرة كما أهنا خاضـعة ملبـدأ          

ليسوا يف موقف يسمح هلم بالتمتع هبذه احلقـوق علـى قـدم املـساواة مـع                 عادة  من احلرية، فهم    
تقـع  ،  ال حـول هلـم وال قـوة   احملتجـزين فنظـرا ألن  خرى، األناحية الومن  . غريهم من بين البشر   

عـن طريـق تـدابري إجيابيـة أن يكـون           بأن تـضمن    سلطات السجون مسؤولية خاصة     على كاهل   
التوجيهيـة  وأحـد املبـادئ   . على حنو فعال بقدر اإلمكانذه احلقوق  هبيف وسع احملتجزين التمتع     

من الفروق بني احليـاة يف الـسجن واحليـاة      إىل أدىن حد    هو التقليل   النموذجية  الدنيا  القواعد  يف  
 وهو مبدأ تعززه مبادئ جزيرة روبـن التوجيهيـة، الـيت تـنص علـى أن تكـون ظـروف                     ،)٧(احلرة

__________ 
ينبغـي إذن  ”:  مـن القواعـد الـدنيا النموذجيـة املطبقـة علـى الـسجناء املـدانني              ٦٠ مـن القاعـدة      ١انظر الفقرة     )٧(  

لنظام السجون أن يلتمس السبل إىل تقلـيص الفـوارق الـيت ميكـن أن تقـوم بـني حيـاة الـسجن واحليـاة احلـرة،             
  .“واليت من شأهنا أن هتبط حبس املسؤولية لدى السجناء أو باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية
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ملنـع االزدحـام وللفـصل      الالزمـة   اختـاذ اخلطـوات     وعلـى    ،مع املعايري الدوليـة   متمشية  االحتجاز  
املـدانني، والنـساء،    احملاكمـة واحملتجـزين     رهـن   احملتجزين  من قبيل   جزين املختلفة،   احملتبني فئات   
وكــذلك تـنص قواعــد الـسجون األوروبيــة املنقحــة   . )٨(، ومعاملتــهم بـشكل مالئــم واألحـداث 
ــى أن  ــسجن  ”تكــون عل ــاة يف ال ــا ميكــن ل  احلي ــرب م ــع   أق ــاة يف اجملتم ــة للحي ــب اإلجيابي  لجوان

لتقصي احلقائق يف هـذا الـصدد،    بعثاته  جدها املقرر اخلاص خالل     وأفضل ممارسة و  . )٩(“احمللي
معظـم  ف. )١٠( املطبق من قبـل سـلطات الـسجون يف الـدامنرك وغـرين النـد               “مبدأ التطبيع ” يه

، ويف االشـتراك     علـى حريتـهم    التجولبـ لـسجناء   يسمح ل السجون هي سجون مفتوحة، حيث      
الرياضــية واألنــشطة الترفيهيــة، والــشعور  وممارســة األلعــاب جمديــة للعمــل والتعلــيم، يف بــرامج 

هم يعيشون عادة يف غـرف منفـردة        ف. وشؤوهنم اخلاصة بأدىن حد ممكن من التقييد يف حريتهم        
وأحد املسلمات التبعيـة    . حىت خالل الليل  ال تغلق عليهم    مزودة جبميع املرافق الضرورية لكنها      

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص  ١٠ مــن املــادة ٣لفقــرة وفقــا لمــن الــسجن، للهــدف اإلصــالحي 
 السجناء املعاملة اليت تراعـي إىل أقـصى حـد      والسياسية، هو أنه ينبغي أن يتلقى     باحلقوق املدنية   

ف حـسب  كيَّـ والـيت تُ ) مبـدأ املعاملـة علـى أسـاس فـردي     (ممكن احلاجات الفردية لكـل سـجني     
  . )١١(اليت ُوضعت لهوخطة إعادة التأهيل الذي تلقاه السجني كم احلكل 
يف قواعــد وممارســات احليــاة يف الــسجن مبوجــب أحــد احلقــوق األكثــر تقييــدا ويتمثــل   - ٥٢

مـن  و).  مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية              ١٧املـادة   (اخلصوصية  احلق يف   
، مبـا يف ذلـك محايـة        اخلـصوصية الواضح أنه ليس يف وسع احملتجزين التمتع بـنفس الدرجـة مـن              

، كمـا يتمتـع هبـا األشـخاص الـذين           مومراسالهتمنازهلم  اجلنسية، و توجهاهتم  ، و األسريةحياهتم  
أدىن متفـق عليـه مـن اخلـصوصية هـو      خرى، فإن محايـة حيـز    األناحية  الومن  . يعيشون يف حرية  

فعــدم تــوافر . يةكرامــة اإلنــسانال، الــذي هــو يف صــميم أمــر ضــروري لالســتقالل الــذايت للفــرد
من القيود املفروضـة علـى بعـض       حتمال  أصعب   ين من احملتجزين  لكثرياحلياة اخلصوصية بالنسبة    

ت مـا إذا كانـت التـدخال   تقـدير    يلـزم تطبيقـه   ، الـذي    التناسـبية كما أن مبـدأ     . احلقوق األخرى 
 واألحكــام املماثلــة يف ١٧املــادة يف احلــق يف اخلــصوصية تعــسفية ممــا جيعلــها حمظــورة مبوجــب  

املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، يتطلب من سلطات السجون النظـر فيمـا إذا كـان فـرض                 
ــى النظــام داخــل مرفــق         اقيــود معينــة ضــروري    فعــال لتحقيــق غــرض مــشروع، كاحملافظــة عل

__________ 
  . من مبادئ روبن آيلند التوجيهية٣٧ إىل ٣٣الفقرات من   )٨(  
  . من قواعد السجون األوروبية٥القاعدة   )٩(  
 وانظــر أيــضا تقريــر املقــرر اخلــاص عــن نظــام الــسجون اإلندونيــسية، وهــو نظــام  A/HRC/10/44/Add.2انظــر   )١٠(  

  ).٣٣، الفقرة A/HRC/7/3/Add.7(قائم، من حيث املبدأ، على الفرضيات ذاهتا 
  .  من قواعد السجون األوروبية١٠٣، من القواعد األدىن النموذجية، القاعدة ٦٣ من القاعدة ١الفقرة   )١١(  
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رادى اخلــصوصية لفــفــإذا كانــت الزنزانــات مزدمحــة بــشدة، لــن يتبقــى الكــثري مــن   .االحتجــاز
ض سـلطات الـسجون هـذا الـنقص     تعـوِّ جيب أن وتبعا لذلك، . احملتجزين داخل هذه الزنزانات  

الوقت املنـصوص عليـه   يف اهلواء الطلق أكثر من للتريض بإتاحة مزيد من الوقت     اخلصوصية  يف  
وينبغـي، بقـدر    .  من القواعـد الـدنيا النموذجيـة وقـدره سـاعة واحـدة كـل يـوم                 ٢١يف القاعدة   
ل والتفاعـل مـع احملتجـزين       افق مفتوحة حبيث يسمح هلم بالتجو     إبقاء احملتجزين يف مر   اإلمكان،  

الـذي شـهده املقـرر اخلـاص        الواسع النطـاق    “ التثقيفإعادة  ”برنامج  و. اآلخرين خالل النهار  
ينبغـي أن يتمتعـوا   لألفـراد الـذين   احملاكمة االحتجاز رهن يف السجون الصينية، وحىت يف مرافق     

بــل إن معظــم . وخــصوصيتهلمحتجــز الــذايت لســتقالل لالاءة، ال يتــرك أي جمــال بــافتراض الــرب
ن، وهـذا هـو     واآلخـر أن يراقبـهم    احملتجزين ال يتمتعون حىت باحلق يف استعمال املرحـاض دون           

حتقيق هذا الغرض عـن طريـق دلـو أو حفـرة يف        جيري  وعادة ما   . اخلصوصيةيف صميم احلق يف     
  .زاوية الزنزانة املزدمحة

كـاف بالعـامل   على حنـو  تصال االأهم احلقوق واحلاجات بالنسبة للمحتجزين هو  من  و  - ٥٣
، املـدانني بالنـسبة إىل الـسجناء   و). النموذجيـة الـدنيا  قواعـد  ال مـن    ٣٩-٣٧القواعـد   (اخلارجي  

فــإن االحتفــاظ بالعالقــات االجتماعيــة مــع األســرة واألصــدقاء واآلخــرين وحتــسينها هــو أحــد   
ويف احلقيقــة، ويف بلــدان كــثرية، . عــادة اإلدمــاج االجتمــاعي يف اجملتمــع إلاملتطلبــات األساســية

احلـق يف اسـتقبال الزيـارات       يكون  السوفياتية،  احلقبة  كبلدان شرق أوروبا وآسيا الوسطى بعد       
وكلمـا ازدادت مـدة     .  بشدة، وهذه القيود تشكل حىت جزءا من احلكم الصادر         امقيداألسرية  

ففــي مجهوريــة مولــدوفا، يبقــى األشــخاص . جن أكثــر صــرامةالــسجن كلمــا أصــبح نظــام الــس
 بـل ويوضـعون حـىت       ؛ ساعة كل يـوم    ٢٣بالسجن مدى احلياة يف زنزاناهتم ملدة       احملكوم عليهم   

عــزل ويف منغوليــا، ُي. رانس نــستريا مــن مجهوريــة مولــدوفاتــ يف منطقــة ،يف الــسجن االنفــرادي
ــس     ــا عــن ال ــة كلي ــرة طويل ــيهم لفت ــسجناء احملكــوم عل . جناء اآلخــرين وعــن العــامل اخلــارجي  ال

وغالبـا  مقيـدة بـنفس الدرجـة        فهـي    ،أشكال االتصال األخـرى، مبـا فيهـا االتـصال باهلـاتف            أما
جيـب اعتبـار معظـم هـذه القيـود تـدخال            و. تكون معدومة بالنسبة لغري القادرين علـى الـدفع         ما

  .اخلصوصيةتعسفيا يف احلرية يف 
محتجــزين بتنظــيم مــسريات سياســية   عــدم الــسماح للممــا ميكــن فهمــه ويف حــني أنــه   - ٥٤

يتمتعون حبرية الدين والتعـبري واملعلومـات       لكنهم   ،وجتمعات مماثلة ألسباب تتعلق بأمن السجن     
، عن طريق أي وسـيلة مـن        علمإبقاؤهم على   كما جيب   . واحلريات املماثلة تكوين اجلمعيات   و

جيـب  ، كمـا    )النموذجيـة الـدنيا   قواعـد   ال  مـن  ٣٩القاعدة   (يةاألخبار اخلارج بوسائل االتصال،   
، مبا يف ذلك املسائل السياسية، على أن خيـضع          مناقشة أي مسألة حبرية   أن يكونوا قادرين على     

 مـن  ٢٢ إىل ١٩ذلك فقط للقيود الضرورية من أجـل حتقيـق األهـداف املدرجـة يف املـواد مـن             
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أن يكـون يف إمكـان      جيـب   بـدأ،   ومن حيث امل  . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
الـشؤون العامـة،   تـسيري  احملتجزين ممارسة حقهـم يف التـصويت وأشـكال املـشاركة األخـرى يف           

  . الدويل من العهد٢٥وذلك وفقا للمادة 
متامـا  فيعتمد احملتجـزون  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، احلقوق  مارسة  بالنسبة مل أما    - ٥٥

مـن املعيـشة،   مالئـم   من هذا كله هو حق احملتجزين يف مـستوى   واألهم. على سلطات السجن  
 مـن  ١١على النحو املنصوص عليـه يف املـادة   والكساء واملأوى الغذاء  ما يكفي من    مبا يف ذلك    

 مـن   ٢٠ إىل   ٩مـن   والقواعـد   . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
والغـذاء   وكـسوة الفـراش   أوى والنظافـة الشخـصية وامللـبس   النموذجيـة بـشأن املـ     الدنيا  قواعد  ال

مرافـق االحتجـاز وجتعـل مـن        تعهـد   اإلرشاد الضروري للسلطات احلكومية املسؤولة عـن        توفر  
بطعــام ذي قيمــة غذائيــة كافيــة ”الواضــح أن املــسؤولية تقــع علــى اإلدارة يف تزويــد احملتجــزين 

نـــات فرديـــة، أو مهـــاجع يتـــوفر فيهـــا ، وبزنزا)٢٠القاعـــدة (“ للحفـــاظ علـــى صـــحته وقـــواه
 إىل ٩القواعـــد مـــن (ة املنفـــصلة رَِّســـواإلضـــاءة والتدفئـــة والتهويـــة واَألاحليـــز يكفـــي مـــن  مـــا
 “كافيــة لــتمكني كــل ســجني مــن قــضاء حاجتــه الطبيعيــة   ”مبــراحيض ، و)١٩والقاعــدة  ١١

، )١٣القاعـــدة (“ واالغتـــسال بالـــدُّش لالســـتحمام مالئمـــة مبنـــشآت ” ، و)١٢القاعـــدة (
أما بالنسبة ملعظـم احملتجـزين      ). ١٥القاعدة   (“ من أدوات  الصحة والنظافة تطلبه   وماباملاء  ” و

الشرطة، والذين قد يـستمر احتجـازهم لعـدة أسـابيع بـل وحـىت               يف احلبس التحفظي يف مراكز      
إن  بـل  ؛فرة علـى اإلطـالق  اعدة أشهر، فإن هذه املعايري الدنيا من أجل العيش الكـرمي غـري متـو              

احملتجـزين اآلخـرين حـشية      يف غايـة الـسعادة إذا اسـتطاعوا مـشاطرة           ؤالء احملتجـزين يكونـون      ه
بيــد أنــه حــىت الــسجناء . علــى األرض اإلمسنتيــة وإذا مــا قــدم هلــم بعــض املــاء للــشربمفروشــة 
ــدانني  ــستطيعون  امل ــدان كــثرية ال ي ــى    إال أن حيلمــوا بيف بل ظــروف كهــذه وهــم يعتمــدون عل

  .وما شابه ذلك من أشياءوأدوات النظافة  يكفي من الطعام واملاء أسرهم لتزويدهم مبا
كـن مـن    ممالتمتـع بـأعلى مـستوى       ”وما ال يقل عن ذلك أمهية هـو حـق احملتجـزين يف                - ٥٦

 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ١٢، على حنو ما ورد يف املادة        “والعقليةاجلسمية  الصحة  
ــة والثقافيــة  ــدنيا قواعــد ال مــن ٢٦ إىل ٢٢القواعــد مــن تــوفر ا كمــ. االقتــصادية واالجتماعي ال

النموذجية اإلرشاد بشأن احلاجة إىل اخلدمات الطبية يف مرافق االحتجاز، مبا فيها مستـشفيات              
النـساء وعالجهـن يف مرحلـة مـا قبـل           ، ورعاية   العناية باألسنان السجون، واخلدمات النفسية، و   

ــا الـــوالدة و ــا أن ”وعلـــى املوظـــف الطـــيب  . هابعـــدمـ  “مجيـــع الـــسجناء املرضـــى يقابـــل يوميـ
يقــوم بــصورة منتظمــة مبعاينــة نوعيــة الطعــام وإجــراءات الــصحة والنظافــة   أن و) ٢٥ القاعــدة(

املتـصلة بالتربيـة البدنيـة والرياضـة وأن يقـدم         والتهويـة والتقيـد بالقواعـد       وحالة املرافق الـصحية     
يبدو الواقع خمتلفا متامـا، واألشـخاص       ومرة ثانية،   ). ٢٦القاعدة  (لذلك  النصح إىل املدير وفقا     
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 مـن  ين احملـرومني الذين هم يف عهدة الشرطة والـسجناء الفقـراء هـم ليـسوا األشـخاص الوحيـد          
فبـسبب األحـوال الـسيئة مـن ناحيـة          . احلصول علـى الرعايـة الـصحية الكافيـة أثنـاء احتجـازهم            

 يـصاب الكـثري مـن األفـراد     ،الـسيئة األحـوال  غـري ذلـك مـن      ومن الناحية الطبية و   العامة  النظافة  
) اإليـدز (متالزمة أمراض نقص املناعـة املكتـسب        / وفريوس نقص املناعة البشري    أمراض السل ب
  .األمراض املعدية األخرى أثناء فترة احتجازهمو

أما بالنسبة للسجناء املدانني، فإن التمتع باحلق يف التعليم مبـا يف ذلـك التـدريب احلـريف،                    - ٥٧
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                 ١٣املـادة   مبا يتفق متاما و   

 من القواعد الدنيا النموذجيـة، هـو شـرط أساسـي هـام لنجـاح اإلصـالح، وإعـادة                    ٧٧والقاعدة  
وجيـب تـوفري األنـشطة    . )١٢(التأهيل االجتماعي، وإعادة اإلدماج يف اجملتمع بعد إطالق صراحهم    

ــدة (ة يف مجيــع املؤســسات  الترفيهيــة والثقافيــ  ــالء اهتمــام خــاص للحفــاظ علــى     ) ٧٨القاع وإي
ويف ). ٨١ إىل ٧٩القواعـد مـن   (العالقات االجتماعيـة وحتـسينها والرعايـة بعـد إطـالق الـسراح         

احلياة الواقعية، فإن الكثري من نظم السجون يف مجيع أحناء العامل تقوم على نظريـات عقابيـة حبتـة               
  .مسؤولياهتا ياة بعد إطالق سراحهم على أنه منالسليم للسجناء للحوال تنظر إىل اإلعداد 

احلقـوق املطلقـة الـيت تنطبـق      ،  تـوي علـى بعـض مـن أهـم حقـوق اإلنـسان             حت الفئة جيم   - ٥٨
وهـي تـشمل، أوال وقبـل كـل شـيء، احلـق يف       .  علـى كـل إنـسان دون أي قيـود      انطباقا كامال 

 مــن ٧املــادة (القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة  ةبــوملعاملــة أو العق اوأللتعــذيب لتعــرض اعــدم 
 الســـترقاقالتعـــرض ل، واحلـــق يف عـــدم ) الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسيةالعهـــد

عجز عـن الوفـاء     ال، وحظر احلبس جملرد     )٢  و ١ الفقرتان   ٨املادة   (عبوديةالوبالرقيق   االجتار أو
ــدي   ــالتزام تعاقـ ــادة (بـ ــق  )١١املـ ــر تطبيـ ــأي ، وحظـ ــائيقـ ــي    أو انون جنـ ــأثر رجعـ ــة بـ عقوبـ

لفكـر والوجـدان    اوحريـة   ) ١٦املـادة    (ية القانون يتهشخصله ب  االعتراف، واحلق يف    )١٥ املادة(
حقـوق   أيـضا   فهـي  ،ذه احلقـوق  هلـ بع املطلق   اطالباإلضافة إىل   و). ١، الفقرة   ١٨املادة  (والدين  

، ٤ املــادة(حــاالت الطــوارئ وغريهــا مــن زاع املــسلح ـ حــىت يف أوقــات النــ للتقييــدغــري قابلــة 
 علـى قـدم     احملتجـزون يتمتـع هبـا     فبعض احلقوق األخـرى، وإن مل تكـن مطلقـة،           أما  ). ٢ الفقرة

فرصـة  ، واحلـق يف  )٦املـادة  (تـشمل احلـق يف احليـاة    و. البـشر بـين   من غريهماملساواة التامة مع    
حلـق يف املـساواة وعـدم       ، وا )١٤املـادة   (واحلـق يف حماكمـة عادلـة        متكافئة للوصول إىل العدالـة      

 ٣  و ٢ ، الفقـرة  ٢فضال عن املادتني     من العهد،    ٢٦  و ٣املادتان   و ١، الفقرة   ٢ ةاملاد(التمييز  
ــدويل   ــد ال ــن العه ــة    م ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــيلة ، واحلــق يف ) اخلــاص ب وس

ــا  الــدويل عهــد مــن ال٣، الفقــرة ٢املــادة ( لــضحايا انتــهاكات حقــوق اإلنــسان  ةنتــصاف فعال
تقـدمي    يف ، مبا يف ذلك حق ضحايا التعـذيب وسـوء املعاملـة           )اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

__________ 
  .٩٨-٩٠ و ١٨، الفقرات A/HRC/11/8انظر أيضا   )١٢(  
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 يفالــسلطات املختــصة  تنظــر أن ويف ، يــةانتقامالتعــرض ألعمــال  وى دون خــوف مــن  اشــك
ـــزاهة هم علــى اياقــض ــةا مــن ١٣املــادة  (الفــور وبن ، واحلــصول علــى  ) مناهــضة التعــذيب تفاقي

  ).تفاقيةاالمن  ١٤املادة  (حلق هبمعن الضرر الذي م مالئتعويض 
علـى   احملتجـزون   هباكثري من هذه احلقوق، اليت ينبغي أن يتمتعشكل روتيين  وُينتهك ب   - ٥٩
إضـافة إىل  و.  يف عدد كـبري مـن أمـاكن االحتجـاز    ،البشربين  من م مع غريهالتامة املساواة   قدم

 لعمليـات   احملتجزونتعرض  يكال املعاملة السيئة، قد     التعذيب والعقوبات البدنية وغريها من أش     
ــدماغغــسيل  ــن   ال ــة م ــادة” وأشــكال مماثل ــفإع ــة   ،“ التثقي ــهاك حلقهــم يف حري لفكــر ا يف انت

 جوعـا،   احملتجـزون وت  ميـ  حبيـث  من السوء  ظروف االعتقال    تكونأحيانا  و. والوجدان والدين 
  مـن  مرمـاهن كنتيجـة حل   ،ايـة منـها    أو ميوتـون مـن أمـراض ميكـن الوق          ،االنتحـار أو ُيقدمون علـى     

 يف أثنــاء أعمــال الــشغب يف الــسجون  احملتجــزونقتــل ُيقــد و. العــالج الطــيب أو افتقــارهم إليــه 
ين جـز تحملا محايـة    عـن تتحمـل الـدول مـسؤولية خاصـة         و. بـني الـسجناء   فيمـا   العنف  كنتيجة   أو
 شـرعي   اء فحـص طـيب    إجـر هلـا    وينبغـي    ؛تدابري إجيابية اختاذ   يف احلياة من خالل      همحقعمال  إو

فـإن  ليـة،   ميف املمارسـة الع   وأمـا   . تجـزين شامل ومستقل يف كل حالة من حاالت وفاة أحد احمل         
يف ن عـن الـسجون   وقـدم املـسؤول  ي ، إذ القاعـدة ستهذه التحقيقات املستقلة هي االستثناء ولي  

 حـىت   سبب رمسي جلميـع حـاالت الوفـاة يف احلجـز تقريبـا،            ك،  “سباب طبيعية أل الوفاة” العادة
علـى أيـدي حـراس    إمـا  رب حـىت املـوت   واضح متاما بـأن الـشخص املعـين قـد ضُـ          من ال لو كان   

 .ينجزتالسجن أو زمالئه احمل

 يف حالة انتـهاك أي      ةنتصاف فعال وسيلة ا يف هذا الصدد احلق يف      من األمور الرئيسية    و  - ٦٠
الـة أمـام حمـاكم      فرصـة متكافئـة للوصـول إىل العد       احلـق يف     انتـهاك    وأحق من حقـوق اإلنـسان       

بالنـسبة ملعظـم     فر أو ميسور  افإن هذا احلق غري متو    وأما يف املمارسة العملية،     . مستقلة، ونزيهة 
فالعديـد مـن    . قام املقرر اخلـاص بـإجراء مقـابالت معهـم يف مجيـع أحنـاء العـامل                ين الذين   جزتاحمل

ألعمــال  عــرضالتون ش حمــام، وخيــدفــع أجــور ونال يــستطيعوقــط، ا قاضــياحملتجــزين ال يــرون 
. لألثريـاء  إال   ، يف كـثري مـن األحيـان،       فراتـو تال  الـيت    ؛ يف إقامة العدل   أهنم ال يثقون   أو   ية؛انتقام

ــدى   ــت ل ــراء الــ   وثب ــانوين للفق ــتمكني الق ــة ال ــشئيتجلن ــؤخرا ت أن ــة أن م ــني أربع ــسمة، بالي  ن
 يعمـل   فرص الوصول إىل نظام قـضائي      من   يامون فعل ورحميقرب من ثلثي سكان العامل،       ما أي

مليـون نـسمة يف مجيـع        ٩,٨البـالغ عـددهم      احملتجـزين الغالبيـة العظمـى مـن       و. )١٣(بشكل جيـد  
  .وسيادة القانونالعدالة إىل وصول فرصة فعالة للهم دي ليس لممن ي ه،أحناء العامل

  

__________ 
، اجمللــد “جلميــعا لــصاحلقــانون ال تــسخري” ، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيجلنــة الــتمكني القــانوين للفقــراء  )١٣(  

  .٢٠٠٨ول، نيويورك األ
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  احملتجزوناألطفال   - رابعا  
 ميكـن علـى الفـور      املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات األساسـية شـحيحة،          ما تكون حيث  - ٦١
 النــاس مــا يكــون يف قاعــدة هــذا اهلــرمغالبــا و. بــني البــشرفيمــا إنــشاء ترتيــب هرمــي ة الحظــم
نـوع    أو تـهم،  الـصحية أو إعاق    تـهم حال وأاالجتمـاعي،   مركـزهم    وأ ، بـسبب سـنهم    ونهمشامل
 أو بـسبب    ة،اجلنـسي توجهاهتم   وأأجانب،  ك  وضعهم وأ العرقي أو الديين،     انتمائهم أو   ،نساجل
  .دمان املخدراتإ

وينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان واملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، علـى تـدابري                   - ٦٢
. حمددة بالنسبة لفئات معينة من احملتجزين، استجابة للحالة واالحتياجات اخلاصة هلـذه الفئـات             

 يتعلــق وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص للتــدابري الــيت ال تــشمل احلــبس فيمــا     
وقـد عـاجل املقـرر    . بالفئات املستضعفة يف االحتجاز ألنه من األرجـح تالقـي املزيـد مـن املعانـاة              

اخلاص يف عدد من تقاريره السابقة، االحتياجـات اخلاصـة لفئـات معينـة فيمـا يتعلـق بالتعـذيب                 
ال األسـري،  وسوء املعاملة، مثال احتياجات املرأة فيما يتعلق بالرعاية الصحية اإلجنابيـة، االتـص            

ــة الشخــصية، ومــا إىل ذلــك   ــذين  )A/HRC/7/3انظــر (والنظاف ؛ واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ال
وســائل الراحــة ”ترســي اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالنــسبة هلــم معــايري تتعلــق بـــ 

ــة ــة خاصــة     )A/63/175انظــر (“ املعقول ــاجون إىل عناي ــذين حيت ــاطون املخــدرات، ال ، ومــن يتع
 االنسحاب، وكذلك خبصوص العالج الطيب بشكل أعـم، مبـا يف ذلـك إمكانيـة                لعالج أعراض 

الوصــول إىل العــالج التعويــضي بــاملواد املــشاهبة لألفيــون، والوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة     
  ).A/HRC/10/44انظر (اإليدز، وما إىل ذلك /البشرية

  
  ألطفال احملتجزينل املزدوج الضعف  -ألف   

 املدافعـة كـثرية   الصـوات   األاما على اعتماد اتفاقية حقـوق الطفـل، و         عشرين ع   مرور بعد- ٦٣
 - )١٥(حتجـاز اليتـسم بـضعف كـبري أثنـاء ا        األطفـال   موقـف    ال يـزال     ،)١٤(عن حقوق األطفـال   
ــديرات   ــا لتق ــون طفــل حمــرومني مــن     يوجــد ، متحفظــةوطبق ــر مــن ملي ــراهن أكث يف الوقــت ال

يف و  أ ،الـسجون  وأحتجاز رهـن احملاكمـة،      الامرافق   وأ ، الشرطة خمافر يف   حمتجزينوحريتهم،  
الغالبيـــة و). ٦١، الفقـــرة A/61/299انظـــر  (مماثلـــة أمـــاكن احتجـــاز وأ ،ألطفـــالمغلقـــة لدور 

 وعلـى عكـس    -  بسيط مالعظمى من هؤالء األطفال هم من املتهمني أو احملكوم عليهم يف جر           
__________ 

ــال، تقريــر    )١٤(   ، وكــذلك E/CN.4/1996/35  و E/CN.4/1988/17 املقــرر اخلــاص الــسابق يانظــر، علــى ســبيل املث
  .A/61/299الدراسة املتميزة للخبرية املستقلة عن العنف ضد األطفال 

لــد الثــاين، البــاب  ، اجملHRC/GEN/1/Rev.9بــشأن احلاجــة إىل سياســة عامــة شــاملة لقــضاء األحــداث، انظــر     )١٥(  
  .١٠السادس للجنة حقوق الطفل، التعليق رقم 
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 إال جزءا صـغريا مـن   ة عنيفةرميجبن ألسباب تتعلق واحملتجزال يشكل األطفال االعتقاد السائد،  
  .)١٦(وىل األمرةلل خمالفون ومعظمهم. هؤالء
ــستحقو  - ٦٤ ــسبب      ت ــا خاصــا ب ــهم اهتمام ــسان لألطفــال احملــرومني مــن حريت حقــوق اإلن
مجيــع احملتجــزين  ، مثــل هــمف ؛أوال، بــسبب احتجــازهم :  هلــؤالء األطفــال زدوجاملــضعف الــ

ئهم منـا مرحلـة   و وثانيـا، بـسبب سـنهم،        هلـم؛ ة  تـوفري الرعايـ   يف  اآلخرين، يعتمدون على الدولـة      
 علــى احملــك رفــاه الطفــل يف حلظــة احلرمــان مــن فلــيس،  الــيت متيــزهمالبدنيــةشاشة اهلــو النفــسي
 املتعلـق   نظـور املمـن   و. النمـاء الالحـق للطفـل احملتجـز أو الطفلـة احملتجـزة             وإمنا،  فحسباحلرية  

 الــذي وقــتللعــل ممــا جي “ التكــوينســين”األطفــال يف يكــون هــؤالء ، ةالنفــسيوالبنيــة  اءنمــالب
  .حياهتمبقية  عليهم طوال خاصتأثري  االحتجاز يف ضوهمي
  

  احلرمان من احلرية كمالذ أخري  -باء   
يقتضي القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان واملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، أن يكـون               - ٦٥

ويف حـني أن أي  . )١٧(قـل مـدة ممكنـة   حرمان الطفل من حريته هو املالذ األخري وال ينفـذ إال أل    
بالنـسبة الحتجـاز    “ العتبـة ”، تكـون    )١٨(حرمان مـن احلريـة جيـب أن يفـي بـضمانات جوهريـة             

وقبـل الـشروع يف أي إجـراءات قـضائية، وكـذلك طـوال فتـرة                . الطفل أعلـى مـن ذلـك كـثريا        
ب أن ينظـــر جبديـــة يف حلـــول خارجـــة عـــن نطـــاق القـــضاء، مثـــل  اإلجـــراءات الالحقـــة، جيـــ

وجيــب أن يقتــصر االحتجــاز رهــن احملاكمــة علــى الظــروف االســتثنائية، وأن        . )١٩(تحويــلال
يــستعاض عنــه كلمــا أمكــن ذلــك بتــدابري بديلــة، مــن قبيــل اإلشــراف الــصارم أو اإلحلــاق            

وال جيوز سجن طفل إال إذا مل يكن باإلمكان حتقيق اهلدف العام منـه، وهـو إعـادة     . )٢٠(بأسرة
وجيـب تـشجيع اختـاذ التـدابري غـري      .  مـن خـالل أي تـدابري أخـرى     .دمج احلدث وإعـادة تأهيلـه     

االحتجازية، من قبيل الربامج املشتملة على وضع احلدث حتت االختبار أو إسداء املشورة إليـه               

__________ 
  ).٢٠٠٦مايو /أيار(ورقة معلومات محاية الطفل : منظمة األمم املتحدة للطفولة، األطفال اجلاحنون  )١٦(  
واعـد  ق: يني غـري امللـزمني التـاليني    وانظر أيضا معايري القانون؛من اتفاقية حقوق الطفل   ) ب (، الفقرة ٣٧املادة    )١٧(  

قـرار اجلمعيـة    : يجنيقواعـد بـ   ( ١٩٨٥ لعـام    األمم املتحـدة الـدنيا النموذجيـة إلدارة شـؤون قـضاء األحـداث             
حلمايـة األحـداث اجملـردين مـن حريتـهم لعـام            وقواعد األمم املتحدة    ،  )١-١٩، الفقرة   رفق امل ٤٠/٣٣العامة  
  .١، الفقرة ٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة : قواعد هافانا( ١٩٩٠

  . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ٩انظر على سبيل املثال املادة   )١٨(  
  .١-١١  القاعدةانظر قواعد بيجني،  )١٩(  
  .١٧، وقواعد هافانا، القاعدة ٢-١٣انظر قواعد بيجني،   )٢٠(  
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ويف مجيــع املراحــل، يكــون للطفــل احلــق يف أن يعامــل بطريقــة تتفــق مــع  . )٢١(أو تدريبــه مهنيــا
  .)٢٢(تعزيز إحساسه بكرامته وقدره

، هبـا قـام  الـيت  بعثـات تقـصي احلقـائق    إذ استعرض املقـرر اخلـاص اخلـربة املـستقاة مـن         و  - ٦٦
كـثريون بـشكل مفـرط حمرومـون مـن حريتـهم بـشكل              أطفـال   مثـة    ه أن ، إىل ألسفمع ا  خلص،
يف كثري مـن البلـدان يكـون نظـام قـضاء األحـداث، إن كـان         و. للمعايري املذكورة أعاله  خمالف  

ة عـن  ارجـ اخلالتـدخالت  أمـا   . رقـى إىل معـايري حقـوق اإلنـسان        ي موجودا أصال مضمحال، وال   
ــضانطــاق ــة   ء الق ــدابري غــري االحتجازي ــان   ف أو الت ــر األحي ــي يف أكث ــصة ه ــا أو ال ناق  ُينظــر فيه

أن يكـون   بـدال مـن     معتـادا    جيعـل احتجـاز األطفـال إجـراء          وهـذا كلـه   ،   من االهتمـام   يكفي مبا
 نظام العدالـة اجلنائيـة كبـديل        ، يعمل  من البلدان  في كثري فوعالوة على ذلك،    . )٢٣(ا أخري امالذ

، إما ال وجود له أو ال يعمـل بطريقـة سـليمة، ممـا يـؤدي         لرعاية االجتماعية لنظام  لغري مناسب   
 مـساعدة اجتماعيـة      األمـر، إىل    يف واقع  حيتاجون، بل هم إىل احتجاز أطفال مل يرتكبوا جرمية،       

  ).، مثالأطفال الشوارع(
 مما روع املقـرر اخلـاص شـدة اخنفـاض سـن املـسؤولية اجلنائيـة يف كـثري                    وعموما، كان   - ٦٧

غـري،    سـنوات ال   ١٠ أو   ٩ وخالل زيارتيه، صادف صبيانا وبنات يبلغ سـنهم          .)٢٤(من البلدان 
 ويف هـذا الـصدد، يـود        .)٢٥(حرموا من حريتـهم، وكـثري منـهم يف احتجـاز ميتـد رهـن احملاكمـة                

 عامـا ينبغـي أن      ١٢ة حقوق الطفل الذي مفاده أن سن        املقرر اخلاص أن يكرر تأكيد رأي جلن      
  .)٢٦(يكون السن الدنيا املطلقة للمسؤولية اجلنائية، وأنه ينبغي زيادهتا

__________ 
ــة     قواعــد   )٢١(   ــدابري غــري االحتجازي ــة للت ــدنيا النموذجي ــم املتحــدة ال ــو (األم ــرا: قواعــد طوكي ــة  ق ــة العام ر اجلمعي

  . اتفاقية حقوق الطفل من٤ ، الفقرة٤٠ وانظر أيضا املادة ،)، املرفق٤٥/١١٠
  . من نفس اتفاقية حقوق الطفل١، الفقرة ٤٠انظر املادة   )٢٢(  
  )٢٣(  A/HRC/7/3/Add.5   توغـو،  : ، واملالحظـات اخلتاميـة للجنـة حقـوق الطفـل       ٥٥، الفقرةCRC/C/15/Add.255 ،

  .٧٤ الفقرة
جلنـة حقـوق    انظـر أيـضا     و. ٤٠، الفقـرة    A/HRC/7/3/Add.7: ندونيـسيا إ مثـاين سـنوات يف       ،على سـبيل املثـال      )٢٤(  

  .٣٥-٣٠  منالفقرات، ٢٠٠٧، ١٠التعليق العام رقم الطفل 
علـى سـبيل   و؛ ٦٦، الفقـرة   CRC/C/15/Add.264منغوليـا،  : لجنـة حقـوق الطفـل    لتاميةاخلالحظات املوانظر   )٢٥(  

قاضـي  ذلـك  لـشرطة لألحـداث إىل أربعـة أشـهر إذا قـرر         ا احتجـاز    صليـ مولدوفا، أن   مجهورية   يفميكن  املثال  
  .١٦، الفقرة A/HRC/10/44/Add.3: التحقيق

  .٣٢، الفقرة ١٠ق العام رقم يجلنة حقوق الطفل، التعل  )٢٦(  
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  االحتجازظروف   -جيم   
االحتياجـات اخلاصـة   لبيـة  ينص اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان على عدد مـن املعـايري لت         - ٦٨

ــو    ــى حن ــال عل ــملألطف ــدأ  و. )٢٧(مالئ ــسجون     عمــال مبب ــاة داخــل ال ــني احلي ــوارق ب ــيص الف تقل
حقـوق  أي  على حنو كامـل بـ     وخارجها إىل أدىن حد ممكن من حق احملتجزين األحداث التمتع           

 مـــن جتريـــدهم مـــع تتعـــارضباســـتثناء تلـــك الـــيت مدنيـــة أو اقتـــصادية أو سياســـية أو ثقافيـــة  
كنـة، مـن قبيـل       من حريتهم على أقل درجـة مم       جتريدهم مستوى   يقتصر وجيب أن    .)٢٨(حريتهم

أن يكـون عـدد األحـداث     جيـب   و .احتجازهم يف مرافق مفتوحة ختضع إلجراءات أمنيـة خمففـة         
 ،)٢٩(تيح معاملة احملتجـزين حـسب احتياجـاهتم الفرديـة      احملتجزين يف مرافق مغلقة صغريا حبيث ي      

 وتلـيب  ،)٣٠(أماكن لنومهم يف مهاجع مجاعية صغرية أو غرف نـوم فرديـة           تلك املرافق   توفر  أن  و
  . )٣١(حاجة احلدث للخصوصية

ملعــايري املــذكورة أعــاله  ا، يبــدو لعديــد مــن األطفــال اجملــردين مــن حريتــهم  ل بالنــسبةو  - ٦٩
مـة أطفـال كـثريون      ثتتضمنه مـن محايـة وظـروف مرتـآة غـري ذات صـلة بـالواقع احلقيقـي، ف                   مبا

زنزانــات  كــانوا حمتجــزين يف ه خــالل زياراتــم املقــرر اخلــاصالــذين قابلــهبــشكل مفــرط مــن  
وكـان ذلـك    . من ناحية املرافق الصحية والنظافة العامة     ، ويف ظروف مؤسفة     شديدة االكتظاظ 

ــن أن يكــون           ــصد م ــا يق ــم م ــة، رغ ــن احملاكم ــرة االحتجــاز ره صــحيحا إىل حــد كــبري يف فت
ــال      ــسبة لألطف ــتثنائي بالن ــة إجــراء اس ــن احملاكم ــة   . االحتجــاز ره ــت حال ــواي كان ويف أوروغ

ويقـوم نظـام االحتجـاز      . مروعـة ئـة للغايـة     ياملدانني احملتجـزين يف ظـروف رد      األطفال املتهمني و  
، وال تتــاح لألطفــال فــرص للتعلــيم أو العمــل أو للقيــام بــأي نــشاط إلعــادة    عقــايبعلــى هنــج 

.  ســاعة يف اليــوم ٢٢لفتــرات تــصل إىل  علــى البقــاء يف زنزانــاهتم   لــصبيان تأهيلــهم، وجيــرب ا 
 يف الزنزانـات، ممـا يـضطر    مـراحيض فلـيس هنـاك   . ئـة جـدا  يفهي رداملرافق الصحية  ظروف   أما

ويف . املرحـاض احملتجزين إىل االنتظار لساعات قبل أن يسمح هلـم أحـد احلـراس بالـذهاب إىل                 
، يـضطر احملتجـزون إىل قـضاء حاجتـهم يف قنـاين وأكيـاس بالسـتيكية،                 “بيدراس هـوم  ”سجن  

 . كريهة حول املبىنالروائح الورميها من النوافذ، مما يؤدي إىل انتشار 
  

__________ 
  .٣٧ إىل ٣١القواعد من ؛ وقواعد هافانا،  من قواعد بيجني٥-١٣القاعدة   )٢٧(  
  . من قواعد هافانا١٣القاعدة   )٢٨(  
  .٣٠القاعدة املرجع نفسه،   )٢٩(  
  .٣٣القاعدة املرجع نفسه،   )٣٠(  
  .٣٢القاعدة املرجع نفسه،   )٣١(  
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 أشكال معينة من إساءة املعاملة  - دال  
 تعيـد تأكيـد   ، الـيت     مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل        ٣٧املـادة   مـن   ) أ(الفقـرة الفرعيـة     تنص    - ٧٠

حلظـر التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية              قييـد   الطابع املطلق وغـري القابـل للت      
ــى   أو ــة، عل ــه املهين ــريض جيــوأال ”أن ــة     ز تع ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب أو لغ ــل للتع أي طف
مثـة احتمـال     عمومـا أن      املقـرر اخلـاص    وقد وجـد  . “العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو

ــهم   يتعــرض كــبري جــدا ألن   ــال اجملــردين مــن حريت ــاألطف ــةل وإضــافة إىل تعــرض  . سوء املعامل
ترافات أو غري ذلـك مـن املعلومـات، فهـم           الستخالص االع األطفال خلطر إخضاعهم للتعذيب     

ــذاء        ــة أو لإليـ ــات البدنيـ ــحية للعقوبـ ــوع ضـ ــبري للوقـ ــد كـ ــضا إىل حـ ــة أيـ ــب  عرضـ ــن جانـ مـ
  . احملتجزين رفاقهم

  
  العقوبة البدنية    

مــا فتئــت اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة حلقــوق اإلنــسان تؤكــد يف فقههــا القــضائي أن      - ٧١
اللجــوء إليهــا كتــدبري تربــوي  جــرى قوبــة علــى جرميــة أو   كعأُمــر هبــاالعقوبــة البدنيــة، ســواء  

 .)٣٢(املهينـة  حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو        تتناقض مع   تأدييب،   أو
تـشكل عمـال غـري قـانوين وفقـا للـنص الـصريح لقواعـد                ألحداث  للمحتجزين ا العقوبة البدنية   ف

 مــن قواعــد هافانــا علــى وجــه  ٦٧تــذكر القاعــدة كمــا . بــيجني وقواعــد هافانــا علــى الــسواء 
معاقبتـه علـى     انفراديـا أو  حبـسه    أو   مغلقـة أنه حيظر إيداع احلدث يف زنزانة مظلمة أو         التحديد  

 هتقييــد اتــصال وأ هختفــيض كميــة طعامــ وأأي حنــو ميكــن أن يــضر بــصحته البدنيــة أو العقليــة،  
ــر  ــأفراد أســ ــتهبــ ــهه أو حرمانــ ــل   وأ،   منــ ــى العمــ ــاره علــ ــة إجبــ ــة تأديبيــ ــذلك  و،كعقوبــ كــ

  .ماعياجل عقابال
ضرب اجملـرمني صـغار     بـ  القوانني الوطنية يف بعض البلـدان صـراحة          ترخصومع ذلك،     - ٧٢

وحـىت يف البلـدان الـيت حيظـر      .)٣٣(بالعصي باعتباره إجـراء تأديبيـا  ضربا موجعا أو ضرهبم   السن  
 يف حـق األشـخاص اجملـردين مـن          فيها القانون العقوبة البدنية، كثريا مـا تـستخدم هـذه العقوبـة            

ويف بعـض   . حريتهم، وخاصة األطفـال، وغالبـا مـا يكـون ذلـك بـسبب سـوء تـصرف طفيـف                   
__________ 

  .٢٠٠٦، لعام ٨التعليق العام رقم جلنة حقوق الطفل،  وانظر أيضا ؛٢٨-١٨، الفقرات A/60/316انظر   )٣٢(  
الـضرب أو اسـتخدام أشـكال أخـرى مـن           ” ٢٩٥ يف املـادة     على سبيل املثال، جييز القانون اجلنائي النـيجريي         )٣٣(  

وأعربـت جلنـة حقـوق الطفـل،     .  ٥٧، الفقـرة   A/HRC/7/3/Add.4:  لتأديب األطفال واخلدم وغريهم“القوة
يــة مــن قبيــل اجللــد نعنــد النظــر يف تقريــر اململكــة العربيــة الــسعودية، عــن قلقهــا ألنــه ميكــن إنــزال عقوبــة بد  

ــادة  ١٨ ســن باألشــخاص احملتجــزين حتــت  ــوائح االحتجــاز والــسجن لعــام   ٢٨، مبوجــب امل  :١٩٧٧ مــن ل
CRC/C/15/Add.148 ٣٤ و ٣٣، الفقرتان.  
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زيارهتا، بـدا أن العقوبـة البدنيـة هـي ممارسـة            جرت  املؤسسات اخلاصة الحتجاز األحداث اليت      
 املرافــق صــراحة باســتخدامها تلــكويف بعــض األحيــان، أقــرت ســلطات الــسجون يف . روتينيــة

ــثال يف          ــك م ــة، وذل ــدم الطاع ــة ع ــة يف حال ــراض تأديبي ــة ألغ ــة البدني ــتظم للعقوب ــق يف املن مراف
  . إندونيسيا وتوغو

 إندونيـسيا   ن قبيـل   يف بلدان م   املقرر اخلاص هبا   وتشمل وسائل العقوبة البدنية اليت أُبلغ       - ٧٣
 لساعة أو أكثـر     توغو إبقاء احملتجزين يف أوضاع جمهدة، كإجبارهم على االحنناء        ووأوروغواي  

؛ واللطــم علــى تــدةة لفتــرات مممــع ثــين الــركبتني وبــسط الــذراعني؛ وتقييــد األيــدي إىل األســرَّ 
؛ واملعاقبـة بعـدد مـن الـضربات         اتالرأس أو على الوجه والضرب باأليدي أو بأدوات كـاهلراو         

كـثريا  وكوسيلة للتخويـف،  . بعصي خشبية على الظهر أو الردفني؛ والتعليق من قضبان النافذة      
 . خريناآلطفال األ العقوبات ترتل بالطفل أمام كانت تلكما 
  

 اإليذاء من جانب الرفاق احملتجزين    

ة فبـص يكونـون   يصدر قسط كبري مـن إيـذاء األطفـال مـن احملتجـزين اآلخـرين، الـذين                    - ٧٤
يكـون  وميكـن أن    . األطفـال اآلخـرين   ولكـن ميكـن أن يكونـوا أيـضا مـن            بـالغني،    من ال  أساسية

بـني  فيمـا  أسباب العنـف  ترجع وقد . لفظيا ونفسيا وبدنيا أيضا، مبا يف ذلك االغتصابيذاء  اإل
السجناء إىل التنافس على املوارد الشحيحة أو قيام املسؤولني عـن الـسجن بتخويـل الـسلطة يف          

ــديهم   ــزين ل ــع حملتجــزين ممي ــراد    و. الواق ــة أن حتمــي احملتجــزين، وال ســيما أف مــن واجــب الدول
أيـة  ودون .  احملتجـزين رفـاقهم ل األطفال، من أي اعتداء من جانـب    ن قبي لضعيفة م اجلماعات ا 

ــداخلي،         ــسهم يف أدىن درجــات النظــام ال ــال احملتجــزون أنف ــة، ســيجد األطف ــن الدول ــة م محاي
  . وعرضة لالستغالل من جانب اآلخرين

صلهم معاملة األطفال مـن جانـب احملتجـزين البـالغني هـو فـ             يذاء  ومن الضمانات ضد إ     - ٧٥
ــة امللزمــة وغــري       ــا يف العديــد مــن األحكــام القانوني ــاء احتجــازهم، وهــو أمــر يتجــسد قانوني أثن

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة    من ١٠ من املادة ٣و ) ب( ٢الفقرتان  امللزمة، وأبرزها   
ــ .)٣٤(اتفاقيــة حقــوق الطفــل  مــن ٣٧مــن املــادة ) ج(الفقــرة الفرعيــة  و،والــسياسية يف د شّدوُي

البـالغني  عـن  املتهمني األطفال بني  فصل  ال للجنة حقوق اإلنسان على أن       ٢١لتعليق العام رقم    ا
ترمـي هـذه   عـالوة علـى ذلـك،    و). ١٣الفقـرة   ( من أحكام العهد الـدويل     “شرط إلزامي ”هو  

 ،وأغلبيتهم من مرتكيب املخالفات البـسيطة للمـرة األوىل        ،  القاعدة إىل محاية األطفال احملتجزين    

__________ 
  .نييج من قواعد ب٣-٢٦ و ٤-١٣ من قواعد هافانا؛ والقاعدتني ٢٩القاعدة أيضا نظر ا  )٣٤(  
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قافة الفرعية اجلرمية املهيمنة يف العديد من أماكن االحتجاز، واليت مـن شـأهنا أن تقـوض               من الث 
ومـن الناحيـة املثاليـة، ينبغـي أن تكـون مرافـق احتجـاز               . هم وتأهيلـ  همأي جهود إلعادة إدمـاج    

وعنـدما ال يكـون      ؛وموظفيهـا املتخصـصني   اخلاصة هبـا    األحداث مؤسسات منفصلة هلا مبانيها      
ضــعهم بعيـدا عـن مـرأى ومــسمع    و، جيــب أن يـضمن فـصل األطفـال و   ا النحـو األمـر علـى هـذ   

وينبغـي أن يكـون الفـصل     .)٣٥(البالغني، أي أنه جيب احتجازهم يف جنـاح منفـصل يف الـسجن         
ــساعة   ــدار الـ ــى مـ ــالغون     . علـ ــسجناء البـ ــرس الـ ــوال أن حيـ ــن األحـ ــال مـ ــوز يف أي حـ وال جيـ

  .احملتجزين األطفال
 وعـي عـام بـضرورة فـصل          املقـرر اخلـاص    رهـا االدول اليت ز  ولئن كان هناك يف معظم        - ٧٦

.  يف أفـضل األحـوال     أزجمـ فإن تنفيـذ هـذه املبـادئ كـان          وضع املعايري ذات الصلة،     احملتجزين، و 
 لـدى الـشرطة ويف فتـرة    اإليـداع وكان انعدام الفصل بني احملتجـزين مقلقـا بـصفة خاصـة أثنـاء             

 جيـد األطفـال أنفـسهم يف حمـيط يتـسم بـالتوتر              ،نيرحلتفي هاتني املـ   حملاكمة؛ ف رهن ا االحتجاز  
وبعد اإليداع يف السجن، ال ينفـذ الفـصل بـني احملتجـزين يف بعـض                . والعنفاإليذاء  واخلوف و 

ويف بعـض   . البـالغون طـوال النـهار     ا يفعلـه    احلاالت إال خالل الليل، مما يترك األطفال عرضة ملـ         
، وذلــك يف الترفيهـي وقــت خـالل ال زنزانـة  احلـاالت، مل ُيفـصل األطفــال عـن البـالغني خــارج ال    

ويف حـاالت قليلـة، ُعهـد حبراسـة األطفـال إىل      . لدوفا على سبيل املثـال    وممجهورية  باراغواي و 
ــدريب املتخــصص     ــصهم الت ــسيئوا     حمتجــزين أكــرب ســنا، ال ينق ــضا أن ي ــل ميكــن أي فحــسب ب

  .وضعهماستخدام 
، حيـث    بنيجرييـا  ات اجلنائية يف الغوس    إدارة التحقيق  ،من األمثلة األكثر ترويعا   كان  و  - ٧٧
 عامـا كـان قـد قـضى حـىت تارخيـه أسـبوعني يف          ١١يبلـغ مـن العمـر       صيب   بـ  ى املقرر اخلاص  التق

وكــان حمتجــزا يف زنزانــة غــري رمسيــة يف أفظــع ظــروف ميكــن تــصورها، مــع حنــو . تلــك اإلدارة
يغطـي  كـن   يومل  . اءاإليـذ  تقريبـا عالمـات      امجيعيهم  ، بدت عل   من البالغني   حمتجز آخرين  ١٠٠

الزنزانة، اليت كانت بالغة الصغر بالنسبة لعدد احملتجزين فيها، إال سـقف مرجتـل ال يـوفر محايـة        
 هنـاك حفـرة يف إحـدى       توكانـ .  والرطوبة غري حمتملتني   ،احلرارةدرجة  من الشمس، مما جيعل     
 غـري كافيـة؛     يقدم بكميات  و نوعية متدنية ذو  وكان الطعام   . كمرحاضزوايا الزنزانة تستخدم    

 احملتجـزين، الـذين ال يقـوون علـى املطالبـة            ممـا جيعـل   وكان توزيعه على احملتجزين متروكا هلم،       

__________ 
  .نييج من قواعد ب٣-٢٦ و ٤-١٣ القاعدتنيانظر   )٣٥(  
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أجرى املقرر اخلاص مقابلة، مع هذا الـصيب،        وعندما  . على حصص أصغر  حيصلون  حبصصهم،  
  .)٣٦(كان ضعيفا لدرجة مل يتمكن فيها من الوقوف

ئـة بـني البـالغني واألطفـال، ميكـن لألطفـال األكـرب              وعلى غرار عالقة القوة غـري املتكاف        - ٧٨
ففــصل .  احملتجــزيناألطفــالنقلبــوا علــى رفــاقهم مــن ، أن ينــسبياســنا، بنمــوهم البــدين املتقــدم 

العدائيـة لـديهم، ميثـل      الرتعـة   األطفال حسب أعمارهم، أو مراحـل منـوهم البـدين، أو مـستوى              
قـران وغـريه مـن أشـكال الـضغط      تـسلط األ فيـد يف جماهبـة   العنـف، وميكـن أن ي  هذا ضمانا إزاء  

  .)٣٧(املؤذي الذي ميارسونه، وال سيما عندما تبدأ املسؤولية اجلرمية يف عمر مبكر
مــا مل ُيعتــرب أن مــصلحة ”فــصل األطفــال عــن البــالغني  مبــدأ وال جيــوز االســتثناء مــن   - ٧٩

إمكانيـة  وفر ه يـ ينبغي أن يفـسر تفـسريا ضـيقا، ولكنـ    تقييد   وهو   ،“الطفل تقتضي خالف ذلك   
ألحــداث إذا كــان ذلــك ال يتعــارض مــع  ل عامــا يف مرفــق ١٨إبقــاء احلــدث الــذي يبلــغ ســن  

  .)٣٨(املصلحة الفضلى لألطفال األصغر سنا
    

 النتائج والتوصيات  -خامسا  
املقـرر اخلـاص املعـين بالتعـذيب، أن     باعتباره  هعملفترة   طوال   ،وجد املقرر اخلاص    - ٨٠

 مــن حيــث وضــوحها بظــروف االحتجــاز، رغــم املتعلقــة اإلنــسان املعــايري الدوليــة حلقــوق
روتينيـة يف كـثري مـن    تكـاد تكـون   نتهك بطريقـة  ، ُتاحملتجزين ضمان احترام كرامة    ضرورة
عقايب النهج  الإىل  مما يعزى   املوارد أكثر   يود  ويبدو أن السبب يف ذلك يعزى إىل ق       . البلدان

 يف  اضـح أن الفـساد أيـضا يلعـب دورا سـلبيا           عظم أنظمة العدالـة اجلنائيـة، ولكـن مـن الو          مل
  . الصدد هذا
إصـالحات شـاملة    أن جتـري    التزاماهتا الدوليـة،    ب ، بغية الوفاء  ولذلك ينبغي للدول    - ٨١

 مـن الناحيـة     متكـني املعـتقلني   بغيـة   ،  توفر املزيد من املـوارد إلقامـة العـدل        أن  العدالة و لنظام  
ــ. حالتــهم القانونيــة مــن تقــدمي شــكاوى بــشأن  لتحــسني األخــرى العناصــر اهلامــة شمل وت

وجود سلطة قضائية مستقلة حقا، وإنشاء آليات رصد وطنيـة مـستقلة،       الحتجاز  ظروف ا 
التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب،              أمـور منـها     من خالل   
__________ 

  )٣٦(  A/HRC/7/3/Add.4٤٣، الفقرة األول ، التذييل.  
  )٣٧(  A/HRC/7/3/Add.7 من قواعد هافانا٢٨؛ وانظر أيضا القاعدة ٤٠، الفقرة .  
ــادة    )٣٨(   ــرة  ٣٧انظــر امل ــل؛   ) ج(الفق ــة حقــوق الطف ــة حقــوق الطفــل،  ومــن اتفاقي ــم  جلن ــام رق ــق الع  ،١٠التعلي

ــان ــدة؛ ٨٦ و ٨٥ الفقرت ــا؛   ٢٩ والقاع ــد هافان ــن قواع . ٤٨، الفقــرة األول، التــذييل A/HRC/7/3/Add.3 م
  .٣٣، الفقرة A/HRC/7/3/Add.7ولالطالع على ممارسة جيدة يف هذا الصدد، انظر 
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علـى سـبيل    أن يقـوم    تمع املاحنني الـدوليني     كما ينبغي جمل  . إنشاء هذه اآلليات  قضي ب الذي ي 
ــة ــ األولويـ ــالح    مبـ ــة إىل إصـ ــا الراميـ ــرية يف جهودهـ ــدول الفقـ ــامساعدة الـ ــضاينظـ  ء القـ

   .فيها لسجونوا
، هبــدف شكل مالئــم بــظــروف االحتجــاز احتياجــات احملتجــزين لــيب وينبغــي أن ت  - ٨٢

احلرية على أقـل درجـة      وينبغي االقتصار يف تقييد      . على الدوام  االحترام الكامل لكرامتهم  
 إصـالح احملتجـز  هبـدف  اتبـاع مبـدأ تقلـيص أثـر التجريـد مـن احلريـة إىل أدىن حـد               ممكنة، و 

احلاجة إىل تطبيق هذه املبادئ أكثر إحلاحـا بالنـسبة          وتكون  . كامله على حنو    تأهيلإعادة  و
   . التعليمية والترفيهيةهم وحقوقاحملتجزينلألطفال 

 املقــرر وديــقــوق الطفــل،  العتمــاد اتفاقيــة حالعــشرينمبناســبة الــذكرى الــسنوية و  - ٨٣
غة الواردة يف االتفاقية ال لبس فيها عندما يتعلق األمـر باحتجـاز             اأن الصي اخلاص التذكري ب  

وال حيتجــز الطفــل  .فر حلــول أخــرىاإذا مل تتــوال جيــوز احتجــاز األطفــال إال فــ. األطفــال
 بري بديلـة اتـد فر احـال عـدم تـو   فـرض االحتجـاز إال يف       يُ ال، و ألقصر فترة زمنية مناسبة    إال

  . هوتأهيل لطفلاسهم يف إعادة إدماج أخرى ت
دعو الدول إىل وضـع مـصلحة الطفـل الفـضلى يف            يأن  كذلك  املقرر اخلاص   ود  وي  - ٨٤
دراسـة خـرباء األمـم      بذكر الـدول    يـ ود أن   كمـا يـ   .  نظمهـا اخلاصـة بقـضاء األحـداث        حمور

ــدة  ــشأن املتحــ ــواردة فيهــــ    بــ ــيات الــ ــال والتوصــ ــد األطفــ ــف ضــ ــ، واالعنــ  إىل هاودعيــ
  . بالكامل تنفيذها

ــضا    - ٨٥ ــرر اخلــاص أي ــود املق ــ أن وي ــةشري إىل أن العقي ــوب ــع حظــر   ت ال ة البدني ــسق م ت
الـدول  و.  القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة         أو العقوبة  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    

ــة  ــذ الكامــل هلــذا احلظــر، و  بملزم ــهحاســبة مبالتنفي ــمنتهكي ــضات للــضحا وفري ، وت . ياتعوي
ــار كــن مي وال ــيت   اعتب ــة ال ــشريعات احمللي ــسمحالت ــة  ب ت ــة البدني ــشيةالعقوب ــة  متم ــع اتفاقي  م

  . التعذيب مناهضة
ال غـىن   والبـالغني يف أمـاكن االحتجـاز ضـمانا          دائم بني األطفال    الفصل  الشكل  وي  - ٨٦

  .يطبق تطبيقا صارما، وجيب أن األطفاليذاء هؤالء عنه ضد إ
  


