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 والستون امسةاخل الدورة
        *املؤقت األعمال جدول من )ب( ٦٩ البند

 البديلــة النــهج ذلــك يف مبــا اإلنــسان، حقــوق مــسائل :ومحايتــها اإلنــسان حقــوق تعزيــز  
 األساسية واحلريات اإلنسان حبقـوق الفعلـي التمتع لتحسني

    
  العام األمني من مذكرة    

 العامـة  اجلمعيـة  بقـرار  عمـال  قدمـه  الـذي  املؤقت التقرير حييل بأن العام األمني يتشرف  
 مـن  وغـريه  بالتعـذيب  واملعـين  اإلنـسان  حقـوق  جمللـس  اخلـاص  املقـرر  نواك، مانفريد ٦٤/١٥٣

  .املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب
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ــر     ــة ضــروب مــن وغــريه بالتعــذيب املعــين اخلــاص للمقــرر املؤقــت التقري  املعامل
  املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو
  

  موجز  
 العامـــة اجلمعيـــة بقـــرار عمـــال يقدمـــه الـــذي التقريـــر، هـــذا يف اخلـــاص املقـــرر يعـــاجل  

ــثري الــيت املــسائل ،٦٤/١٥٣  العامــة والتطــورات االجتاهــات ســيما وال خــاص بــشكل قلقــه ت
  .بواليته املشمولة باملسائل الصلة ذات

 يف زالــت، ال التعــذيب عمليــات أن إىل العامــة اجلمعيــة انتبــاه اخلــاص املقــرر يلفــتو  
ــدول، معظــم يف واســع نطــاق علــى متــاَرس تقــديره، ــة األســباب أحــد إىلو ال ــة اجلذري  الكامن
 إضـافية  قواعـد  وضـع  إىل حاجـة  مثـة  لـيس  أنـه  واعتـرب  .العقاب من اإلفالت ظاهرة هو وراءها

 الالإنـسانية  أو القاسـية  العقوبـة  أو املعاملـة  ضـروب  مـن  وغـريه  ذيبالتعـ  مناهـضة  اتفاقية إن إذ
ــة، أو ــدابري مــن واســعة طائفــة تتــضمن املهين ــة الت ــدول، امللزمــة اإلجيابي ــع إىل ترمــي الــيت لل  من

 فيهـا  األطـراف  ١٤٧ الــ  الـدول  من االتفاقية تقتضي خاص، وبشكل .له حد ووضع التعذيب
 والـشبهات  للتعذيب التعرض ادعاءات كل يف للتحقيق ائيةالقض واليتها وإقامة التعذيب جترمي

 التـدابري  هـذه  تطبـق  مل الـدول  معظـم  أن هو له يؤسف ما لكن .ميارسه من وحملاكمة مبمارسته
 احلـق،  التعـذيب  ولضحايا .العقاب من اإلفالت ظاهرة على القضاء إىل الرامية امللزمة اإلجيابية

 املنــصفة التعويــضات علــى احلــصول يف لــه، رضــواتع أهنــم املختــصة للــسلطات تــبني مــا إذا
 والنفـسي  الطـيب  الـصعد  علـى  ممكـن  حـد  أقـصى  إىل للعـالج  الالزمـة  املـوارد  فيها مبا والكافية،

 إنـشاء  قانونـا،  الـدول،  واجـب  مـن  ذلـك،  علـى  وبنـاء  .التأهيل عمليات ولسائر واالجتماعي،
 للقـائم  املـايل  الدعم توفري األقل لىع أو التعذيب، ضحايا تأهيل إعادة مراكز من الكايف العدد
 منـع  جمـال  يف تقـدم  ولتحقيـق  .فيهـا  يعـاجلون  الـذين  واملرضـى  موظفيهـا  سـالمة  وضـمان  منها،

 الربوتوكــول علــى التــصديق يف اإلســراع إىل كافــة الــدول اخلــاص املقــرر يــدعو التعــذيب،
 وقائيـة  آليـات  بإنـشاء  ،ألحكامه وفقا القيام، وإىل التعذيب مناهضة باتفاقية امللحق االختياري

 وينبغـي  .االحتجـاز  أمـاكن  لكـل  ومفاجئـة  عاديـة  زيـارات  إجـراء  مبهمـة  تكلَّف حمترفة، وطنية
 انفـراد،  علـى  احملتجزين مقابلة وفرصة األماكن هذه مجيع إىل الدخول حرية اآلليات هذه منح

  .فعال حنو على ابعمله االضطالع من لتمكينها الالزمة والبشرية املالية باملوارد وتزويدها
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  مقدمة  - أوال  
 هــو ،٦٤/١٥٣ العامــة اجلمعيــة قــرار مــن ٣٨ بــالفقرة عمــال املقــدم التقريــر، هــذا إن  - ١

 مـن  وغـريه  بالتعـذيب  املعـين  اخلـاص  املقـرر  العامـة  اجلمعيـة  إىل يقدمـه  الـذي  شرع الثاين التقرير
 يقدمــه الــذي الــسادس والتقريــر املهينــة، أو الالإنــسانية أو القاســية العقوبــة أو املعاملــة ضــروب
 العامـة  اجلمعيـة  إىل قدمـه  الـذي  الـسابق  التقرير اخلاص املقرر كرس ولقد .احلايل اخلاص املقرر

)A/64/215 و Corr.1( القطريـة  زياراته أثناء له تكشفت اليت املروعة االحتجاز ظروف ملسألة. 
 وتفـشي  أمجع العامل يف اجلنائية العدالة نظم يعتري الذي القصور تشمل متعددة، عوامل وأدت
 يف أزمـة  نـشوء  إىل حريتـهم،  مـن  احملرومني األشخاص مع بالتعاطف شعور أي وانعدام الفساد

 عـدد  وارتفـاع  الـسجون  بازدحـام  املتعلقـة  اإلحـصاءات  تعززهـا  العاملي، دالصعي على السجون
 اخلــاص املقــرر زال مــا ولــذلك، .مثيلــة أخــرى ومؤشــرات احملاكمــة ينتظــرون الــذين احملتجــزين
 الــسجناء  أوضــاع  حتــسني  ســبيل  يف الــالزم  النحــو علــى  التحــرك  إىل العامــة  اجلمعيــة  يــدعو
 اتاملـصح  يف واملوجـودين  الـشرطة  لـدى  احملتجـزين  عـن  فـضال  فرد، ماليني ١٠ عددهم البالغ

 ذلــك عــددهم يتجــاوزهم الــذين أمجــع، العــامل يف االحتجــاز مراكــز وســائر والنفــسية العقليــة
 حقــوق بــشأن املتحــدة لألمــم خاصــة اتفاقيــة لــصياغة عاجلــة ضــرورة مثــة وبالتحديــد، .بكــثري

   .والعتمادها احملتجزين
ــة انتبــاه لفــت اخلــاص املقــرر ويــود  - ٢  فظاعــة مــدى إىل التقريــر، هــذا يف العامــة، اجلمعي

 العـامل  حـول  بلـدا  ١٧ إىل توجـه  املنـصرمة،  الست السنوات وخالل .العامل يف التعذيب ظاهرة
 مبهـام  مكلفـة  أخـرى  جهـات  مـع  مـشتركة  دراسـات  ثـالث  وأعـد  فيهـا،  احلقـائق  تقصي مبهمة

 البلـدان  مجيـع  يف ميـارس  لتعـذيب ا أن الواضـح،  بالـدليل  لـه،  وتبني .اخلاصة اإلجراءات مبوجب
 كانـت،  التعذيب من حاالت البلدان بعض يف وحدثت ).غرينالند فيها مبا الدامنرك، باستثناء(

 النطـاق  وواسـع  روتـيين  بـشكل  ميـاَرس  التعـذيب  أن إال فقـط،  معزولـة  حـاالت  يبـدو،  مـا  على
 بلـدان  مجيـع  عـن  عينـة  تـشكل  الـيت ( زارهـا  الـيت  البلـدان  معظـم  يف منـهجي  بـشكل  وأحيانا بل

 أخطـر  أحـد  يشكل التعذيب أن االعتبار يف أُخذ ما إذا خميف ألمر االستنتاج هذا وإن ).العامل
  .صميمهما يف اإلنسان، وكرامة اجلسد حرمة على مباشرا واعتداء اإلنسان حقوق انتهاكات

 يثـر  مل زيـة، النا واحملرقـة  الثانية العاملية احلرب انتهاء عقب املتحدة األمم تأسيس ولدى  - ٣
 مـن  كحـق  التعـذيب  حظـر  اإلنـسان  حلقـوق  الدوليـة  الشرعة تضمني وجوب على اعتراض أي

 منـاطق  يف التعـذيب  ممارسـة  تواصـلت  ذلـك،  ومع .إلغاؤها ميكن ال اليت املطلقة القليلة احلقوق
 ينيـة الالت أمريكا يف العسكرية الدكتاتوريات حتكمها اليت البلدان طليعتها ويف العامل، يف عديدة
 وغـريه  التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  صياغة إىل املتحدة األمم دفع ما وهذا .الستينيات أواخر منذ
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ــن ــروب مــ ــة ضــ ــة أو املعاملــ ــية العقوبــ ــسانية أو القاســ ــة، أو الالإنــ ــا وإىل املهينــ  يف اعتمادهــ
 لإللغــاء، القابــل وغــري مطلــق بــشكل التعــذيب حظــر علــى االتفاقيــة هــذه وتقــوم .١٩٨٤ عــام

ــدول علــى الــيت الواجبــات مــن دداعــ وتتــضمن ــاء األعــضاء ال ــع هبــا الوف  وجترميــه التعــذيب ملن
 مبــدأ  ضــمنها  مــن  القــضائية، الــسلطات  مــن  واســعة  جمموعــة علــى  بنــاء  ممارســيه  وحماكمــة

 واحلــصول قانونيــا االنتــصاف يف احلــق التعــذيب ضــحايا ومــنح العــاملي، القــضائي االختــصاص
 التعـذيب  مناهـضة  باتفاقية أُحلق ،٢٠٠٢ عام ويف .هبم حلق الذي األذى لقاء التعويضات على

 زيـارات  إجـراء  عـرب  الـسجون،  يف األوضاع وحتسني التعذيب منع بغرض اختياري بروتوكول
 عـدد  أصـبح  واليـوم  .حريتـهم  ُحرمـوا  أشـخاص  فيها يوجد اليت األماكن جلميع وعادية مفاجئة

 مـن  املتحـدة،  األمـم  يف األعـضاء  ١٩٢ الــ  الـدول  أصـل  مـن  دولـة  ١٤٧ االتفاقيـة  يف األطراف
 الــدول عــدد وأصــبح اخلــاص، املقــرر زارهــا الــيت ١٧ الـــ الــدول أصــل مــن دولــة ١٥ ضــمنهم
ــراف ــول يف األط ــاري الربوتوك ــة امللحــق االختي ــة ٥٤ باالتفاقي ــا اوإذ .دول ــدول أخــذت م  ال

 يــسهل فإنــه اجلــد، حممــل االختيــاري والربوتوكــول االتفاقيــة مبقتــضى واجبــات مــن عليهــا مــا
 يكفـي  بـل  إضـافية،  قواعـد  وضـع  إىل حاجـة  مثـة  ولـيس  .هـذا  عـصرنا  يف التعذيب على القضاء
   .غري ال املوجودة، القواعد تطبيق

 علـى  دليـل  أمجـع  العـامل  يف املخيـف  املـستوى  هـذا  علـى  التعـذيب  ممارسـة  مواصلة وإن  - ٤
 اخلـاص  املقـرر  ويقـدم  .اجلـد  حممل على يبدو، ما على هذه، واجباهتا تأخذ ال الدول معظم أن
 التعـــذيب مناهــضة  اتفاقيـــة تقتــضي  الــيت  الرئيـــسية الثالثــة  للواجبــات  حتلـــيال التقريــر  هــذا  يف

ــاري والربوتوكــول ــاء االختي ــا الوف ــضاء( هب ــى الق ــاهرة عل ــالت ظ ــن اإلف ــاب، م ــد العق  وتزوي
 مراكـــز ملعاينـــة فاعلـــة وطنيـــة وقائيـــة آليـــات واســـتحداث التأهيـــل، إعـــادة بفـــرص الـــضحايا

 قـام  الـيت  ١٧ الــ  الـدول  وأمههـا  الواجبـات،  هبـذه  الـدول  وفـاء  كيفيـة  فيـه  ويعرض ،)الحتجازا
 شــديد عــن اإلعــراب ويــود .العــامل دول كــل عــن عينــة زارهــا الــيت البلــدان وتــشكل .بزيارهتــا
 معـه  تعاوهنـا  وحلـسن  لزيارهتـا  إليـه  وجهتـها  اليت للدعوة البلدان هذه حكومات من لكل امتنانه
   .فيها مبهامه عهاضطال أثناء
 الـذي  الرئيـسي  التقريـر  أي ،A/HCR/13/39 الوثيقـة  إىل االنتبـاه  اخلـاص  املقـرر  ويلفت  - ٥

 A/HCR/13/39/Add.5 الوثيقـة  وإىل عـشرة،  الثالثـة  دورتـه  يف اإلنـسان  حقـوق  جملـس  إىل قدمه
 العـامل،  يف هينـة امل أو الالإنـسانية  أو القاسـية  العقوبـة  أو املعاملةو التعذيب ظاهرة فيها حلل اليت

  .االحتجاز لظروف تقييما فيها وعرض
  



A/65/273
 

6 10-48047 
 

  بالوالية الصلة ذات األنشطة  - ثانيا  
 بواليتـه،  عمـال  هبـا،  اضـطلع  اليت األنشطة إىل العامة اجلمعية انتباه اخلاص املقرر يلفت  - ٦
   ).Add.1-6 و A/HCR/13/39( اإلنسان حقوق جملس إىل تقريره تقدميه منذ
  

  اإلنسان حقوق بانتهاكات املتعلقة البالغات  - ألف  
 أرسـل  ،٢٠١٠ يوليـه /متوز ٣١ إىل ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٩ من الفترة أثناء  - ٧

ــشأن حكومــة ١٩ إىل رســالة ٣٤ اخلــاص املقــرر ــالتعرض ادعــاءات ب ــا للتعــذيب، ب ــدره وم  ق
ــداء ٨١ ــة حكومــة ٤٦ إىل عــاجال ن ــد أشــخاص عــن نياب ــضروب أو للتعــذيب يتعرضــون ق  ل

   .ردا ٧١ نفسها الفترة يف وورد .املعاملة سوء من أخرى
  

  القطرية الزيارات  - باء  
 .فيهمـا  احلقـائق  لتقـصي  اجلديـدة  غينيـا  وبـابوا  جامايكا إىل زيارة اخلاص املقرر أجرى  - ٨

ــى ــضا وتلق ــوة أي ــن دع ــة م ــة احلكوم ــارة اليوناني ــد لزي ــرة يف البل ــن الفت ــشرين ٢٠ إىل ١٠ م  ت
   .٢٠١٠ أكتوبر/األول

ــرة يف جامايكــا اخلــاص املقــرر وزار  - ٩ ــر/شــباط ٢١ إىل ١٢ مــن الفت  ويف .٢٠١٠ فرباي
 وتـبني  .معـه  تعاوهنـا  حـسن  وعلـى  البلـد  لزيـارة  إيـاه  دعوهتـا  علـى  احلكومـة  شكر مهمته، ختام

 عمـدا  الفـرد  إخـضاع  يف املتمثـل  للتعـذيب  التقليدي باملعىن التعذيب، ظاهرة أن اخلاص للمقرر
 يف متفــشية غــري منــه، معلومــات أو اعتــراف النتــزاع كوســيلة شــديدة نــاةمعا أو مربحــة آلالم

 متفاوتـة  لـدرجات  أفـراد  فيهـا  أُخضع اليت احلاالت من كبري عدد عن كشف أنه غري .جامايكا
 أمـر  وهـذا  املزريـة،  االحتجـاز  ظـروف  إزاء القلـق  اخلـاص  املقـرر  وسـاور  .كعقاب الضرب من

 أمـاكن  كـل  أن لـه  تبني كما .للقانون املخالفني لألفراد يةاإلنسان للكرامة التام االزدراء يعكس
 بــشكل فيهــا فــصل وال والعدوانيــة، العنــف مــن أعمــاال عــام بــشكل تــشهد تقريبــا االحتجــاز

 لألطفـال،  بالنـسبة  أمـا  .ضـدهم  املرفوعـة  اجلنائيـة  الدعوى مراحل حبسب احملتجزين بني واضح
 حمـدد  معيـار  أو تعريـف  أي التـشريعات  ّمنتـض  عـدم  إزاء القلـق  ببـالغ  شـعر  اخلـاص  املقـرر  فإن

 نـسبيا  كـبري  عـدد  الحتجـاز  األمر إصدار للقضاء يتيح ما وهذا للقانون، املخالف الطفل لتمييز
 عقوبــة أي تنفيــذ لعــدم ارتياحــه اخلــاص املقــرر وأبــدى .الــسبب هــذا إىل اســتنادا األطفــال مــن

 جـراء  القتلـى  عدد ارتفاع إزاء قالقل عميق ساوره ذلك، إىل إضافة .١٩٨٨ عام منذ باإلعدام
ــة األعــرية ــيت الناري ــا ال ــراد يطلقه ــشرطة أف ــه وإزاء ال ــه تبّين ــتم ال أن ــق ي ــذا يف التحقي  الوضــع ه

   .عنه املسؤولون يعاقب وال
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 .٢٠١٠ مـايو /أيـار  ٢٦ إىل ١٤ مـن  الفتـرة  يف اجلديـدة  غينيـا  بابوا اخلاص املقرر وزار  - ١٠
 وسـاوره  .تـام  تعـاون  مـن  أبدتـه  ما على للحكومة تقديره عن أعرب هذه، زيارته اختتام وبعد
 خاصـة  أمنيـة  شـركات  تتوىل ولذا دائم، بشكل القانون إنفاذ من الشرطة متكن عدم إزاء القلق
 انعـدام  حـول  خـاص  بـشكل  متحـور  هـذا  القلـق  وشعور .بالشرطة اخلاصة الرئيسية املهام بعض
 املتـهمني  والـضحايا  القبائـل  بـني  والتقاتـل  املـرتيل  بـالعنف  الـصلة  ذات اجلـرائم  منـع  على القدرة
 للـضرب  يتعرضـون  احملتجـزين  أن اخلاص للمقرر وتبني .فيها التحقيق وعلى الشعوذة، مبمارسة
 يف هلـم  كعقـاب  وذلـك  احتجازهم، من األوىل الساعات أثناء أو احتجازهم بعيد إما املتواصل
 يف جنحـوا  أو اإلصـالحية  املؤسـسات  من الفرار حياولون الذين واحملتجزون .األحيان من الكثري
ــها الفــرار  .احلركــة علــى قــدرهتم وُتــشل للتعــذيب علــيهم، القــبض إعــادة بعــد يتعرضــون، من
 اخلاصـة  الـشرطية  والربوتوكـوالت  السياسات تطبيق لعدم أمله خيبة عن اخلاص املقرر وأعرب

 اخلاصـة  صـالحية اإل املؤسـسات  يف الراشـدين  عـن  الفتيـان  فـصل  لعـدم  قلقه وأبدى .باألحداث
 أو املرتليـة  حيـاهتن  يف سـواء  شـديد،  لالعتداء تعرضهن احتمال فإن للنساء، وبالنسبة .بالذكور
 أفـراد  تتهم عديدة ادعاءات أيضا وتلقى .االنتشار واسعة املرتيل العنف ظاهرة أن علما العامة،
   .عنهن اإلفراج لقاء النساء على جنسيا باالعتداء الشرطة
ــررامل ويــود  - ١١ ــارة اخلــاص ق ــه إىل اإلش ــتمس أن ــوات ال ــن دع ــدول م ــة ال ــا التالي  :لزيارهت

 ؛)٢٠٠٥ عــام( إثيوبيــا ؛)٢٠٠٠ عــام( الشيــشان مجهوريــة يف احلالــة لبحــث الروســي االحتــاد
ــا ــام( إريتريـ ــرائيل ؛)٢٠٠٥ عـ ــام( إسـ ــستان ؛)٢٠٠٢ عـ ــام( أفغانـ ــستان ؛)٢٠٠٥ عـ  أوزبكـ

 املتعـــددة - دولـــة ( ؛بوليفيـــا)٢٠٠٥ عـــام( )اإلســـالمية - مجهوريـــة( إيـــران ؛)٢٠٠٦ عـــام(
 تــونس ؛)٢٠٠٣ عــام( تركمانــستان ؛)٢٠٠٥ عــام( بــيالروس ؛)٢٠٠٥ عــام( )القوميــات

 ؛)٢٠٠٥ عـام ( الليبيـة  العربية اجلماهريية ؛)١٩٩٧ عام يف طلب أول( اجلزائر ؛)١٩٩٨ عام(
ــة ــة اجلمهوري ــسورية العربي ــام( ال ــراق ؛)٢٠٠٥ ع ــام( الع ــا ؛)٢٠٠٥ ع ــام( غامبي  ؛)٢٠٠٦ ع
ــي ــام( فيجــ ــوت ؛)٢٠٠٦ عــ ــوار كــ ــام( ديفــ ــا ؛)٢٠٠٥ عــ ــام( ليربيــ ــصر ؛)٢٠٠٦ عــ  مــ

 الواليــات ؛)١٩٩٣ عــام( اهلنــد ؛)٢٠٠٥ عــام( الــسعودية العربيــة اململكــة ؛)١٩٩٦ عــام(
ــة املتحــدة ــيمن ؛)٢٠٠٤( األمريكي ــام( ال ــذه بعــض لكــون ويأســف ).٢٠٠٥ ع ــات ه  الطلب

   .طويلة فترات منذ ُوجه قد
  

  الرئيسية الصحافية اناتالبي  - جيم  
 قلقـه  عـن  ٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٢ يف أصـدره  بيان يف اخلاص املقرر أعرب  - ١٢

 قبـل  وذلـك  الـصني،  إىل كمبوديـا  مـن  قـسرا  اإليغـوري  العـرق  من فردا ٢٠ إعادة إزاء الشديد
  .الالجئ صفة على للحصول الشروط يستوفون كانوا إذا ما لتحديد وضعهم بت
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 جهـة  مـع  مـشتركا  بيانـا  اخلـاص  املقرر أصدر ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ ويف  - ١٣
 عـن  الكـف  علـى  التايلندية احلكومة فيه حث اخلاصة، اإلجراءات مبوجب مبهمة مكلفة أخرى
   .اإليغوري العرق إىل املنتمني طرد
 اخلـاص  املقـرر  أصـدر  للمـرأة،  العـاملي  اليـوم  يصادف الذي ٢٠١٠ مارس/آذار ٨ ويف  - ١٤
 فيـه  ُعرضت اخلاصة، اإلجراءات مبوجب مبهام مكلفة أخرى جهات مع مشتركا صحافيا ياناب

   .املرأة حلقوق رؤية
 ألن أملـه  خيبـة  عن فيه أعرب بيانا اخلاص املقرر أصدر ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ ويف  - ١٥

   .تتحقق لن رمسية مبهمة كوبا إىل زيارته
ــران ٢٦ ويف  - ١٦ ــه/حزيـ ــذي ،٢٠١٠ يونيـ ــصا الـ ــوم دفيـ ــدويل اليـ ــساندة الـ ــحايا ملـ  ضـ

 صـندوق  أمنـاء  وجملس التعذيب ملنع الفرعية واللجنة التعذيب مناهضة جلنة أصدرت التعذيب،
 التعـذيب،  أن إىل فيـه  أشـاروا  بيانـا  اخلـاص  واملقـرر  التعـذيب  لـضحايا  للتربعـات  املتحـدة  األمم
 مـن  عديـدة  منـاطق  يف رةمنتـش  ظـاهرة  زال مـا  مينعـه،  دويل قـانوين  إطـار  وجود من الرغم على
   .العقاب من اإلفالت ظاهرة خميف حد وإىل تصاحبها ما وكثريا العامل

  
  البارزة التدريبية والدورات واملشاورات بالعروض بيان  - دال  

 إيـــران مجهوريـــة ســـفارة عـــن مبمـــثلني فربايـــر/شـــباط ٢٣ يف اخلـــاص املقـــرر اجتمـــع  - ١٧
   .اخلاص املقرر وبوالية بالبلد تتعلق مسائل عدة لبحث فيينا يف اإلسالمية

 عقوبـة  مبناهـضة  املعـين  الرابـع  العاملي املؤمتر اخلاص املقرر حضر فرباير،/شباط ٢٤ ويف  - ١٨
  .“اإلنسانية والكرامة اإلعدام عقوبة” بعنوان عرضا وقدم جنيف، يف عقد الذي اإلعدام
 مبوجــب هــاممب مكلفــة أخــرى جهــات مــع اخلــاص املقــرر شــارك مــارس،/آذار ٣ ويف  - ١٩

ــة يف اخلاصــة اإلجــراءات ــيس العنــف” موضــوع لبحــث نقــاش حلق ــة ل ــة باســم - ثقاف  الثقاف
 النـساء  قتـل  لوقـف  العاملية احلملة” نيويورك يف نظمتها ،“والفتاة املرأة ضد للعنف حدا ضعوا

   .“ورمجهن
 لــيتا الــسنوية النــدوة يف االفتتــاحي اخلطــاب اخلــاص املقــرر ألقــى مــارس،/آذار ٤ ويف  - ٢٠

 اإلنــسان حقــوق :مفــصلي منعطــف” :موضــوع بــشأن آيــوا جامعــة يف احلقــوق كليــة عقــدهتا
 يف كعـضو  قـدم،  مـارس، /آذار ٥ ويف .“أوبامـا  إدارة حتـت  العـامل  يف املتحدة الواليات ومكانة
 مكانـة  اإلحـضار،  أمـر  العـسكرية،  احملاكمات التعذيب،” :موضوع بشأن عرضا نقاش، حلقة

   .“العامل يف املتحدة الواليات
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 الـدويل  اإلنـساين  للقـانون  جنيف أكادميية يف اخلاص املقرر ألقى مارس،/آذار ١٠ ويف  - ٢١
 أو القاسـية  املعاملـة  ضـروب  مـن  وغـريه  التعـذيب ”: موضـوع  بـشأن  حماضرة اإلنسان وحقوق

  .“املهينة أو الالإنسانية
 تعلـــــقامل الـــــسنوي االجتمـــــاع يف اخلـــــاص املقـــــرر شـــــارك مـــــارس،/آذار ٢٢ ويف  - ٢٢

 اجلنــسي العنــف مكافحــة مــسألة لبحــث  اإلنــسانحقــوق جملــس يعقــده والــذي الطفــل حبقـوق 
 يف سـيما  وال املؤسـسات،  يف اجلنـسي  العنـف ” بعنـوان  عرضـا  وقدم األطفال، يستهدف الذي
   .“االحتجاز أماكن
 ُنفــذت أنــشطة عــدة يف اخلــاص املقــرر شــارك مــارس،/آذار ١٢ إىل ٩ مــن الفتــرة ويف  - ٢٣
 نظمتـها  الـيت  النقـاش  حلقـة  مشلـت  اإلنـسان،  حقـوق  جمللـس  عـشرة  الثالثـة  الـدورة  شهـام  على

 تأهيـل  إلعـادة  الدويل اجمللس نظمها اليت النقاش وحلقة ؛٢٠٤٨ مشروع بشأن بريكلي جامعة
 لتوثيــق دائمــة نظــم عــن البحــث” موضــوع بــشأن العامليــة الطبيــة واجلمعيــة التعــذيب ضــحايا
ــات ــصحة جمــال يف ينياألخــصائ دور :التعــذيب عملي ــة ؛“ال ــيت النقــاش وحلق ــها ال ــة نظمت  جلن
ــوقيني ــدوليني احلقـ ــشأن الـ ــوع بـ ــذيب” موضـ ــساءلة التعـ ــسؤولية :واملـ ــاملني مـ ــل يف العـ  احلقـ
 اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  منتـدى  نظمها اليت النقاش وحلقة ؛“القانوين

 أوان آن هـل  .اآلن مـن  سـنة  بعـد  :يزمبـابو  يف اإلنـسان  حقـوق ” موضوع بشأن زمبابوي يف
 القــانون إلصــالح الدوليــة املنظمــة نظمتــها الــيت النقــاش وحلقــة ؛“االتفاقيــات؟ علــى التــصديق
   .“السجون يف ينالدِّ” موضوع بشأن اجلنائي
 وكليـة  بومونـا  كليـة  من كل يف حماضرة اخلاص املقرر ألقى أبريل،/نيسان ٩ و ٨ ويف  - ٢٤

 التعــذيب” موضــوع بــشأن األمريكيــة، املتحــدة الواليــات جنلــوس،أ لــوس يف للحقــوق لويــوال
 يف اخلـاص  املقـرر  خـربة  :املهينـة  أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه
 ســياق يف كوســيلة التعــذيب” موضــوع عــن عرضــا بومونــا كليــة يف وقــدم .“التعــذيب جمــال
  .“أوباما إلدارة القانونية والواجبات اإلرهاب على احلرب
 املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  اخلـاص  املقـرر  حـضر  أبريـل، /نيـسان  ١٧ إىل ١٠ من الفترة ويف  - ٢٥
 الربازيـل،  يف باهيـا  دو سـلفادور  يف ُعقـد  الـذي  اجلنائيـة،  والعدالة اجلرمية مبنع املعين عشر الثاين
 ويف .“واجلرميـة  الـشباب،  األطفال،” موضوع بشأن العامة االفتتاحية اجللسة يف خطابا وألقى

 للعدالـة  األولويـة  إيـالء ” موضـوع  حبث الذي “احلق إلحقاق املفتوح اجملتمع مبادرة” اجتماع
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  التنميـة  يف وتـساهم  الواقـع  تغري اليت النظم :احملاكمة قبل ما مرحلة يف

ــانون وســيادة ــرر ألقــى ،“الق ــة اخلــاص املق ــل االحتجــاز” موضــوع بــشأن كلم  اكمــةاحمل قب
 الربوتوكـول  وأمهيـة  التـاريخ ” موضـوع  بـشأن  كلمـة  ألقى أبريل/نيسان ١٣ ويف .“والتعذيب
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 مــن العمــل مجعيــة عقدتــه الــذي االجتمــاع يف “التعــذيب مناهــضة باتفاقيــة امللحــق االختيــاري
 اجلنـائي،  القـانون  إلصـالح  الدوليـة  املنظمـة /اليابـانيني  احملـامني  نقابـات  احتـاد /التعذيب منع أجل
ــش ــات ”موضــوع أنب ــارة آلي ــسجون زي ــشفافية ال ــسجون يف وال ــاري الربوتوكــول :ال  االختي

 املقـرر  ألقـى  أبريـل، /نيـسان  ١٤ ويف .“العامليـة  واملـستجدات  التعـذيب  مناهضة باتفاقية امللحق
 حقـوق  بـشأن  املتحـدة  لألمـم  اتفاقيـة  إىل احلاجـة ” مبوضوع املتعلق االجتماع يف كلمة اخلاص

 يف كلمـة  أيـضا  وألقـى  .للـسجون  الكاثوليكية الرعوية الدولية اللجنة ظمتهن الذي ،“احملتجزين
 الدوليــة، الـشفافية  ومنظمـة  اجلنـائي  القـانون  إلصــالح الدوليـة  املنظمـة  نظمتـه  الـذي  االجتمـاع 
 اخلــاص املقــرر ألقــى أبريــل،/نيــسان ١٥ ويف .“االحتجــاز أمــاكن تفتــيش” مبوضــوع املتعلــق
 املمارسـات  أفـضل  مـن  التحقـق ” موضـوع  عاجلـت  الـيت  بـاء  عمـل ال حلقة يف االفتتاحية الكلمة
 نظــام يف الــسجناء معاملــة جمــال يف األخــرى املمارســات وأفــضل املتحــدة األمــم حــددهتا الــيت

 لألمـم  اتفاقيـة  إىل واحلاجـة  االحتجـاز  أوضـاع ” موضـوع  كلمتـه  يف وتنـاول  ،“اجلنائية العدالة
 يف اخلــــاص املقــــرر ألقــــى أبريــــل،/نيــــسان ١٧ ويف .“احملتجــــزين حقــــوق بــــشأن املتحــــدة
 نقــص فــريوس” مبوضــوع املتعلــق واجلرميــة، باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب اجتمــاع
 اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس ” موضـوع  بشأن كلمة “اجلنائية والعدالة البشرية املناعة
   .“السجون يف
 أحــدمها فــانواتو، يف فــيال ورتبــ يف عرضــني اخلــاص املقــرر قــدم مــايو،/أيــار ١٢ ويف  - ٢٦

 علـى  واقـع  إىل ترمجته مرحلة إىل التعذيب حظر بضرورة الدويل االعتراف مرحلة من” بعنوان
 واآلخـر  ،“مفيدا؟ أمرا التعذيب مناهضة اتفاقية على التصديق يشكل ملاذا أي الوطين، الصعيد
 مبناسـبة  وذلـك  ،“لـوطين ا الـصعيد  علـى  التعـذيب  عن املساءلة آليات على جيدة أمثلة” بعنوان
 املعاملـة،  وإسـاءة  التعـذيب  منـع  بـشأن  عمـل  وحلقـة  مـستديرة  طاولـة  حـول  نقـاش  جلسة عقد

 ملفوضـية  التـابع  اهلادئ احمليط ملنطقة اإلقليمي واملكتب اخلارجية ووزارة العدل وزارة نظمتهما
   .فانواتو رئيس وحضرمها اإلنسان، حلقوق املتحدة األمم
 يف اجلديــدة، غينيــا بــابوا جامعــة يف حماضــرة اخلــاص املقــرر ألقــى ايو،مــ/أيــار ٢٤ ويف  - ٢٧

  .“ومنعه بالتعذيب املتعلقة اخلاص املقرر والية” موضوع بشأن موريسيب، بورت
ــران ٢ ويف  - ٢٨ ــه،/حزي ــدم يوني ــرر ق ــة أخــرى وجهــات اخلــاص املق ــام مكلف  مبوجــب مبه

 بـشأن  اإلنـسان،  حقـوق  جمللـس  ةعـشر  الرابعـة  الـدورة  يف مـشتركة  دراسـة  اخلاصـة  اإلجـراءات 
  ).A/HRC/13/42( اإلرهاب مكافحة سياق يف السري االحتجاز جمال يف العاملية املمارسات

 اتفاقيــة عــن احملاضــرات مــن سلــسلة اخلــاص املقــرر ألقــى يونيــه،/حزيــران ٨ و ٧ ويف  - ٢٩
  .نغكو هونغ يف القانونيني مجعية نظمتها القسرية، اإلعادة وحظر التعذيب مناهضة
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 عــن ممــثلني مــع اجتماعــات عــدة اخلــاص املقــرر عقــد يونيــه،/حزيــران ١٦ و ١٥ ويف  - ٣٠
 تتعلـق  مواضـيع  ملناقـشة  وذلـك  العاصـمة،  واشـنطن،  يف والكـونغرس  األمريكية اخلارجية وزارة
 البلـدان  جلنـة  مقـر  يف اجتماعـات  عقـد  يونيـه، /حزيـران  ١٦ ويف .اخلـاص  املقـرر  وبواليـة  بالبلد

 الوسـطى  أمريكـا  يف احلالـة  ملناقـشة  األمريكيـة  الـدول  ملنظمـة  التابعـة  اإلنسان قحلقو األمريكية
 املفتــوح اجملتمــع معهــد نظــم يونيــه،/حزيــران ١٨ ويف .الــشأن هــذا يف واليتــه عليــه تــنص ومــا
 الواليـات  عـن  وحتـدث  بـه  يـضطلع  الـذي  العمـل  عـن  معلومات اخلاص املقرر فيه عرض مؤمترا
  .لتعذيبوا اإلرهاب وحماربة املتحدة
 االجتمـاع  اخلـاص  املقـرر  حـضر  يوليـه، /متـوز  ٢ إىل يونيـه /حزيـران  ٢٨ من الفترة ويف  - ٣١

 وخــرباؤه وممثلـوه  اإلنــسان حقـوق  جمللـس  اخلاصــون املقـررون  جنيـف  يف عقــده الـذي  الـسنوي 
 اخلــاص املقــرر ألقــى يونيــه،/حزيــران ٢٩ ويف .لــه التابعــة العاملــة األفرقــة ورؤســاء املــستقلون
 فيـه  وتنـاول  ،“املتـضامنني  شـبكات  جلان ربط” منظمة نظمتها عمل حللقة الفتتاحيا اخلطاب
  .أفريقيا يف القسرية االختفاءات موضوع

 مكتـب  يف موظفـا  ٨٠ لنحـو  تـدريبيا  برناجمـا  اخلـاص  املقـرر  قـدم  يوليـه، /متوز ١٤ ويف  - ٣٢
 نقـص  وفـريوس  ساناإلنـ  حقـوق ” جمـال  يف فيينـا،  يف واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم
  .“اإليدز/البشرية املناعة
 هــو مــا” موضــوع بــشأن نقــاش حلقــة يف اخلــاص املقــرر شــارك يوليــه،/متــوز ١٧ ويف  - ٣٣

 مبوضـــوع املعـــين الدبلوماســـي املـــؤمتر أثنـــاء وذلـــك ،“أعمالـــه؟ واســـتعراض اجمللـــس مـــستقبل
 املركـز  طاليـا، إي يف البندقيـة،  يف نظمـه  الـذي  “اإلنـسان  حقـوق  جمللس ٢٠١١ عام استعراض”

  .الدميقراطية وإرساء اإلنسان حلقوق اجلامعات بني املشترك األورويب
 يف ُعقـد  الـذي  باإليـدز  املعين عشر الثالث الدويل املؤمتر إطار ويف يوليه،/متوز ٢٠ ويف  - ٣٤
 بـشأن  النمـساوي،  والربملـان  الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  نظمـه  اجتماعـا  اخلاص املقرر حضر فيينا،
 جهـة  مـع  اخلـاص  املقـرر  شـارك  نفـسه،  اليـوم  ويف .“العامة والصحة اجلنائية العدالة” عموضو
ــة ومــدير اخلاصــة اإلجــراءات مبوجــب مبهمــة مكلفــة أخــرى  للحقــوق األورويب االحتــاد وكال

ــز يف اإلنــسان حقــوق عــن الــدفاع هيئــات دور” موضــوع بــشأن اجتمــاع يف األساســية  تعزي
ــ ،“اإليــدز ملكافحــة املــساعدة  يف ألقــى يوليــه،/متــوز ٢٣ ويف .لإليــدز الدوليــة اجلمعيــة هنظمت
  .“واالحتجاز السجن :والسجن اإليدز” موضوع بشأن خطابا للمؤمتر العامة اجللسة
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  التعذيب ظاهرة لتفشي جذري كسبب العقاب من اإلفالت  - ثالثا  
  التعذيب ظاهرة تفشي  - ألف  

 حجـم  بينـها  مـن  إليها، توصل ستنتاجاتا عدة من االستياء شديد اخلاص املقرر استاء  - ٣٥
 البلـدان  مـن  العديـد  يف انتـشارها  اخلـاص  للمقـرر  تـبني  الـيت  العقاب من اإلفالت ظاهرة ونطاق
 املعاملــة وســوء للتعــذيب األلــيم الواقــع واليتــه أثنــاء احلــايل اخلــاص املقــرر وعــاين .زارهــا الــيت

 الـراهن  الـدويل  القـانون  اإلطـار  يـوفر و .العـامل  أحنـاء  مجيـع  يف واسـع  نطاق على ميارسان اللذين
 فعليـا  تطبيقهـا  أن غري .عليه والقضاء ومنعه التعذيب حلظر واملعايري القواعد من واسعة جمموعة

  .حتديا ميثل زال ال
 اإلنــسان، حلقــوق الدوليــة املعــايري تطبيــق عــن األول املقــام يف املــسؤولة هــي والــدول  - ٣٦
 الوطنيـة  القانونيـة  األطـر  ألن ميـارس  التعـذيب  زال وما .بالتعذي حبظر منها يتعلق ما سيما وال
 الــيت العقوبــات وعلــى جرميــة التعــذيب أن علــى الواجــب، النحــو علــى تــنص، وال فاعلــة غــري

 الالزمـة  اإلجرائيـة  الـضمانات  إىل تفتقـر  الوطنيـة  اجلنائيـة  النظم ألن منتشرا برح وما .يستتبعها
 أنـه  كمـا  .العدالـة  إىل ممارسـيه  ولتقدمي له بالتعرض اتاالدعاء يف الفعلي وللتحقيق حدوثه ملنع
 بإنفـاذ  املعنـيني  األفـراد  مـع  البلـدان  مـن  العديـد  يف للتسامح نتيجة اجلذور عميقة ظاهرة زال ما

  .القوة استخدام يف يفرطون الذي القانون
  

  التعذيب مناهضة اتفاقية  - باء  
 أن لـضمان  واجبـات  مـن  الـدول  علـى  مـا  التعذيب مناهضة اتفاقية من ٤ املادة تعرض  - ٣٧

 مـستوجبة  اجلـرائم  هـذه  وجعـل  اجلنائيـة  قوانينـها  مبوجـب  جـرائم  التعـذيب  أشكال مجيع تكون
 مــن ١ املــادة مــن ١ الفقــرة ضــوء يف ٤ املــادة مــن ١ الفقــرة قــراءة وجيــب .املناســبة للعقوبــات
ــ اجلهــة وحتديــد مــا خمالفــة جتــرمي مــا طــرف دولــة علــى يــصعب إذ االتفاقيــة،  إليهــا يــسند يتال
   .للتعذيب دقيق تعريف وضع بدون القانونية، املالحقة وبدء فيها النظر اختصاص

 اتفاقيـة  أحكـام  مـع  مواءمتـها  مـن  بـد  ال بفعاليـة،  الوطنيـة  القوانني تطبيق من وللتمكن  - ٣٨
 يف الـوارد  التعـذيب  تعريـف  اعتبارها يف تأخذ أن الدول على جيب وبالتايل، .التعذيب مناهضة

 شــديد، عــذاب أو أمل عنــه ينــتج عمــل( عناصــره جبميــع االتفاقيــة، مــن ١ املــادة مــن ١ فقــرةال
 مبوجـب  جرميـة  التعـذيب  جعـل  لـدى  ،)فيه حكومي موظف ضلوع حمدد، لغرض عمدا إحلاقه
   .اجلنائية قوانينها
 مجيـع ” اعتبـار  ضـرورة  حيـث  مـن  موقفهـا  يف واضـحة  التعذيب مناهضة جلنة وكانت  - ٣٩

 ارتكاهبــا، يف واملــشاركة الرتكاهبــا والتواطــؤ ارتكاهبــا حماولــة تــشمل الــيت ،“بالتعــذي أعمــال
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 اجلــرائم وخطــورة تتناســب الــيت العقوبــات ُتفــرض أن علــى اجلنــائي، القــانون مبوجــب جرميــة
 واملوافقـة  التعـذيب  ممارسـة  علـى  التحـريض ” حـاالت  اللجنـة  تعتـرب  ذلـك،  إىل إضـافة  .املرتكبة
 تـنص  االتفاقية تكنمل   لو حىت “املشاركة أو التواطؤ” بعباريت مشمولة “عنه والسكوت عليه
 ،٤ املــادة مبوجــب جنائيــة مــسؤولية الفــرد حتميــل إىل ذلــك ويفــضي صــراحة، ذلــك علــى

 املنـصوص  احلـد  إىل التعـذيب  ممارسـة  يف الـضالعني  الـرمسيني  املـوظفني  مجيـع  على ذلك ويسري
  .١ املادة يف عليه
 احلكـم  مـستوى  أو نـوع  علـى  وال حمددة عقوبة على صريح لبشك االتفاقية تنص وال  - ٤٠
 علـى  الطـرف،  للدولة ذلك حتديد أمر ُترك إذ التعذيب، جرمية مرتكيب على فرضه ينبغي الذي
 أنـه،  مـرات  عـدة  التعـذيب  مناهـضة  جلنـة  وذكرت .اعتبارها يف اجلرمية خطورة مدى تأخذ أن

 فحـسب،  اجلرميـة  خطـورة  ملـدى  االعتبـار  إيـالء  يـتعني  ال املناسبة، العقوبة حتديد يف النظر لدى
  .الدول من دولة كل يف له مثيلة جرائم مرتكيب على املفروضة العقوبات ملستوى أيضا بل
  

  العقاب من اإلفالت ظاهرة يف املسامهة العوامل  - جيم  
 جمموعــة عــن الكــشف مــن احلقــائق، لتقــصي مهامــه ســياق يف اخلــاص، املقــرر متكــن  - ٤١

 تواصــل يف وبالتــايل العقــاب مــن اإلفــالت ظــاهرة انتــشار يف تــساهم الــيت لعوامــلا مــن متنوعــة
 إجـراء  وعـدم  الواجـب؛  النحـو  علـى  التعـذيب،  جترمي عدم العوامل هذه ومن .التعذيب ممارسة

  .ممارسيه مالحقة وعدم له؛ بالتعرض االدعاءات يف حيادية حتقيقات
      

 احمللي القانون يف التعذيب جترمي  -  ١  

 مجيـع  أصـل  مـن  التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  على يصدقا مل اللذين الوحيدين البلدين إن  - ٤٢
 األخـرى  ١٥ الــ  والبلـدان  .اجلديـدة  غينيـا  وبـابوا  جامايكـا  مها اخلاص املقرر زارها اليت البلدان
 قوانينـها  مبوجـب  جرميـة  التعـذيب  جعل فيها مبا واجبات، من تتضمنه ما وقبلت عليها صدقت
   .ممارسيه على املناسبة العقوبات وفرض احمللية
 حقيقـة  يـصبح  أن للتعـذيب  العام للحظر أريد فإذا .بعيد حد إىل خمتلف الواقع أن غري  - ٤٣

 يعاقـب  جرميـة  التعـذيب  وجعـل  احلظـر  هـذا  الوطنيـة  اجلنائيـة  التـشريعات  تـضمني  ينبغـي  واقعة،
 وجامايكـــا، ونيجرييـــا الـــدامنرك أبرزهـــا معينـــة، بلـــدان يف أن اخلـــاص للمقـــرر وتـــبني .عليهـــا

 املثــال، ســبيل علــى نيبــال، ويف .للتعــذيب واضــحا تعريفــا الــوطين اجلنــائي القــانون يتــضمن ال
 التعـذيب  بـشأن  أحكامـا  اجلنائية التشريعات تتضمن ال إندونيسيا ويف جرمية، التعذيب يعترب ال

  .فيها الساري اإلنسان حقوق قانون يف للتعذيب تعريف وجود من الرغم على
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ــائي القــانون يف التعــذيب وتعريــف  - ٤٤ ــة ضــيق الــوطين اجلن  أو/و احلــاالت بعــض يف للغاي
 ففـي  .أخـرى  حـاالت  يف التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  مـن  ١ باملادة مشمولة هامة جوانب يهمل

 منـها  يتعلـق  مـا  سيما وال األساسية، جوانبه من أي ذكر على التعذيب تعريف يأيت ال منغوليا،
 عمــدا ُيلحــق نفــسيا، أم كــان جــسديا شــديد، عــذاب أو أمل عنــه ينــتج يالــذ العمــل هــو بأنــه

 أو عليـه  حيـرض  أو الرمسية بصفته يعمل حكومي موظف وميارسه معينة، غاية لتحقيق بشخص
ــق ــه يواف ــسكت أو علي ــه ي ــه التغاضــي أو( عن ــام ويف ).عن ــدلت ٢٠٠٨ ع ــادة ُع  مــن ٢٥١ امل
 مجيــع علــى تــسري ال اجلديــدة األحكــام أن إال ،اجلنائيــة بــاإلجراءات املتعلــق املنغــويل القــانون
  .رمسية بصفة يعملون الذين األفراد أو احلكوميني املوظفني

ــه ينــتج عمــل( التعــذيب تعريــف مــن األول باجلانــب يتعلــق مــا ويف  - ٤٥  عــذاب أو أمل عن
 األمل علــى التعــذيب تعريــف تقــصران وتوغــو جورجيــا فــإن ،)نفــسيا أم كــان جــسديا شــديد،

ــشريعاتو .اجلــسدي ــة الت ــشكل إال تغطــي ال األردني ــي ب ــب جزئ ــذاب أو األمل جان ــى الع  عل
 فــائق أمــرا التعــذيب حــصول إثبــات جيعــل بــاراغواي يف املعتمــد والتعريــف .النفــسي الــصعيد
 هبـا،  األذى شـديد  إحلـاق  أو الضحية شخصية لتدمري نية وجود إثبات من بد ال ألنه الصعوبة،

   .التعذيب مناهضة اتفاقية مبوجب تعذيبا تعترب عديدة أفعاال يستبعد أمر وهذا
 مـشمول  غـري  )عمدا والعذاب األمل إحلاق( االتفاقية يف الوارد للتعريف الثاين واجلانب  - ٤٦

 ضـلوع  يف املتمثـل  للجانـب  وبالنـسبة  .وتوغـو  جورجيـا  تـشريعات  يف الـوارد  التعذيب بتعريف
 التــشريعات فــإن التعــذيب، تعمليــا يف الرمسيــة بــصفته يعمــل آخــر شــخص أو رمســي موظــف
ــسارية ــو يف الـ ــز ال واألردن توغـ ــات بـــني متيـ ــة اجلهـ ــوظفني اخلاصـ ــوميني واملـ ــصر .احلكـ  وتقـ

ــة املــسؤولية كازاخــستان ــذي التعــذيب جتــرم وال احلكــوميني املــوظفني علــى اجلنائي  ميارســه ال
 نيوافقـو  أو حكوميـون  موظفـون  عليـه  حيـرض  أو الشخـصية  بـصفتهم  يعملـون  الذين اآلخرون

   .عنه يسكتون أو عليه
 املـشمولة  األفعـال  بعـض  جتـرم  أحكامـا  البلدان من العديد يف اجلنائية القوانني وتتضمن  - ٤٧

 الوقـت  يف إمنـا  .اإلكـراه  إىل اللجوء أو جسدية بأضرار التسبب مثل التعذيب، مناهضة باتفاقية
 اجلنائيــة ننيالقــوا نــص فــإن التعــذيب، فعــل مــن جــزءا األفعــال هــذه بعــض فيــه يــشكل الــذي

 .النفـسي  واستقرارهم اجلسدية حرمتهم انتهاك من الشاملة احلماية الضحايا منح على تنص ال
 مـن  هائـل  بقدر تتسبب لكنها جسدية أضرار أي حتدث ال التعذيب وسائل أحدث بعض وإن
   .النفسي الصعيد على والعذاب األمل
ــبني  - ٤٨ ــرر وت ــشريعات أن اخلــاص للمق ــدان بعــض ت ــضم البل ــا نتت ــذيب تعريف ــق للتع  يتف

 الـوارد  التعريـف  أن ومع .مولدوفا مجهورية مثل التعذيب، مناهضة اتفاقية يف الوارد والتعريف
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 .“عـذاب ” عبـارة  يتضمن ال أنه إال االتفاقية، يف الوارد والتعريف يتفق النكا سري قوانني يف
 ضــد لــضماناتا معظــم يطبــق يعــد مل الطــوارئ، قــانون تطبيــق بــدء ومنــذ ذلــك علــى عــالوة

ــه يــضرب ببــساطة أصــبح أو التعــذيب ــا ويف .احلــائط عــرض ب  تعريــف يتفــق االســتوائية، غيني
 أنـه  لدرجـة  الـشمولية  مـن  حكمـا  يتـضمن  إذ االتفاقيـة،  يف الـوارد  والتعريـف  مبعظمه التعذيب،

   .االتفاقية يف الوارد التعريف جيسد
  

 العقوبات مالءمة مدى  -  ٢  

ــة القــوانني يف الواجــب النحــو علــى تعريفــه عــدم أو التعــذيب تــدوين عــدم إن  - ٤٩  اجلنائي
ــة ــة متــساهلة عقوبــات فــرض علــى يــساعد الوطني  .اجلرميــة خطــورة ودرجــة تتناســب ال للغاي
 حيتمـل  مـن  إن إذ العقـاب،  مـن  اإلفـالت  ظـاهرة  شـيوع  يف يـساهم  أن ميكـن  آخـر  عامل وهذا
 بوجــود وعيــا أقــل يــصبحون ونواحملــام والقــضاة لــه، رادعــا فيــه يــرى ال التعــذيب ميــارس أن

   .التعذيب ممارسات
 مثـة  فـإن  العنف، ممارسي على تفرض معينة عقوبات إىل تشري ال االتفاقية أن حني ويف  - ٥٠
 أخطـر  تـستتبعه  الـذي  للعقـاب  مثـيال  العقـاب  يكـون  أن ضـرورة  وهـو  عـام  بـشكل  مقبوال أمرا

 القـضائية  األحكـام  أن يـضمن  امـ  ذلـك  ويف .الوطنيـة  القانونيـة  األطـر  مـن  كل مبوجب اجلرائم
   .بالتقادم تسقط ال وأهنا اجلرمية خطورة درجة مع تتناسب الصادرة

 جنحـة،  يعتـرب  مـا  غالبـا  التعـذيب  أن احلقـائق،  تقصيه مهام أثناء اخلاص، للمقرر وتبني  - ٥١
 تـراوح  لفتـرة  الـسجن  يف تتمثـل  للغايـة  متـساهلة  عقوبـات  تـستتبع  منغوليـا،  يف احلـال  هـي  كما
 مخـس  إىل الـسجن  عقوبـة  تصل أن ميكن مولدوفا مجهورية ويف .وسنتني قليلة أشهر بني اناأحي

 تتجــاوز ال األردن، مثــل أخــرى، بلــدان ويف .ســنوات ســت إىل االســتوائية غينيــا ويف ســنوات
 .سـنوات  وثـالث  أشـهر  ستة بني تراوح لفترة السجن يف تتمثل إدارية عقوبات فرض األحكام

 القـوانني  يف الـوارد  احلكـم  أحيانـا  يطبـق  بالتعـذيب،  خاصـة  عقوبـة  جـد تو ال حيـث  توغو، ويف
   .بالتقادم يسقط لكنه “إراديا العنف” ممارسة على يسري الذي اجلنائية
ــا، ويف  - ٥٢ ــد ادعــاءات اخلــاص املقــرر تلقــى جورجي ــأن تفي ــة ب  تــشجع العــام االدعــاء هيئ

 الــيت املعاملــة بــسوء تقــر أن بــدون العقوبــة، ختفيــف إىل تفــضي تــسويات قبــول علــى الــضحايا
  .الشرطة يد على هلا تعرضوا

  
  احليادية التحقيقات  -  ٣  

 تفـشي  يف يـساهم  آخـر  عـامال  مثة أن للحقائق، تقصيه مهام أثناء اخلاص، للمقرر تبني  - ٥٣
 ومالحقـة  املعاملـة  وسـوء  التعـذيب  أعمـال  يف التحقيـق  عـدم  وهـو  العقـاب  من اإلفالت ظاهرة
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 عمليـة  حبـصول  اشـُتبه  كلمـا  إبطـاء،  بـدون  وحياديـة،  سريعة حتقيقات راءإج وينبغي .مرتكبيها
   .موجودا يكون ال يكاد أمر وهذا حبصوهلا، صريح ادعاء ورود أو تعذيب
 واضـحة  جـسدية  آثـار  عديـدة،  حاالت يف احملتجزين، على تتبدى أنه من الرغم وعلى  - ٥٤
 األحيـان،  مـن  كـثري  ويف .فيهـا  حقيـق الت إىل عـام  بـشكل  السلطات تبادر ال املعاملة، سوء على
ــة فحوصــات أي جتــري ال ــوفر وال طبي ــاراغواي، ويف .طــيب عــالج أي للمحتجــزين ي  شــعر ب

 علــيهم ميلــي الــذي لواجبــهم تامــا إمهــاال الــرمسيني املــوظفني إمهــال إزاء بــالقلق اخلــاص املقــرر
 العـامني  دعنيواملـ  القـضاة  واجـب  مـن  جورجيـا،  ويف .أنفـسهم  تلقاء من حتقيقات يف الشروع
 معظـم  يف بـذلك  يقومـوا  مل أهنـم  غـري  أنفـسهم؛  تلقاء من فيها والتحقيق االدعاءات من التحقق
 الـذي  القـانوين  احلكـم  يطبق ال حيث مولدوفا، مجهورية على نفسه األمر وينسحب .احلاالت
  .تلقائية حتقيقات إجراء يستدعي

 التعـذيب،  مناهـضة  اتفاقيـة  مـن  ١٢ ةاملـاد  تقتـضيها  الـيت  التلقائية، التحقيقات وتشكل  - ٥٥
 الــضحايا، وإن .العقــاب مــن اإلفــالت ومكافحــة التعــذيب ملنــع فعاليــة الوســائل أكثــر إحــدى
 سـتعاجل  شـكاويهم  بـأن  لـديهم  ثقـة  ال احلاليـة،  الـشكاوى  آليـات  لوجـود  غالبـا  جهلـهم  بسبب
 يقتـضي  ال اليت نالبلدا يف سوءا أشد املشكلة وهذه .تقدميها عواقب خيشون أهنم أو جيب كما
 زيارتـه  لـدى  مهامه سياق يف اخلاص للمقرر تبني ما وهذا تلقائية، حتقيقات إجراء القانون فيها

 أســباب تــوافر هلــا تــبني كلمــا للــدول، وينبغـي  .النكــا وســري جامايكــا ومنــها البلــدان، بعـض 
 بـصرف  قحتقيـ  إجراء تعذيب، فعل حبصول االعتقاد إىل تدعو موثوقة، أدلة سيما وال وجيهة،
 األردن يف الـنقض  حمكمـة  أن اخلـاص  للمقـرر  وتـبني  .الـشأن  هبذا شكوى ُرفعت إذا عما النظر
ــراد ضــد ُوجهــت الــيت االهتامــات مــن عــددا أســقطت قــد ــانتزاع أمنــيني أف  حتــت اعترافــات ب

 احلـال  هـي  وهذه .بالتعذيب قام من بشأن رمسية جنائية حتقيقات أي ُتفتح مل أنه إال التعذيب،
  .النكا سري يف
ــار آخــر أمــر ومثــة  - ٥٦  االدعــاءات يف التحقيــق مبهمــة املكلفــة الــسلطات أن وهــو قلقــه أث

 األفعـال  هـذه  بارتكـاب  املتهمـة  نفـسها  الـسلطات  غالبـا  هـي  املعاملـة  وسوء للتعذيب بالتعرض
 أن ذلــك علــى زد .ونيبــال واألردن وجورجيــا الــدامنرك يف احلــال هــي وهــذه ،)الــشرطة أي(

 أي العـام  املـدعي  مكتـب  أيـضا  يتوالهـا  أن جيـوز  وبـاراغواي  ومنغوليـا  جورجيـا  يف التحقيقات
 حتقيــق هيئــات وجــود عــدم وإن .الــضحايا ضــد الــدعوى ملــف عــن املــسؤولة نفــسها الــسلطة
ــة ال مــستقلة ــا عالق ــسلطة هل ــيت بال ــسلطة أو القــضية يف حتقــق ال ــيت ال ــوىل ال ــدعوى ملــف تت  ال

 الــضحايا إنــصاف دون حيـول  )الــشرطة أنــشطة مـن  بــالتحقق معنيــة للـشرطة  تابعــة وحـدة  أي(
   .العقاب من اإلفالت مكافحة وجه يف الكربى العقبات إحدى ويشكل
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  القضائية املالحقات  -  ٤  
 يالحقـون  الـذين  األفـراد  عـدد  ضـآلة  مـدى  اكتشافه لدى باالستياء اخلاص املقرر شعر  - ٥٧

 تـدابري  فيهـا  اُتخـذت  حـاالت  علـى  عواطلـ  .زارهـا  الـيت  البلـدان  يف التعـذيب  ملمارستهم قضائيا
 ويف الـسلطة،  اسـتغالل  مثـل  معينـة  جـرائم  الرتكـاهبم  حكـوميني  مـوظفني  حبق إدارية أو تأديبية
 األردن يف احلـال  هـي  كمـا  جـسدية،  بأضـرار  التـسبب  مثـل  معينة جلرائم أدينوا األحيان، بعض

 جلرميــة حمــدد يــفتعر وجــود عــدم مــن فقــط ينــتج ال اإلدانــات مــن النــوع وهــذا .وبــاراغواي
   .كجنحة التعذيب فعل ملعاملة أحيانا يستخدم هو بل التعذيب،

 فيهـا  مت واحـدة  حالة ولو زارها، اليت البلدان معظم يف اخلاص، املقرر على ُتعرض ومل  - ٥٨
 معـه  والتحقيـق  التعـذيب  ممارسـته  بـسبب  اخلدمة عن القانون بإنفاذ املعنيني األفراد أحد إيقاف

ــه، ــ وحماكمت ــه عــن كناهي ــه كانــت مــا وهــذا .إدانت ــا يف احلــال علي ــال وإندونيــسيا منغولي  ونيب
 معلومـات  اخلـاص  املقـرر  فيهـا  تلقى اليت الثالثة والبلدان .أخرى بلدان ضمن وتوغو، ونيجرييا

 ومجهوريــة الــصني كانــت التعــذيب ممارســتهم بــسبب القــانون بإنفــاذ معنــيني أفــراد إدانــة عــن
 منـهم  ثالثة وأدين األفراد هؤالء من ٣٤ على ُحكم النكا، يسر ففي .النكا وسري مولدوفا

 يف ارُتكبـت  جـرائم  بـشأن  حماكمـات  عـدة  جتري كانت أوروغواي، ويف .التعذيب ملمارستهم
ــن .املاضــي ــراد بعــض وأدي ــا لكــن األف ــهم أي ــدن مل من ــد ُي ــته بع ــذيب ملمارس ــا ويف .التع  غيني

 أن مــن الــرغم علــى إدانتــه، بــدون القــانون بإنفــاذ معــين واحــد فــرد إال حيــاكم مل االســتوائية،
  .بانتظام فيها ميارس التعذيب

 خمففـة  أحكـام  حبقهـم  تـصدر  أدينـوا،  إذا التعـذيب،  ممارسـي  أن اخلـاص  املقرر والحظ  - ٥٩
ــهم ُيطلــب أو ــع فقــط من ــة دف ــدام وإن .غرام ــات انع  إصــدار عــدم ســيما وال املناســبة، العقوب

 أحكـام  إصـدار  أو تأديبيـة  إجـراءات  واختـاذ  أخـرى،  مجرائ الرتكاب إدانات وإصدار إدانات،
   .للضحايا إهانة يشكل األمر وهذا روادع، أي توجد ال أنه الواقع يف يعين خمففة،
ــك، إىل إضــافة  - ٦٠ ــرر الحــظ ذل ــه اخلــاص املق ــادة جــرت أن ــدان، بعــض يف الع ــل البل  مث
 ملـف  نأ أي عـذيب الت ممارسـي  حماكمـة  مـن  بـدال  للـضحايا  تعويـضات  دفع على النكا، سري
 مـن  آخـر  نوعـا  أو ماليـة  تعويضات الضحية تلقت إذا اجلنائية املالحقات وتتوقف ُيغلق القضية
 العــالج تكــاليف لــدفع املــال إىل عديــدة حــاالت يف حيتــاجون الــضحايا أن ومــع .اجلــرب أنــواع
  .القضائية املالحقة حمل حتل أن للتعويضات ينبغي ال القانونية، التكاليف أو الطيب
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  التعذيب ضحايا تأهيل إعادة مراكز دور  - رابعا  
ــنص  - ٦١ ــادة ت ــة مــن ١٤ امل ــذيب، مناهــضة اتفاقي ــد التع ــا عرضــها بع ــى م ــدول عل  مــن ال

 القـانوين،  نظامهـا  يف طرف، دولة كل تضمن أن على ممارسيه، وحماسبة التعذيب ملنع واجبات
 عــادل تعــويض يف نفيــذللت قابــل حبــق ومتتعــه التعــذيب أعمــال مــن لعمــل يتعــرض مــن إنــصاف
 القيـام  الـدول  على جيب وما .ممكن وجه أكمل على تأهيله إعادة وسائل ذلك يف مبا ومناسب

 جلنـة  وشـددت  .ودعمهـا  التعـذيب  ضـحايا  تأهيـل  إلعـادة  مراكـز  إنـشاء  هـو  اإلطـار  هذا يف به
 فيــه أكــدت الــذي ٢٠٠٤/٤ قرارهــا يف الواجــب هــذا علــى أخــرى مــرة اإلنــسان حقــوق

 ضــروب مــن وغــريه التعــذيب ضــحايا إنــصـاف الوطنيـــة القانونيــة الــنظم تكفــل أن ضـــرورة”
 وتأهيلـهم  وكافيـا  عــادال  تعويـضا  ومنحهــم  املهينـة  أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة

 اسـتحداث ” علـى  اللجنـة  شـجعت  الـصدد،  هـذا  ويف .“املناسـب  النحـو  علـى  وطبيا اجتماعيا
  .“التعذيب اضحاي تأهيل إلعادة مراكز
ــا املوجــودة املراكــز مــن النــوع هــذا ومعظــم  - ٦٢ ــاء أســسها خاصــة مراكــز هــي حالي  أطب

 هبـذا  مهتمة أخرى جمموعات أو آخرون وأفراد الضحايا أسر من وأفراد النفس بعلم وخمتصون
 إعـادة  ومراكز .الالزم العالج الضحايا تلقي على احلكومة حرص عدم على ردا وذلك األمر،
 .حيتاجهـا  مـن  إىل التخـصص  الـشديدة  والنفـسية  الطبيـة  الرعايـة  وتـوفر  ثغـرة  تـسد  ذهه التأهيل

 لوائـه  حتـت  يـضم  الذي التعذيب، ضحايا تأهيل إلعادة الدويل اجمللس يف األعضاء واملؤسسات
 ٢٠٠٩ عـام  يف العـالج  وفـرت  التعـذيب،  ضـحايا  تأهيـل  إعـادة  مراكـز  من عامليا مركزا ١٤٦
 العـام  ويف .النفـسية  وعواقبـه  التعـذيب  مـن  النـاجني  مـن  فـرد  ١٠٠ ٠٠٠ علـى  يربـو  ملـا  وحده
 دوالر ماليـني  ١٠ قدرها هبات التعذيب لضحايا للتربعات املتحدة األمم صندوق قدم نفسه،
  .التعذيب ضحايا لدعم بلدا ٦٥ يف مشروعا ١٩٥ لتنفيذ املتحدة الواليات دوالرات من
  

   واجتماعيا ونفسيا جسديا الشفاء  -  ١  
 تقــديرا التعــذيب ضـحايا  تأهيــل إعـادة  مراكــز تؤديــه الـذي  العمــل أمهيـة  مــدى تقـدير ل  - ٦٣
 ملعظـم  فبالنسبة .اإلنسان على التعذيب خيلفه الذي الضرر مدى البال عن يغيب أال جيب تاما،

 يكـن  مل إن نفـسيا  األقـل  علـى  حيـاهتم،  مـن  تبقـى  ملـا  ذاكـرهتم  يف حية معاناهتم تبقى الضحايا،
 وميكـن  .“الشخـصية  حتطـم ” يـدعى  مـا  مبلـغ  للتعذيب النفسي الضرر يبلغ ام وكثريا .جسديا
 بـالفرح  الـشعور  علـى  القـدرة  ويـسلبه  اإلنـسان،  هويـة  ميزق أنه لدرجة عميقا يكون أن للضرر

 ولــيس .حلياتــه معــىن أي جيــد يعــود وال بيئتــه، مــع التفاعــل عــن عــاجزا وجيعلــه األمــل، أو
ــرام وفقــدان الــذاكرة، جتتــاح الــيت املؤملــة عــذيبالت صــور عــن النــاجم والقلــق االكتئــاب،  احت
 .التعــذيب خيلفهــا الــيت العواقــب مــن جــزءا إال االنتحاريــة، وامليــول املعــريف، والعــَوق الــذات،
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 لتـشمل  تتجـاوزه  فهـي  لـه،  مباشـرة  خـضع  الـذي  الفـرد  عنـد  التعـذيب  أضـرار  تقـف  مـا  ونادرا
 جيعلـهم  أعمـاهلم  اسـتئناف  علـى  لـضحايا ا قدرة وعدم .فيه يعيش الذي واحمليط بل أيضا أسرته
 مـن  املعانـاة  جتاهـل  ميكـن  ال عـام،  وبـشكل  .سـوءا  املالية ضائقتهم ويزيد اجملتمع عن بعدا أكثر

   .نسياهنا عن ناهيك التعذيب،
 سـياق  يف التعـذيب  مـن  النـاجني  مـؤازرة  التعـذيب  ضـحايا  تأهيـل  إعـادة  مراكز وتتوىل  - ٦٤

 الختيـار  القـوة  اسـتعادة  علـى  ومـساعدهتم  جتـارهبم،  مع العيش يةكيف لتعلم يبذلوهنا اليت اجلهود
 طـويال،  تـدوم  الـيت  التعـذيب  لعواقـب  منـها  إدراكـا  املراكـز،  هـذه  وإن .بأنفسهم حياهتم مسار
 ويعمـل  .واجتماعيـا  ونفـسيا  جـسديا  الـضحايا  لـشفاء  شامال عالجا التعذيب من للناجني توفر
 الـيت  األضـرار  مـع  التعامـل  جمـال  يف خـربة  أصحابو متمرسون طبيون خمتصون املراكز هذه يف

 طويلـة،  لفترات التعذيب ضحايا تستبقي وأحيانا األساسية الرعاية توفر وهي التعذيب، خيلفها
ــة اآلالم ختفيــف علــى وتركــز  وإن .األمــد طويلــة جــسدية إعاقــات أي حــصول دون واحليلول
 الرعايـة  تقـدمي  هلـا  ييـسر  التعـذيب  اخيلفهـ  الـيت  النفـسية  العواقب معاجلة يف املراكز هذه ختصص
ــة ــوفر وهــي اجلــودة، العالي ــتعلم أن ميكــن متخصــصة خــربات ت ــها ت ــة األوســاط ســائر من  املعني

 فـإن  النفـسي،  للعـالج  بالنـسبة  أمـا  ).املثـال  سـبيل  علـى  احمللية، املستشفيات( الصحية بالشؤون
 مبعانـاهتم  يقـرّ  مـن  التعـذيب  مـن  النـاجون  فيه جيد آمنا مالذا األول املقام يف تشكل املراكز هذه

 يتوقـف  يتلقونـه  الـذي  احملـدد  العالج وإن .هبم احمليطني مع الثقة جسور بناء فيه ميكنهم ومكانا
 العـادات  أيـضا  يراعـي  وهـو  قاسـوه،  الذي التعذيب نوع وعلى منهم كل وشخصية حالة على

 نفـسية  إرشـادات  أثناءهـا  مهلـ  تقـدم  زمنيـة  لفتـرة  فيها البقاء املرضى وسع ويف .السائدة الثقافية
 مـن  الـتخلص  أن فيـه  شـك  ال ومما .الالزمة النفسية واملهدئات األدوية االقتضاء، وعند مكثفة،
 أو فرديــة نفــسي إرشــاد جلــسات يــشمل األجــل طويــل نفــسيا دعمــا يقتــضي التعــذيب أضــرار
 أخـرى  الوأشـكا  اجتماعيـا،  التأهيـل  وإعـادة  عمليـة،  بأنـشطة  االضطالع عرب والعالج مجاعية،

 إىل حيـاهتم  تعـود  أن إىل طـوال  لـسنوات  مرضـاها  مـساعدة  يف املراكز هذه ومتضي .الدعم من
   .الطبيعية جماريها

  
  والعدل والتوعية التأهيل إعادة  -  ٢  

 ضــحايا تأهيــل إعــادة مراكــز تقــدمها الــيت اخلــدمات أن إىل التنويــه مبكــان األمهيــة مــن  - ٦٥
 مبـسألة  التوعيـة  يف أيـضا  تـساهم  فهـي  .التأهيـل  إلعادة ةالطبي اجلوانب حدود تتخطى التعذيب
 ضــلوع وإىل التعــذيب انتــشار مــدى إىل اجملتمــع تنبيــه وإن .العــدل إقامــة وبــضرورة التعــذيب
 لتغـيري  الـضغط  ممارسـة  إىل العمـوم  يـدفعا  أن ميكـن  الشأن هذا يف مبعلومات وتزويده فيه الدول

 مولـدوفا،  جلمهوريـة  زيارتـه  أثنـاء  اخلـاص،  املقـرر  وأُعجب .تغيريها األمر هناية ويف السياسات



A/65/273
 

20 10-48047 
 

 مـن  متكـن  الـذي  التعـذيب،  ضحايا تأهيل إلعادة الطيب شيزيناو مركز به يضطلع الذي بالعمل
 ونـشر  الـضحايا  دعـم  أجل من وتعبئتهم وتدريبهم آخرين وخمتصني والصحافيني احملامني توعية

ــا املتحــدة اململكــة ويف .خارجــهو البلــد داخــل التعــذيب، حبــاالت املتعلقــة املعلومــات  لربيطاني
 يـشارك  للتغـيري  بـرامج  التعـذيب  ضحايا لرعاية الطبية املؤسسة تنفذ الشمالية، يرلنداوأ العظمى
ــا ــاجون فيه ــن الن ــذيب، م ــشجَّعون التع ــى في ــوم إطــالع عل ــى العم ــارخيهم عل ــى ت  صــور وعل

 .صـوهتم  إلمسـاع  ملؤسـسة ا وتعمـل  البقـاء،  أجـل  من مقاومتهم وكيفية معاناهتم عن ومعلومات
 بـصمات  حمـو  يف الطليعـي  الـدور  تـؤدي  وشـيلي  والربازيـل  األرجنتني يف أيضا مثيلة مراكز ومثة

 أثنـاء  ارُتكبـت  الـيت  اجلـرائم  على املستمرة العقاب من اإلفالت وظاهرة الوطنية األمنية األنظمة
 عـن  للـدفاع  محـالت  يف التأهيـل  إعادة مراكز تنخرط البلدان، من العديد ويف .حكمها فترات
 والربوتوكــول التعــذيب مناهــضة اتفاقيــة وأحكــام تتفــق الــيت القــوانني وســن القــوانني إصــالح

 تزويـده  جانـب  إىل باكـستان،  يف “التغيري سبيل يف النضال” مركز وإن .هبا امللحق االختياري
 يف ولــةاملبذ اجلهــود يف قياديــا دورا أدى جمــاالت، عــدة تــشمل خبــدمات التعــذيب مــن النــاجني
   .االتفاقية على التصديق يف األمر هناية يف سامهت واليت التعذيب ضحايا عن للدفاع البلد
 .أفعـاهلم  علـى  العنف ممارسي حماسبة يف حامسا دورا أيضا التأهيل إعادة مراكزوتلعب    - ٦٦

 بعواقـ  مجيـع  توثيـق  على حترص اجلنائية، التحقيقات جمال يف متتلكها اليت اخلربة بفضل وهي،
 عمليــات أثنـاء  بـدا  لـو  وحـىت  .زواهلـا  قبـل  دقيقـا  توثيقـا  الظـاهر،  وغـري  منـها  الظـاهر  التعـذيب، 
 الـيت  الدقيقـة  امللفـات  فـإن  قـضائية،  مالحقـات  أي يف الـشروع  يـتم  أال املرجح من أنه الفحص

 أو جنائيـة  دعـاوى  أي سـياق  يف تقـدَّم  دامغـة  أدلـة  املطـاف  هنايـة  يف تـشكل  أن ميكن عنها تعد
 بالتعـذيب  يتعلـق  فيمـا  الفعالني والتوثيق التحقيق دليل فإن الصدد، هذا ويف .الحقا ُترفع مدنية
 )إسـطنبول  بروتوكـول ( املهينـة  أو الالإنـسانية  أو القاسـية  العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه
 .للعبـارة  الـضيق  بـاملعىن  العالجيـة  األغـراض  تتخطـى  العنف حاالت لتوثيق هاما معيارا يتضمن

ــسجالتفا ــة ل ــؤدي أن ميكــن الطبي ــة انعــدام لــدى مفــصليا دورا ت ــا الــيت املوضــوعية األدل  غالب
 .األنظـار  عن بعيدا احلاالت معظم يف ميارس التعذيب ألن التعذيب، من الناجون ميتلكها ال ما

 التعـذيب  وقـائع  إثبـات  وإن .الـضحية  تـسردها  الـيت  املعاناة وقائع تثبت أدلة املراكز هذه وتوفر
 باإلنـصاف  التعـذيب  مـن  النـاجني  يشِعرا أن ميكن للتعذيب أخضعهم من وحماسبة احملكمة أمام
 إىل إضـافة  .املـستويات  مجيـع  علـى  الـشفاء  مـسرية  وبدء معاناهتم صفحة طي عليهم ييسرا وأن

 تغطيــة علــى تــساعدهم املدنيــة الــدعوى عقــب هلــم ُتمــنح الــيت املاليــة التعويــضات فــإن ذلــك،
 التعـذيب  ضـحايا  تأهيـل  إلعـادة  الـدويل  اجمللـس  وإن .اإلضـايف  الطـيب  عالجلل الالزمة التكاليف
 املاضـي،  العـام  أهنيـا  إسـطنبول،  بروتوكـول  أمهيـة  ملـدى  منـهما  إدراكـا  التركيـة،  األطبـاء  ونقابة

  .قاض ٥٠٠ و عام مدع ١ ٠٠٠ و طبيب ٤ ٠٠٠ تدريب التركية، احلكومة مع بالتعاون
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  الصعوبات رغم العمل يف ماضية  -  ٣  
 إعـادة  مراكـز  بـه  تـضطلع  الـذي  العمـل  واليته، مدى على اخلاص، املقرر إعجاب أثار  - ٦٧

 مجيـع  يف إعجابه وأثار .مهين وحس وتفان شجاعة عن ينم الذي العامل، أحناء مجيع يف التأهيل
 الـذين  املوظفـون  به يقوم الذي للغاية الشاق العمل احلقائق تقصيه مهام أثناء زارها اليت املراكز

 ضــحايا يــستقبلون يفتــأ ال إذ وإهنــم، .هائلــة شخــصية تــضحيات ســبيله يف يقــدمون مــا البــاغ
 حيـاة  أن ويعرفـون  إلـيهم،  الوصـول  يتعـذر  الـذين  الـضحايا  مـن  اهلائـل  العدد ويدركون جددا،

 يـشعرون  جماريهـا،  إىل إلعادهتـا  دهـرا  تـستلزم  وضـحاها،  ليلـة  بـني  تدمريها ميكن لئن اإلنسان،
 يــستتبع التعـذيب  مــن النـاجني  مــع والعمـل  .إليــه يطمحـون  مــا حتقيـق  عــن ملعجـزه  أمــل خبيبـة 

 كـبريا  نفـسيا  عبئـا  خيلـف  أن وميكـن  علـيهم،  وعواقبها معاناهتم وقائع يروون وهم هلم اإلصغاء
 التأهيــل إعــادة مراكــز موظفــو يعمــل ذلــك، ومــع .التعــذيب ضــحايا معاجلــة يتــوىل مــن علــى
   .واملأوى العالج توفري أجل من حيان،األ من كثري يف مقابل وبدون كلل، بال

  
  معادية بيئة  - ألف  

 وانعـدام  العنـف  يـسودها  بيئـة  يف التعـذيب  ضـحايا  تأهيـل  إعـادة  مراكز تعمل ما كثريا  - ٦٨
 قيامهـا  وخباصـة  الطبية، الرعاية خبدمات وتزويدهم التعذيب لضحايا مساعدهتا وبسبب .األمن
ــق ــذيب، حــاالت بتوثي ــصبح التع ــع ت ــست مواق ــة هدفهاي ــك بكثاف ــذين أولئ ــسببوا ال ــاة ت  .باملعان

 واملتطـوعني  اإلداريـني  واملـوظفني  النفس وعلماء اجلنائية األدلة يف واخلرباء األطباء فإن لذلك،و
 للمــضايقات يتعرضــون مــا فكــثريا حيــاهتم، علــى شــديدا خطــرا تــشكل بيئــة يف مجيعــا يعملــون

  .بالقتل وُيستهدفون بل واالعتداءات والتهديدات
 إىل البلـدان  مـن  العديـد  جلـوء  وهـو  خفيـة  كثـر أ لكنـه  عملـهم  يعيق مثيل آخر عامل ومثة -٦٩

 دولـة  لكـل  بأن اإلقرار ينبغي أنه ومع .املدين اجملتمع منظمات عمل تقيد صارمة قوانني اعتماد
 أحيانـا  تبـدو  القوانني هذه فإن احلكومية، غري املنظمات بشأن تناسبها اليت القوانني اعتماد حق
 اإلنـسان،  حقـوق  جمـال  يف الناشـطة  املـدين  اجملتمـع  منظمـات  عمـل  يف عامة لشبهة انعكاس أهنا
 ضـحايا  تأهيـل  إلعـادة  النـدمي  فمركز .منطقية إدارية أهداف لتحقيق ُوضعت أهنا تبدو مما أكثر

 طبيـا  معاجلتـهم  عـرب  التعـذيب  لـضحايا  الـشاملة  الرعايـة  يقـدم  والـذي  مصر يف املوجود العنف،
 بـشأن  قـانون  مـشروع  بـسبب  مهـدد  وجـوده  القانونيـة،  باملـساعدة  وتزويدهم أسرهم ومؤازرة
 املركـز  أبـواب  إقفـال  إىل اعتمـاده،  حـال  يف القـانون،  هـذا  وسيفـضي  .احلكومية غري املنظمات
 الـصدد،  هـذا  يف مـصر  اجلزائـر  وسـبقت  .املـستقلة  احلكوميـة  غـري  املنظمات من العديد وأبواب

 .فيهــا الــسائد الــسياسي الوضــع بــسبب كــثرية عقبــات راكــزامل هــذه إنــشاء وجــه يف تــضع إذ
 التعـذيب،  ضـحايا  تأهيـل  إلعـادة  الـدويل  اجمللـس  بـذهلا  الـيت  اجلهـود  مـن  الـرغم  وعلـى  ولذلك،
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 مــؤخرا أُغلــق أيــضا، الــسودان ويف .النــوع هــذا مــن مركــز أي تارخيــه حــىت البلــد يف يوجــد ال
ــل مركــز ــادة األم ــل إلع ــذيب، ضــحايا تأهي ــ التع ــة ســياق يف كوذل  غــري املنظمــات ضــد محل

 وحــدة تــشكل زمبــابوي، ففــي .أخــرى منــاطق يف يــستمر العمــل أن غــري .املــستقلة احلكوميــة
 شـجاعة  علـى  مـؤثرا  مثاال ،٢٠٠٨ عام يف اخلاص املقرر زارها اليت ،النفسي اإلرشاد خدمات
 احلــاالت، هــذه توثيــق ومــن الــضحايا تأهيــل إلعــادة حيويــة خــدمات تقــدمي مــن متكنــوا أفــراد
 التأهيـل  إلعـادة  مراكـز  علـى  أخـرى  أمثلـة  ومثـة  .اخلطـورة  ببـالغ  أحيانا تتسم ظروف يف وذلك
 ختـشى  معروفـة،  أصـبحت  إن ألهنـا،  الظـل  يف البقـاء  تفـضل  أهنا غري هلا، مثيل ال خدمات تقدم

   .عملها طبيعة بسبب هلا تتعرض أن ميكن اليت األخطار
 مـن  تبديـه  ملـا  املطلـق  والـدعم  التقـدير  التعـذيب  ياضـحا  تأهيـل  إعـادة  مراكـز  وتستحق  - ٧٠

 دونبـ  الرعايـة  ومـنحهم  املرضـى  اسـتقبال  يف الـصعاب،  كـل  رغم ماضية، وهي وعزم شجاعة
ــة أي ــة، املؤســسات بعــض أن حــني ويف .مهادن ــل الطبي ــشفيات مث ــة، املست  أن ميكــن احلكومي

 املراكــز فــإن ،التعــذيب حــاالت توثيــق عــن الطــرف فــتغض اجلــيش أو الــشرطة لــضغط ختــضع
 علـى  االعتـداء  وإن .األخالقية الطبية واملعايري املهنة مبعايري ودائم دقيق بشكل تتشبث املذكورة

 قاســوا أن ســبق الــذين التعــذيب ضــحايا علــى اعتــداء األمــر هنايــة يف هــو املراكــز هــذه مــن أي
   .العالج إىل وحيتاجون العذاب

  
  املالية املوارد نقص  - باء  

 مــن اإلنـسان  حلقــوق الـدويل  القــانون يقتـضي  سـابقا،  عليــه التـشديد  مت مــا غـرار  علـى   - ٧١
 ونفـسيا  جـسديا  تأهيلـهم  بإعـادة  الكفيلـة  بالوسائل التعذيب ضحايا تزويد على احلرص الدول
 الـدعم  تقـدمي  أو التعـذيب  ضـحايا  تأهيـل  إلعادة مراكز إنشاء يعين وهذا ممكن، حد أقصى إىل

 حيـصلون  ال التعـذيب  مـن  النـاجني  معظـم  أن اإلدراك ينبغي نفسه، الوقت ويف .منها للموجود
 تفـوق  الـضحايا  مـن  أعـدادا  تـستقبل  توجـد،  حيـث  املراكـز،  هـذه  فغالبيـة  .الـالزم  العالج على

 الــضيق حلالــة الرئيــسي والــسبب .اإلجهــاد لدرجــة العمــل عــن يكفــون ال وموظفوهــا قــدرهتا،
 األزمـة،  هذه عمق على وكدليل .املراكز ههذ تتلقاه الذي املايل الدعم حمدودية يف يكمن هذه
 الكـربى  املـصادر  أحـد  باعتبـاره  التعـذيب،  لـضحايا  للتربعـات  املتحـدة  األمـم  صـندوق  أن نرى

 املـوارد  ضـعف  تتجـاوز  اهلبـات  علـى  طلبـات  سـنويا  يتلقـى  أمجع، العامل يف املراكز هذه لتمويل
 يف الـصندوق  أمنـاء  جملـس  وتوقـع  .ةاملاحنـ  الـدول  مـن  نـسبيا  ضـئيل  عـدد  من إليه ترد اليت املالية
 دوالرات مـن  دوالر ماليـني  ثالثـة  قـدره  مبـا  سـتنقص  الـصندوق  موارد أن ٢٠٠٩ لعام تقريره

 الـدول  زادت إذا إال املائـة  يف ٢٠ بنـسبة  سـتنخفض  تقـدم  اليت اهلبات أن أي املتحدة الواليات
 تــداعيات مــؤخرا العــامل يــشهدها بــدأ الــيت املاليــة لألزمــة كــان ذلــك، علــى وعــالوة .تربعاهتــا
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 اخنفــاض بــسبب خــدماهتا تقلــيص إىل فاضــطرت املراكــز، مــن العديــد علــى إضــافية ملموســة
 التعـذيب  ضـحايا  تأهيـل  إلعـادة  كوسـوفو  مركـز  وإن .اخلاصـة  املؤسسات من الواردة األموال

  /األول كـــانون يف باإلقفـــال مهـــدد بـــه، يـــضطلع الـــذي بالعمـــل يتميـــز الـــذي بريـــشتينا، يف
 ضــحايا تأهيــل إعــادة مركــز أغلــق اليونــان، ويف .املاليــة املــوارد نقــص بفعــل ٢٠١٠ ديــسمرب
 مـن  مركـز  أي يوجد عاد فما نفسه، للسبب ٢٠٠٩ عام يف أبوابه أثينا، يف املوجود التعذيب،

   .البلد يف النوع هذا
 لــضحايا للتربعــات املتحــدة األمــم صــندوق مثــل ماحنــة، دوليــة جهــات تــشكل وبينمــا  - ٧٢
 التأهيـل  إعـادة  ملراكـز  املايل الدعم مصادر أهم خاصة، ومؤسسات األورويب واالحتاد يبالتعذ
 احملليــة املراكــز تاركــةً بواجبــها تــِف مل مبعظمهــا، احلكومــات، أن إىل اإلشــارة جتــدر هــذه،

 علــى آخــر مثــاال التقــصري هــذا اخلــاص املقــرر ويعتــرب .الــريح مهــب يف التعــذيب مــن والنــاجني
 هـذه  حبجـم  واإلقـرار  صـارمة  بـصورة  التعـذيب  مسألة معاجلة عن النطاق واسعال الدول امتناع
 آخـر  مظهـر  هـو  احملليـة  التأهيـل  إعادة ملراكز الكافية األموال ضمان عن االمتناع وإن .املشكلة
 اجلـرائم  يف التحقيـق  عـدم  إىل يـؤدي  الـذي  بالتعـذيب،  االسـتخفاف  يف املتمثـل  نفـسه  للموقف

   .أفعاهلم على حماسبتهم عدم إىل وبالتايل ميونحكو موظفون يرتكبها اليت
 الـدول  أو الفقـرية  الـدول  علـى  مطلقـا  يقتـصر  ال التأهيـل  إعـادة  مراكز متويل عدم وإن  - ٧٣
 عـام  بـشكل  تعترب اليت الدول على أيضا األمر هذا يسري بل التعذيب، ظاهرة فيها تتفشى اليت
 املقـرر  يشري الصدد، هذا ويف .األورويب حتاداال يف األعضاء الدول مثل نسبيا، وثرية آمنة دوال

 املوجـودة  املراكـز  إىل املقـدم  املـايل  للـدعم  قريـب  عمـا  املقرر التدرجيي اخلفض إىل بقلق اخلاص
 مراكزهـا  إىل هـذا  دعمها احلكومات زيادة عدم مع يتزامن والذي األورويب، االحتاد منطقة يف

 جمـال  يف حيويـا  دورا األورويب االحتـاد  بلـدان  يف ةاملوجـود  التأهيل إعادة مراكز وتؤدي .احمللية
 أن بعـد  اللجـوء  وطلبوا أوطاهنم من الفرار على أُجربوا الذي األفراد آالف إىل اخلدمات تقدمي
ــرارة قاســوا ــع .والتعــذيب واالضــطهاد احلــروب م ــاجني هــؤالء أن وم ــوا الن  اهلــرب مــن متكن
 حيـة  تـزال  ال جتـارهبم  أن إال ديهـم، جال أيـدي  ومن ضحيته يقعون كادوا الذي االضطهاد من
 يكونــون مــا غالبــا الــذين التعــذيب، مــن النــاجني هــؤالء إن .ترعبــهم فتئــت ومــا ذاكــرهتم يف

 بـشكل  ويـشتبه  أجانـب،  كـوهنم  والكراهيـة  الـرفض  مشاعر من يعانون أجنيب، بلد يف وحيدين
 إجـراءات  إليهـا  ؤولتـ  الـيت  النتيجـة  مـن  خمـاوف  وتعتـريهم  اللجـوء،  نظام يستغلون أهنم يف عام
 طـي  علـى  تـساعدهم  ال بيئـة  يف أنفـسهم  وجيـدون  تـشددا،  وتـزداد  بتها يطول اليت اللجوء منح

 للعديـد  فيهـا  ميكـن  حيـث  الدول، هذه يف فاعلة تأهيل إعادة مراكز توافر وإن .املاضي صفحة
 ضـروري  ألمـر  حيـاهتم،  يف األوىل للمـرة  الطـيب  العـالج  وتلقـي  يـؤرقهم  مبا البوح الالجئني من

 يف الـشائع  التـصور  تغـيري  إىل اخلـاص  املقـرر  ويـدعو  .قدرها حّق تعطى ال بأمهيتها أشيد ومهما



A/65/273
 

24 10-48047 
 

 إن األوروبـيني  مـن  العديـد  وسـُيدهش  .تعنـيهم  ال مـسألة  التعذيب بأن الغرب بلدان من الكثري
 مـن  جنـوا  آخـرين  كـثريين  مـن  واحـد  الواقـع  يف هـو  اجلـوار  يف يعـيش  الذي املهاجر أن هلم تبني

   .بلدهم يف مالذا ووجدوا التعذيب
 العالجــي، دورهــا علــى عــالوة أخــرى، دول يف املوجــودة التأهيــل إعــادة مراكــز وإن  - ٧٤
ــوفر ــة الــسجالت ت ــة أيــضا تتــسم الــيت الطبي  علــى األجانــب التعــذيب ممارســي حملاســبة باألمهي

 هامـا  دورا ككـذل  تـؤدي  وهـي  .املثـال  سـبيل  علـى  العـاملي،  القضائي االختصاص عرب أفعاهلم،
 عـرب  وذلـك  ونـشرها،  التطور الشديدة العالج وسائل استحداث على القدرات تطوير جمال يف

 موجـودة  مراكـز  يف عاملني آخرين موظفني أو احملليني الصحية الشؤون يف األخصائيني تدريب
   .ثراًء أقل بلدان يف

  
  الوطنية الوقائية اآلليات دور  - خامسا 

ــدف إن  - ٧٥ ــهائي اهل ــذيا الن ــا ل ــه علين ــو حتقيق ــع ه ــال من ــذيب أعم ــوء التع ــة وس  .املعامل
 دقيـق،  حنـو  علـى  الـدول  طبقتـها  إن وهـي،  الغـرض،  هلـذا  كثرية وسائل املاضي يف واسُتحدثت

 االحتجـاز  عـن  الكـف  :التاليـة  وهي التعذيب، ظاهرة على بسهولة القضاء إىل تفضي أن ميكن
 القــبض أو اعتقالــه حلظــة مــن حمتجــز كــل عــن دقيقــة معلومــات تــسجيل واالنفــرادي؛ الــسري
 االتـصال  فرصـة  احملتجـز  مـنح  سـاعة؛  ٢٤ غـضون  يف مبحام لالستعانة فرصة احملتجز منح عليه؛
 كـل  إخضاع احملتجز؛ براءة افتراض مستقل؛ بقاض االستعانة فرصة احملتجز منح أسرته؛ بأفراد
ــراد ــد األف ــة فحوصــات إىل احتجــازهم بعي ــسجيل مــستقلة؛ طبي ــع ت ــس مجي  اســتجواب اتجل
 مـن  ألكثـر  احملققني أو املستجوِِبني عهدة يف الشخص احتجاز عدم والصورة؛ بالصوت احملتجز
 للتعـذيب  بـالتعرض  االدعـاءات  مجيـع  يف ودقيـق  وحيـادي  فوري حنو على التحقيق ساعة؛ ٤٨
 جلميـع  الفعلي التدريب توفري التعذيب؛ حتت املنتزعة االعترافات رفض مبمارسته؛ الشُبهات أو

 غـرار  وعلـى  .الطبيـة  الرعايـة  خـدمات  ومـنحهم  واسـتجواهبم  احملتجـزين  حبراسـة  املعنيني األفراد
 أكثـر  دائـم  بـشكل  االحتجـاز  أمـاكن  تفقّـد  يشكل وأسالفه، اخلاص املقرر سابقا عليه شدد ما

 التطبيــق تــضمن هــذه الدائمــة التفقّــد وعمليــات .املعاملــة وســوء التعــذيب ملنــع فعاليــة التــدابري
ــذكر اآلنفــة للــضمانات ســباملنا ــة ال ــع إىل الرامي ــة، روادع وختلــق التعــذيب، من  وتــشكل قوي

 وسـوء  التعـذيب  مبمارسة تتهمهم اليت االدعاءات على القانون بإنفاذ املعنيني األفراد لرد وسيلة
   .ووافيا سريعا ردا املعاملة
 مثـل  االحتجـاز،  نأمـاك  تفقّـد  تتـوىل  وطنيـة  هيئـات  فترة منذ البلدان من العديد ولدى  - ٧٦

ــضاة ــدعني الق ــامني وامل ــارة املكلفــني الع ــذه بزي ــاكن، ه ــيش وجمــالس األم ــسؤولة التفت ــام امل  أم
ــوزارات ــة، ال ــة واملؤســسات املعني ــوق الوطني ــسان، حلق ــسمح هــي أو اإلن ــي ت  املنظمــات ملمثل
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 توجـد  ذلـك،  إىل وإضـافة  .االحتجاز أماكن أوضاع من للتحقق زيارات بإجراء احلكومية غري
 الإلنــسانية املعاملــة أو والعقوبــة التعــذيب ملنــع األوروبيــة اللجنــة مثــل مــستقلة إقليميــة هيئــات

 الـذي  اخلـاص  واملقـرر  التعـسفي،  باالحتجاز املعين العامل الفريق مثل دولية وهيئات املهينة، أو
  .االحتجاز أماكن تفقّد له جيوز
 وبفعــل التعــذيب، ملنــع صوىقــ أمهيــة مــن التعــذيب أمــاكن رصــد بــه يتــسم ملــا ونظــرا  - ٧٧

ــصور ــات قـ ــد آليـ ــودة، الرصـ ــدت املوجـ ــة اعتمـ ــة اجلمعيـ ــام يف العامـ ــول ٢٠٠٢ عـ  الربوتوكـ
 كـشفت  الـيت  التجربـة  هـو  اعتماده إىل دفعها وما .التعذيب مناهضة باتفاقية امللحق االختياري

 اخلـارجي  ملالعـا  أنظـار  عـن  بعيدة ألهنا التعذيب، أماكن يف مبعظمها متاَرس التعذيب أعمال أن
 الـذي  التعتـيم  حـاجز  إزالـة  هو الربوتوكول من والغرض .فيها اخلارجي التدقيق غياب وبسبب
 حملـه  لتحـل  عنـهم،  بعيـدا  اخلـارجي  العـامل  وإبقـاء  اخلـارجي  العامل عن احملتجزين لعزل ُيستخدم
 مـة العا للمراقبـة  عرضـة  برمتـه  االحتجـاز  نظـام  جيعـل  االحتجـاز  أمـاكن  أبـواب  وفـتح  .الشفافية
 حماسـبتهم  عـرب  احملتجـزين  معاملـة  إسـاءة  عـن  فيـه  العـاملني  ويـردع  شفافية أكثر وجيعله الدقيقة،
   .أفعاهلم على
 التعــذيب ملنــع الفرعيــة اللجنــة مهــا جبهــتني يــستعان االختيــاري، الربوتوكــول ولتنفيــذ  - ٧٨

ـــة أو املعاملــة ضــروب مـــن وغــريه  واآلليــة جهــة، مــن املهينــة أو الالإنــسانية أو القاســية العقوب
 بـني  بالقيـام  فقـط  خمولـة  الفرعيـة  واللجنة .األعضاء الدول من كل يف املوجودة الوطنية الوقائية
 وذلـك  عـددها،  يتزايـد  الـيت  االختيـاري  الربوتوكـول  يف األطـراف  الـدول  بزيـارة  واآلخر احلني

 يف عتقـ  مـستمر  بـشكل  منـها  التحقـق  مـسؤولية  إن إذ االحتجـاز،  أمـاكن  من التحقق ألغراض
   .الوطنية الوقائية اآلليات كاهل على األول املقام
 فيهـا  مبـا  ،٢٠١٠ يوليـه /متـوز  حـىت  االختيـاري  الربوتوكول األطراف الدول عدد وبلغ  - ٧٩

 آليــات منــها دولــة ٣٢ ويف .دولــة ٥٤ جمموعــه مــا اخلــاص، املقــرر زارهــا الــيت الثمــاين الــدول
 زمنيـة  فتـرة  إىل وحتتـاج  األوىل عملـها  مرحلـة  يف زالـت  مـا  اآلليـات  هذه أن ومبا .وطنية وقائية
 متهيــد مــن بــد ال إذ األمهيــة بالغــة املرحلــة فهــذه هبــا، اخلاصــة عملــها طرائــق تــستحدث لكــي
 إمكانيـات  مـن  االختيـاري  الربوتوكـول  عليه ينطوي مما ممكن حد أقصى إىل لالستفادة الطريق
 مـن  املستخلـصة  الـدروس  لتبيـان  أول يمتقيـ  إجـراء  املفيـد  مـن  املنطلق، هذا ومن .التعذيب ملنع
   .إنشائها سياق يف اعتراضها احملتمل واملصاعب اآلليات هذه عمل
 الوقائيـة  اآلليـات  شكل عليه يكون أن ينبغي ما على االختياري الربوتوكول ينص وال  - ٨٠

 تنــشئ أو تعــّين أو طــرف دولــة كــل تــستبقي” أن حريــة األطــراف للــدول يتــرك بــل الوطنيــة،
 واملبـادئ  االختيـاري  الربوتوكـول  أن غـري  .“أكثـر  أو واحـدة  مـستقلة  وطنيـة  وقائية آلية [...]
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ــا جمموعــة حيــددان )بــاريس مبــادئ( القــانوين الوطنيــة املؤســسات بوضــع الــصلة ذات  مــن دني
 اآلليـات  هـذه  مـن  أي تكليـف  فيـتعني  .هبـا  التقيـد  املـذكورة  اآلليـات  على اليت الواضحة املعايري
 طريقــة مــن التحقــق بغــرض دائــم بــشكل االحتجــاز أمــاكن كــل تفقّــد يف مثــلتت شــاملة مبهمــة
 الـدخول،  حريـة  منحهـا  مـن  بـد  وال .املعنيـة  الـسلطات  إىل توصـيات  وتقـدمي  احملتجـزين  معاملة
ــدون ــد أي ب ــدون قي ــار وب ــسبق، إخط ــع إىل م ــذه مجي ــاكن ه ــا األم ــة يف احلــق وإعطائه  مقابل

 املؤســسية االســتقاللية كــل منحهــا احلكوميــة اتالــسلط علــى ويــتعني .انفــراد علــى احملتجــزين
 القــدرات” امتالكهــا لكفالــة متعــددة جهــات تــضم أن وجيــب واملاليــة، والشخــصية والعمليــة
   .واف بشكل واألقليات متوازن بشكل اجلنسني ومتثيلها “الالزمة املهنية والدراية

 الوطنيــة الوقائيـة  ليــاتاآل إلنـشاء  االختيــاري للربوتوكـول  وفقــا املتبـع  النــهج واختلـف   - ٨١
 ومنــها املهمــة، هبــذه للقيــام موجــودة مؤســسات عــّين مــا فمنــها األطــراف، الــدول بــاختالف

 مؤســسة فتعــيني .وســيئات حــسنات النــهج هــذين مــن ولكــل .متامــا جديــدة آليــات أنــشأ مــا
 مـن  االسـتفادة  الوطنيـة  الوقائيـة  لآلليـة  يتـيح  اإلنـسان،  حلقـوق  الوطنيـة  املؤسـسة  مثل موجودة،
 اآلليـة  هـذه  تـرث  املقابـل،  ويف .العـام  الـصعيد  علـى  البـارزة  ومكانتـها  إجنازاهتـا  وسجل خرباهتا

 نطــاق وضــيق فيهــا العــام الــرأي حيــث مــن املؤســسة هــذه منــها تعــاين الــيت والعيــوب املــشاكل
 إضـافية،  ومـوارد  جهـودا  يقتـضي  كان لئن جديدة، آلية إنشاء وإن .للموارد وافتقارها واليتها
 مـن  بـدال  االختياري، الربوتوكول يقتضيه الذي للنموذج وفقا بدقة إلنشائها جماال دوللل يتيح

 دولـة  كـل  ظـروف  علـى  األمثـل  النمـوذج  ويتوقـف  .السارية التشريعات على تعديالت إدخال
  .الدول من
 الوقائيـة  لآلليـة  دقيـق  قـانوين  أسـاس  تـوفري  هـو  بـه،  القيـام  الـدول  علـى  يـتعني  مـا  وأهم  - ٨٢

 بعــض أن غــري .احلكوميــة الــسلطات عــن التامــة اســتقالليتها هلــا ويكفــل ســلطاهتا بنييــ الوطنيــة
 هــي هـذه  .الالزمــة واالسـتقرار  األمــن شـروط  لألســف، صـريح،  بــشكل هلـا  يــضمن ال الـدول 
 الـسلطات  أو الـضمانات  مـن  أيـا  اآلليـة  هـذه  ُتمـنح  ال حيـث  املثال، سبيل على مايل، يف احلال
 اآلليـة  مهـام  ُتحـدد  ال حيـث  وموريـشيوس،  ملـديف  يف أو تيـاري، االخ الربوتوكـول  يف احملددة
 لالسـتقرار  شروط من حتتاجه مبا اآلليات هذه تزويد وبغية .حكومي مرسوم على بناء إال هذه

 مبوجبـه  ُتنـشأ  حمـدد  وطـين  قـانون  سن األطراف للدول ينبغي الشائكة، مهامها لتؤدي والسلطة
 تـام  حنـو  علـى  القـانون  يتقيـد  أن وجيـب  .ولكـسمبورغ  فرنـسا  يف احلـال  غرار على اآللية، هذه
ــا ــه يـــنص مبـ ــاري الربوتوكـــول عليـ ــتقالليتها ذلـــك ويـــشمل .االختيـ ــة اسـ ــا، يف املطلقـ  أعماهلـ

 للحكومـة  ممـثلني  يكونـوا  أن يـتعني  ال اآلليـة  أعـضاء  أن يعـين  وهـذا  التامة، موظفيها واستقاللية
 أنـشطتها  مـن  التحقـق  سيتم اليت بالسلطات وثيق تواصل على البقاء يتعني وال ،)مايل يف كما(
   ).مولدوفا مجهورية يف كما(
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 الوطنيـة  الوقائيـة  اآلليـات  أكثـر  علـى  حىت يستحيل الكافية، املالية املوارد تتوافر مل وما  - ٨٣
ــتقاللية ــة اس ــر واملخول ــات أكث ــوة الوالي ــها االضــطالع ق ــذلك، .بعمل ــإن ول ــرة ف  مــن ٣ الفق

 اآلليـات  ألداء الالزمـة  املـوارد  تـوفري ” الـدول  مـن  صـراحة  تـضي تق الربوتوكـول  مـن  ١٨ املادة
 تواجههـا  الـيت  الكـربى  املشاكل إحدى يزال ال املوارد نقص أن غري .“مهامها الوطنية الوقائية
 االحتجـاز  أمـاكن  مجيـع  مـن  الـدائم  التحقق مهمة ألن حاليا، املوجودة الوطنية الوقائية اآلليات
 هـو  اآلليـات  هلـذه  الكافيـة  املوارد األطراف الدول ختصيص وإن .ومكلفة التعقيد شديدة مهمة
ــدليل  إهنــا إذ الــصدد، هــذا يف مثــاال فرنــسا وتــشكل .التعــذيب مبنــع احلقيقــي التزامهــا علــى ال

 بلغـت  وفـرية  ماليـة  ومـوارد  البـشرية  املـوارد  مـن  كـبريا  عـددا  الوطنيـة  الوقائية آلليتها خصصت
 الوقائيـة  آلليتـها  املخصصة املوارد من بعيد حد إىل فعتر نيوزيلندا أن كما .يورو مليون ٢,٥

 ملنـع  الفرعيـة  واللجنـة  اخلاص املقرر وأعرب .أعماهلا بدئها على واحد عام انقضاء بعد الوطنية
 الوقائيـة  اآلليـات  مقـام  لتقـوم  موجـودة  مؤسـسات  الدول بعض تعيني إزاء قلقهما عن التعذيب
 الـدامنرك  املثـال،  سـبيل  علـى  منـها،  إضـافية،  مـوارد  مـن  يكفـي  ما هلا ختصص أن بدون الوطنية
 آليتـها  إن إذ الـشديد،  القلـق  إىل يـدعو  أملانيـا  يف الـسياق  هذا يف جيري وما .وملديف والسويد
 عـدد  أكرب يضم الذي البلد وهذا .واملالية البشرية املوارد إىل حاد بشكل تفتقر الوطنية الوقائية

 مـوظفني  أربعـة  إال اإلقليميـتني  الـوطنيتني  الوقـائيتني  تيـه آللي خيـصص  ال أوروبـا،  يف السكان من
 االحتاديـة،  الوطنيـة  الوقائيـة  آلليتـه  واحـدا  وموظفا أجر، أي يتقاضون وال جزئي بدوام يعملون
 املـوارد  هـذه  مـستوى  سـابقا  اخلـاص  املقرر وانتقد .يورو ٣٠٠ ٠٠٠ تتجاوز ال مبيزانية وذلك

 كـل  مـن  ومنـتظم  دائـم  بـشكل  التحقـق  مهمة الوطنية الوقائية اآللية لتأدية كافية غري اعتربها إذ
   .االحتجاز أماكن
 الـالزم  املهنيـة  والدرايـة  القـدرات  يف سـلبيا  تـأثريا  الكافيـة  املـوارد  ختـصيص  عـدم  ويؤثر  - ٨٤

 ميكــن وال .االختيــاري الربوتوكــول مــن ١٨ املــادة مــن ٢ الفقــرة تقتــضيه مــا حبــسب توافرهــا
 يف احلـال  هـي  كما غري، ال واحد عضوا تضم كانت إذا الوطنية لوقائيةا اآلليات تعددية كفالة
 مفتــشا ١٤ الوطنيــة الوقائيــة اآلليــة تــضم حيــث فرنــسا، يف احلــال عليــه هــي ملــا خالفــا أملانيــا،
 األمــر معينــة، مهــام يف للمــشاركة إضــافيا مفتــشا ١٤ قــدره مبــا االســتعانة وســعها ويف متفرغــا
 اآلليـات  وتـضطر  .فيهـا  متنوعـة  ومتخصـصة  تعليميـة  لفيـات خ مـن  أفـراد  مـشاركة  ييـسر  الذي

 أفــراد خــربات علــى بعيــد حــد إىل االعتمــاد إىل األعــضاء مــن قلــة تــضم الــيت الوطنيــة الوقائيــة
 أمـاكن  لزيـارة  خـارجيني  خـرباء  علـى  أو حمـددة  مهـام  لتأديـة  مؤقتة لفترة عضويتها إىل تضمهم

 العملـي،  الـصعيد  علـى  مـصاعب  خيلـق  أن عالوض هلذا وميكن .أوضاعها من للتحقق االحتجاز
 اجلمهوريـة  مثل الدول، بعض جلأ ولذلك، .واخلرباء األفراد هؤالء توافر مدى بشأن سيما وال
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 اجملتمــع منظمــات مــع تعــاون اتفاقــات إبــرام إىل وســلوفينيا، ولكــسمبورغ والــدامنرك التــشيكية
   .الوطنية الوقائية اآللياهت اخلارجي الدعم توفري كفالة أجل من املعنية املدين
 بوضــوح مدركــة تكــون أن مــن بفعاليــة، أعماهلــا تــؤدي لكــي اآلليــات، هلــذه بــد وال  - ٨٥

 الــيت الوطنيــة الوقائيــة اآلليــات وجــه يف خاصــة مــصاعب تــربز أن ميكــن إذ .وأدوارهــا ملهامهــا
 ائيـة الوق ولآلليات اإلنسان، حلقوق الوطنية املؤسسات مثل قبلها، موجودة آليات ضمن تعمل

ــة ــيت الوطني ــضم ال ــات، عــدة ت ــات هيئ ــة ولآللي ــة الوقائي ــيت الوطني ــاون ال ــع كمؤســسات تتع  م
 هــذه لتنــسيق فائقــة جهــود بــذل النمــاذج هــذه كــل إطــار يف ويــتعني .املــدين اجملتمــع منظمــات
 اإلنـسان  حلقـوق  الوطنيـة  املؤسـسات  تعـيني  ولـدى  .املؤسسة داخل وتوضيحها واملهام األدوار
 املؤسـسات  ومـوظفي  اآلليـات  أعـضاء  دور يكـون  ال قـد  الوطنيـة،  الوقائيـة  ليـات اآل مقام لتقوم

 تأديــة دون املؤســسات هــذه تتوالهــا الــيت املهــام اخــتالف حيــول وقــد دائمــة، بــصورة واضــحا
ــة أعماهلــا اآلليــات ــاء .واســتقاللية بفعالي ــة املؤســسات توصــي ذلــك، علــى وبن  حلقــوق الوطني
 إىل ُتـسند  منفـصلة  إدارات أو وحدات استحداث إىل وطنية ةوقائي كآليات تعني اليت اإلنسان،
 وكوسـتاريكا  إسـبانيا  يف احلـال  غـرار  علـى  اآلليـة،  هـذه  مهـام  وتـام،  صـريح  بـشكل  موظفيها،

 مــستقلة الوحــدات أو اإلدارات هــذه تكــون أن وينبغــي .وملــديف واملكــسيك ولكــسمبورغ
 مؤســسات عــدة ُعينــت مــا ذاوإ .وميزانيتــها وموظفيهــا عملــها وبرنــامج خطــة مــستوى علــى

 ونيوزيلنـدا،  املتحـدة  اململكـة  يف احلـال  هـي  كمـا  الوطنية، الوقائية اآلليات مقام لتقوم موجودة
 مهامهــا تأديــة هلــا يتــسىن لكــي الــوايف النحــو علــى أعماهلــا تنــسيق املؤســسات هــذه علــى يلــزم

 فيهـا  تتعـاون  الـيت  االتاحل يف واتساقها األعمال تنسيق من نفسه القدر ويلزم .واتساق بفعالية
 مولـدوفا  مجهوريـة  يف احلـال  هـي  كما حكومية، غري منظمات مع كمؤسسات، اآلليات، هذه

ــة ففــي .وســلوفينيا ــدوفا، مجهوري ــداخل أدى مول ــات هــذه عمــل ت  املنظمــات عمــل مــع اآللي
 .وأدوارهـم  األعـضاء  خمتلـف  اختـصاصات  بـشأن  حـاد  داخلـي  خالف نشوء إىل احلكومية غري
 املنظمـات  واليـات  إضعاف إىل واضح بشكل املهام تقسيم عدم يؤدي بأن أيضا، الاحتم ومثة
   .ومصداقيتها استقالليتها الوطنية الوقائية اآلليات فقدان وإىل احلكومية غري
ــستدعي  - ٨٦ ــشاء وي ــة إن ــة آلي ــة وقائي ــة وطني ــة حتــضري عملي ــة” تكــون دقيق ــة علني  وجامع

ــشارك ،“وشــفافة ــة اجلهــات وســائر املــدين اجملتمــع عــن ممثلــون فيهــا ي ــة الفاعل  مبناهــضة املعني
 شــفافة حتــضري بعمليــة واالضــطالع .وهنــدوراس بــاراغواي يف احلــال هــي كمــا التعــذيب،
ــة ــل وجامع ــوم جيع ــر العم ــا أكث ــة اهتمام ــة باآللي ــة الوقائي ــة، الوطني ــر القادم ــذي األم ــل ال  يكف

 مـن  املـساعدة  الـدول  مـن  يـد العد ويلتمس .تعيينها بعد مشاكل نشوء دون وحيول مصداقيتها،
 ومـن  التعـذيب  ملنـع  الفرعيـة  اللجنـة  ومـن  التعـذيب  مناهضة جمال يف متخصصة شىت مؤسسات
 املقــرر يكــف ومل .النــوع هــذا مــن آليــات إلنــشاء ،اإلنــسان حلقــوق املتحــدة األمــم مفوضــية
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 الواليــة مــن اإلفــادة مواصــلة علــى الــدول وحيــث اجملــال هــذا يف مــساعدته تقــدمي عــن اخلــاص
 إنـشاء  عمليـة  تعتـرب  أن ينبغـي  التعـذيب،  ملنع الفرعية اللجنة ذكرته ما غرار وعلى .له املمنوحة
 العمـل  أسـاليب  وصـقل  األساسـية  اجلوانب تعزيز مع متواصال التزاما” الوطنية الوقائية اآلليات
 اآلليـات  أهـداف  حتـدد  طموحـة  عمـل  خطـط  تـبين  املفيـد  مـن  ولـذلك،  .)١(“تدرجيياً وحتسينها

   .وملديف كوستاريكا فعلته ما غرار على واستراتيجياهتا، الوطنية قائيةالو
  

  والتوصيات االستنتاجات  - سادسا 
 وحــشيةً اإلنــسان حقــوق انتــهاكات أشــد أحــد يــشكل التعــذيب أن مــن الــرغم علــى  - ٨٧

 يف واسـع  نطـاق  على مياَرس يزال ال فإنه صميمها، من اإلنسانية، الكرامة على مباشرا واعتداء
 اخلـاص  املقـرر  إليـه  خلـص  الـذي  املخيـف  االسـتنتاج  وهـذا  .العـامل  أحنـاء  مجيع يف الدول معظم
 علــى ســنوات ســت مــن أكثــر انقــضاء بعــد اكتــسبها الــيت اخلــربة إىل يــستند بالتعــذيب املعــين

 منـاطق  كـل  على موزعة بلدان يف احلقائق لتقصي مهمة ١٧ إجرائه وعقب بواليته، اضطالعه
ــامل، ــد الع ــدا وبع ــالث دهإع ــشتركة دراســات ث ــع م ــات م ــة أخــرى جه ــام مكلف  مبوجــب مبه

   .اخلاصة اإلجراءات
 لألمـم  اتفاقيـة  اعتمـاد  ألن التعـذيب  ملكافحـة  إضافية معايري وضع احلاجة تستدعي وال  - ٨٨

 معظـم  يف املروعـة  االحتجاز ظروف جلميع حدا يضع أن ميكن احملتجزين حقوق بشأن املتحدة
 ميكـن  ال الـيت  املطلقـة  القليلـة  اإلنـسان  حقـوق  مـن  حقـا  التعـذيب  رحظـ  ويـشكل  .العـامل  بلدان

 االختيــاري وامللحــق التعــذيب مناهــضة اتفاقيــة وتتــضمن امللزمــة، القــوانني مــن وجــزءا إلغاؤهــا
 التعــذيب منــع إىل ترمــي الــيت للــدول، امللزمــة اإلجيابيــة التــدابري مــن واســعة طائفــة هبــا امللحــق

 بواجباهتـــا االختيـــاري والربوتوكـــول االتفاقيـــة يف طـــرافاأل الـــدول أوفـــت وإذا .ومكافحتـــه
  .التعذيب ظاهرة على بسهولة القضاء ميكن امللزمة، القانونية

 تتزايــد تفتــأ ال الــيت املنظمــة اجلرميــة أشــكال وســائر اإلرهــاب أعمــال مكافحــة وبغيــة  - ٨٩
 اإلنـسان  قحقـو  بعـض  لتقييـد  مـستعدة  البلـدان  مـن  العديـد  حكومات أن يبدو فعالة، مكافحة

 مـن  هـائال  قـدرا  هلـا  التابعـة  األمـن  وقـوات  املخـابرات  وأجهـزة  القـانون  إنفـاذ  أجهـزة  مـنح  عرب
 .للتعـذيب  املطلق احلظر مبدأ تقويض على تساعد بيئة إشاعة إىل األمر هذا ويؤدي .السلطات
 بـشكل  والـسكان  احلكومات أن لدرجة خطريا حدا بلغ اجملتمعات بعض مع بوحشية فالتعامل

 محلـة  لتنظـيم  ضـرورة  مثـة  لـذلك،  .خميـف  ألمـر  املنحى هذا إن .“الشّرين أهون” يعتربونه معا
 األفـراد  جانـب  مـن  املفرطـة  القـوة  استخدام مع هذه التسامح ظاهرة لتغيري جديدة عاملية توعية

__________ 
  )١(  CAT/C/40/2 ٢٨، الفقرة) ن.(  
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 ملكافحـة  ناجعـة  وسـيلة  لـيس  التعـذيب  بـأن  احلكومـات  تـذكري  وينبغـي  .القـانون  بإنفاذ املعنيني
 تواصـل  ويف وحـشية  أكثـر  اجملتمعـات  جعـل  يف يساهم ذلك، من العكس على إنه، بل .اجلرمية
   .مهجي عمل إال هو ما التعذيب .كثرية جمتمعات منها تعاين اليت العنف دوامة
 ممارســـات رقعـــة التـــساع اجلذريـــة األســـباب أحـــد العقـــاب مـــن اإلفـــالت ويـــشكل  - ٩٠

 التعـذيب،  مناهـضة  اتفاقية اعتماده عرب مانينياتالث يف الدويل اجملتمع أدركه ما وهذا .التعذيب
 جتـرمي  يف تتمثـل  واجبـات  مـن  متليـه  مـا  تفاصـيل  تتـضمن  اإلنـسان  حقـوق  بـشأن  معاهدة كأول

ــذيب، ــصاصات ووضــع التع ــضائية اخت ــعة ق ــاق، واس ــق النط ــع يف والتحقي ــاءات مجي  أو االدع
ــشبهات ــراد واعتقــال التعــذيب، مبمارســة ال ــشتبه األف ــذيب ممارســتهم يف امل  إىل وتقــدميهم التع
 القانونيــة بالواجبــات االتفاقيــة يف ١٤٧ الـــ األعــضاء الــدول معظــم يف الوفــاء يــتم ومل .العدالــة
ــة ــواد مــن املنبثق ــة مــن ١٣ و ١٢ و ٩ إىل ٤ امل ــدول، فينبغــي .االتفاقي ــادئ لل ــدء، ذي ب  أن ب
 حتـدد  أن علـى  التفاقيـة ا مـن  ١ املـادة  يف املـبني  النحـو  على تشريعاهتا، يف التعذيب جترمي تضمن

 اإلقليميــة ملبــادئ وفقــا ذلــك يطبــق أن وينبغــي ممارســيه، علــى ُتفــرض الــيت املناســبة العقوبــات
 متخصــصة هيئــات تــشكيل الــدول علــى مث، ومــن .العــاملي القــضائي واالختــصاص واجلنــسية
 ،مبمارســته والــشبهات للتعــذيب بــالتعرض االدعــاءات مجيــع يف وبرتاهــة فــورا التحقيــق لتتــوىل
 األمــر يــصدرون الــذين العليــا الرتــب ذوي عــن وخباصــة ممارســيه، عــن الغطــاء كــشف بغــرض
   .العدالة إىل وتقدميهم عنه، يتغاضون الذين أو مبمارسته

ــضحايا  - ٩١ ــذيب ول ــع يف احلــق التع ــام شــكوى رف ــة أم ــستقلة هيئ ــسلطة عــن م ــة ال  املتهم
 للتعـذيب  بـالتعرض  االدعاءات مجيع يف وبرتاهة فورا بالتحقيق ملزمة تكون التعذيب، مبمارسة

 اللـذين  الترهيـب  أو املعاملـة  سـوء  مـن  والـشهود  الـضحايا  محايـة  وينبغـي  .مبمارسـته  والشبهات
 إذاو .للتعـذيب  تعرضـهم  تثبـت  أدلـة  أي تقـدميهم  أو الـشكاوى  رفعهـم  بـسبب  هلمـا  يتعرضون

 احلـصول  يف احلـق  االـضحاي  مـنح  ينبغي للتعذيب، تعرضوا أفرادا أن املختصة للسلطات تبني ما
 علـى  ممكـن  حـد  أقـصى  إىل للعـالج  الالزمـة  املوارد فيها مبا والكافية، املنصفة التعويضات على

 واجـب  مـن  ذلـك،  علـى  وبنـاء  .التأهيـل  عمليـات  ولسائر واالجتماعي، والنفسي الطيب الصعد
 ملقـرر ا وحيـث  .التعـذيب  ضـحايا  تأهيـل  إعـادة  مراكـز  مـن  الكـايف  العـدد  إنـشاء  قانونا، الدول،
 العـالج  علـى  إليها يلجأون الذين التعذيب من الناجني حصول كفالة على أيضا الدول اخلاص
 أن الوافــدين مـن  التحقــق لعمليـات  وميكـن  .واالجتمــاعي والنفـسي  الطـيب  الــصعد علـى  الـالزم 
 علـى  اللجـوء  بشؤون املعنية اهليئات إلزام وينبغي .التعذيب ضحايا معرفة يف حيويا دورا تؤدي
 الـيت  التقييمـات  ومراعـاة  احملليـة  التأهيـل  إعـادة  مراكز يف املتوافرة الطبية اخلربة مدى يف قيقالتد

 كيفيـة  علـى  الـصحية  بالـشؤون  املتخصـصني  تـدريب  ويـتعني  .اللجـوء  طلبات بت لدى جتريها
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 املـسؤولة  احلكومـات  وخباصـة  الـدول،  اخلـاص  املقـرر  يـدعو  كمـا  .إسطنبول بروتوكول تطبيق
   .التعذيب لضحايا التربعات لصندوق بسخاء التربع إىل عذيب،الت ممارسة عن
 والتـدابري  التـشريعات  اعتمـاد  يف يتمثـل  دويل قـانوين  واجب الدول مجيع على وأخريا،  - ٩٢

 يـدعو  الـصدد،  هـذا  ويف .التعـذيب  ملنـع  الالزمـة  اإلجـراءات  وسـائر  الفعالـة  والقضائية اإلدارية
 امللحــق االختيــاري الربوتوكــول علــى التــصديق يف عتــسر أن إىل كافــة الــدول اخلــاص املقــرر
 وشـفافة،  جامعـة  بطريقـة  توضـع  قانونيـة  تـدابري  مبوجب تنشئ، وأن التعذيب، مناهضة باتفاقية
 كـل  إىل مفاجئـة  دائمـة  زيـارات  إجـراء  مهمـة  إليهـا  ُتـسند  حمترفـة،  مستقلة وطنية وقائية آليات
 وفرصــة املراكــز هــذه مجيــع إىل لــدخولا حريــة اآلليــات هــذه مــنح وينبغــي .االحتجــاز أمــاكن
 الربوتوكــول يف األطــراف الــدول مجيــع اخلــاص املقــرر وحيــث .انفــراد علــى احملتجــزين مقابلــة

 والبـشرية  املاليـة  بـاملوارد  اآلليـات  هـذه  تزويـد  إىل التعـذيب  مناهـضة  باتفاقية امللحق االختياري
 طريقــة مــن والتحقــق ي،دور بــشكل االحتجــاز أمــاكن كــل تفقّــد مــن تــتمكن حبيــث الالزمــة
  .األماكن هذه يف املعاملة إساءة أو التعذيب ممارسة دون واحليلولة احملتجزين، معاملة

  


