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                 جملس حقوق اإلنسان
           السابعة      الدورة
                        من جدول األعمال املؤقت ٣      البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  ة والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعي

  تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مانفريد نوواك

  موجز

              لالإنسانية أو                                                                                            املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا                 قدم ي  
                                                                         ويعرض الفصل األول من التقرير بإجياز ما قام به املقرر اخلـاص مـن                .                           ثاين إىل جملس حقوق اإلنسان         ال  ه             املهينة تقرير 

                                                  أي الفترة منذ تقدمي تقريره املرحلي إىل اجلمعية           (    ٢٠٠٧       ديسمرب   /                   أغسطس وكانون األول   /                            أنشطة يف الفترة ما بني آب     
                                                                                     خر التطورات املتعلقة بالزيارات القطرية والزيارات املستقبلية وطلبات توجيه دعوة                          ، وهو يتضمن آ    )A/62/221         العامة،  

                             ويف الفصل الثاين، يركز املقـرر    .                            ً                                                  إليه اليت ال تزال تنتظر جواباً كما يسلط الضوء على العروض واالجتماعات الرئيسية   
   .                    وتوصياته يف هذا الشأن                                                                 اخلاص على محاية النساء من التعذيب مث يعرض يف الفصل الثالث استنتاجاته 
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  احملتويات
        الصفحة          الفقـرات  

   ٣   ٣-    ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      مقدمة

   ٣    ٢٤-    ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 أنشطة املقرر اخلاص  -    ً  أوالً 

   ٦    ٧٦-   ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             تعزيز محاية النساء من التعذيب  -      ً  ثانياً 
   ٦    ٣٣-   ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . .         اجلنساين   انب                       تفسري للتعذيب يراعي اجل  حنو  -    ألف  
   ٩    ٦٠-   ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       ً ما هو الذي يشكل تعذيباً  -     باء   
   ٩    ٤٣-   ٣٤  . . . . . . . . . .                                    ملرأة وإساءة معاملتها يف احلياة العامة       تعذيب ا  -  ١    

            العنف داخل    :                                        التعذيب وسوء املعاملة يف احلياة اخلاصة       -  ٢
    ١٣    ٥٨-   ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             األسرة واجملتمع

ّ          رّد الالجئات              النساء يف سياق   -  ٣         ٢١    ٦٠-   ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . .            أو اللجوء 
    ٢١    ٦٧-   ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ب                  الناجيات من التعذي    جتاه         العدالة     مة ا ق إ  -    جيم  
    ٢١    ٦٤-   ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    الة          ول إىل العد    الوص  -  ١    
    ٢٣    ٦٧-   ٦٥  . . . . . . . . . . .                          تعويض الناجيات من التعذيب             إعادة تأهيل و  -  ٢    

    ٢٤    ٧٦-   ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  استنتاجات وتوصيات  -      ً  ثالثاً 
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  مقدمة

                                                                     وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                                                  يقدم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       -  ١
   .   ٢٥١ /  ٦٠                     ً                       جملس حقوق اإلنسان وفقاً لقرار اجلمعية العامة       ثاين إىل    ال ه     تقرير                 ، مانفريد نوواك،       املهينة

      أغسطس  /                                                                                            ويعرض الفصل األول من التقرير بإجياز ما قام به املقرر اخلاص من أنشطة يف الفترة ما بني آب             -  ٢
         ويف الفصل    ). A/62/221                                     تقدمي تقريره املرحلي إىل اجلمعية العامة،      منذ              أي الفترة      (    ٢٠٠٧       ديسمرب   /            وكانون األول 

   .        ذا الشأن ه                                                                                         ثاين، يناقش املقرر اخلاص محاية النساء من التعذيب مث يعرض يف الفصل الثالث استنتاجاته وتوصياته يف   ال

    ١٦                     ً                                                                إىل هذا التقرير ملخصاً للرسائل اليت وجهها املقرر اخلاص يف الفترة املمتدة من                ١                وتتضمن اإلضافة     -  ٣
                                                 والردود اليت تلقاها على تلك الرسائل مـن             ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤       إىل       ٢٠٠٦       ديسمرب   /           كانون األول 

ّ   ً                                ملّخصاً للمعلومات املقدمة من احلكومات  ٢              وتتضمن اإلضافة   .     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١           احلكومات حىت     
  .                                                                                   أن تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املقدمة على إثر الزيارات القطرية اليت أجراهـا            ـ                          واملنظمات غري احلكومية بش   

            رييا وتوغـو  ـ                          ا إىل كل من باراغواي ونيج ـ  ه ّ  ّدا                                        تقارير عن الزيارات القطرية اليت أ       ٧       إىل    ٣                 وتتضمن اإلضافات 
   .                                وسري النكا وإندونيسيا، على التوايل

   أنشطة املقرر اخلاص-     ًأوال 
ـ          إىل      اجمللس                             يوجه املقرر اخلاص انتباه       -  ٤ ـ  ـ                                           تقريره املرحلـي الثالـث إىل اجلمعي   ، A/62/221 (   ة  ـ           ة العام
                       ووصف املقرر اخلـاص يف       .     ٢٠٠٧        أكتوبر   /               تشرين الثاين    ٢٩                           الذي قدمه يف نيويورك يف        )  ١ ٤       إىل    ٦      قرات  ـ    الف

                               أي منذ تقدمي تقريره إىل جملس حقوق    (    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز      ً    عتباراً من          يف الفترة ا                    األنشطة اليت اضطلع هبا            تقريره ذاك 
َ                      ويود املقرر اخلاص إطْالَع اجمللس على األنش         ).                     يف دورته الرابعة    )١ (      اإلنسان                                           طة الرئيسية اليت قام هبا منـذ تقـدمي                           ْ 

   .                       تقريره إىل اجلمعية العامة

                                       الرسائل املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

       ، وجه      ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤       إىل       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦                         خالل الفترة املمتدة من       -  ٥
           حكومـة     ٥٩    ً      ً           نداًء عـاجالً إىل       ٧  ١٨                حكومة ووجه      ٥١           تعذيب إىل     ال                           رسالة تتعلق بادعاءات       ٧٩             املقرر اخلاص   

   .                                                            بالنيابة عن أشخاص معرضني للتعذيب أو لغريه من أشكال سوء املعاملة

                  الزيارات القطرية

                       ة، ببعثتني إىل كل من     ـ         ة العام ـ                                                                            يفيد املقرر اخلاص بأنه قام، يف الفترة اليت تلت تقدمي تقريره إىل اجلمعي              -  ٦
       ، ويرد  )    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣     إىل   ١٠ (             وإندونيسيا  )    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٨     إىل  ١ (         سري النكا 

   .                                 ، على التوايل، امللحقتني هبذا التقرير ٧   و ٦                                 التقريران املتعلقان هبما يف اإلضافتني 
                                                      

1  A/HRC/4/33 and addenda. 
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                البعثات املقبلة

   ير    ينا /               كانون الثاين    ٣٠                                                                                           يفيد املقرر اخلاص بأنه من املتوقع أن يقوم ببعثة إىل غينيا االستوائية يف الفترة من                  -  ٧
   .                                       وإىل العراق يف غضون الربع األول من العام    ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط ٨   إىل 

             طلبات عالقة

                                                                                             يفيد املقرر اخلاص بأنه مل يتم بعد حتديد تواريخ البعثة اليت سيقوم هبا إىل كوت ديفوار على إثر دعوة من   -  ٨
ُ                                احلكومة ُوجه أول طلب بشأهنا يف عام            ُ                  ومل ُتستلم أي معلومات   .  ٥   ٢٠٠      يونيه  /        حزيران  ٢٧               ومت تلقيها يف      ٢٠٠٥       

                        والـشعوب يف أفريقيـا         اإلنسان     حقوق                                                               إضافية بعد الكلمة اليت وجهها وفد زمبابوي إىل الدورة األربعني للجنة 
ّ                               ، قال فيها إنه من املتوقع أن توجَّه عّما قريب دعـوة إىل                 ٢٠٠٦   رب  ـ     نوفم /                   ول يف تشرين الثاين   ـ                املعقودة يف باجن      َّ                               

       امبيا،  غ                                                                           أخرى بعد ما تلقى املقرر اخلاص الدعوة اليت وجهها له وزير خارجية                              ومل تصل معلومات    .  ص      ر اخلا     املقر
   .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧                            ياهومبا، أثناء اجتماعه به يف   -        غاربا  .    د بـ           سعادة السي

   ؛ )    ٢٠٠٥ (        إثيوبيا   :                                                           ، جدد املقرر اخلاص طلباته بتوجيه دعوات إليه إىل الدول التالية    ٢٠٠٧     مايو  /       ويف أيار  -  ٩
  )          اإلسالمية-        مجهورية  (        ؛ إيران  )    ٢٠٠٦ (          أوزبكستان   ؛  )    ٢٠٠٥ (          أفغانستان   ؛  )    ٢٠٠٢ (          ؛ إسرائيل  )    ٢٠٠٥ (      يتريا   إر
     تونس    ؛   )    ٢٠٠٣ (            تركمانستان     ؛   )    ٢٠٠٥ (        بيالروس     ؛   )    ٢٠٠٥ (         بوليفيا     ؛   )    ٢٠٠٦ (                         ؛ بابوا غينيا اجلديدة      )    ٢٠٠٥ (
                       ؛ اجلمهوريـة العربيـة    )    ٢٠٠٥   (                            ؛ اجلماهريية العربية الليبيـة  )    ١٩٩٧ ُ                  قُدم أول طلب يف عام  (          ؛ اجلزائر   )    ١٩٩٨ (

         ليبرييـا     ؛   )    ٢٠٠٥ (               كوت ديفـوار       ؛   )    ٢٠٠٦ (         ؛ فيجي    )    ٢٠٠٦ (        غامبيا     ؛   )    ٢٠٠٥ (         زمبابوي     ؛   )    ٢٠٠٥ (         السورية  
          وهو يأسف    .  ؛ )    ٢٠٠٥ (       اليمن     ؛   )    ١٩٩٣ (      اهلند     ؛   )    ٢٠٠٥ (                   العربية السعودية           اململكة     ؛   )    ١٩٩٦ (     مصر     ؛   )    ٢٠٠٦ (

   .                             ً ذه الطلبات ال تزال تنتظر جواباًـ       لكون ه

                            رزة يف أهم العروض واملشاورات           النقاط البا

                                                            ، شارك املقرر اخلاص يف نقاش انعقد أثناء حلقة سالزبورغ              ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول  ٢       إىل    ١               يف الفترة من      -   ١٠
  :                                                                    التمسك حبقوق اإلنسان واحلريات املدنية واحلقوق غري القابلة لالنتقاص         "                                  الدراسية اليت متحورت حول موضوع      
   "                         لبقاء يف عصر اإلرهاب احلاضر؟                             هل تستطيع هذه احلقوق واحلريات ا

                                                 ، قدم املقرر اخلاص عدة عروض خالل احللقـة الدراسـية       ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٥      إىل   ٣                ويف الفترة من      -   ١١
ّ                 اإلقليمية اخلاصة مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، اليت انعقدت يف عّمان،                                          تناولت رصد حقوق اإلنسان يف      و                                                             

   .       التعذيب    منع               ُ   الدراسية مجعيةُ                               أماكن االحتجاز، ونظمت تلك احللقة

           يف املـؤمتر     "                              محاية حقوق اإلنسان للـسجناء     "                            ً              سبتمرب، ألقى املقرر اخلاص خطاباً بعنوان        /        أيلول   ١٠    ويف    -   ١٢
   .                                                                                 العاملي الثاين عشر للجنة الدولية للرعاية األبرشية الكاثوليكية يف السجون املنعقد يف روما
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ُ                                                    اص يف نقاش ُعقد يف فيينا بشأن الربوتوكول االختياري امللحق                                 سبتمرب، شارك املقرر اخل    /        أيلول   ١٤    ويف    -   ١٣           
  :                                                                                                                    باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حتـت عنـوان                 

    ".                               آلية وقاية وطنية خاصة بالنمسا-                        اتفاقية مناهضة التعذيب  "

     حقوق  "                                                   اخلاص يف حلقة عمل نظمتها جامعة لندن متروبوليتان بشأن                   سبتمرب، شارك املقرر  /       أيلول  ٢٧   ويف   -   ١٤
         األوروبية   )        واللجنة (                                                      حتليل جلسات وبعثات تقصي احلقائق اليت جتريها احملكمة           :                               اإلنسان الدولية وتقصي احلقائق   

   . "           حلقوق اإلنسان

                     عين بـدارفور الـيت                                                            سبتمرب، شارك املقرر اخلاص يف اجتماعات فريق اخلرباء امل         /        أيلول   ١٩       إىل     ١٧     ومن    -   ١٥
              دورته السادسة   يف                    إىل جملس حقوق اإلنسان    )٢ (  ُ                                       وقُدم التقرير املرحلي الذي وضعه فريق اخلرباء  .              انعقدت يف جنيف

   .     سبتمرب /       أيلول  ٢٤  يف 

ُ                سبتمرب، شارك املقرر اخلاص يف حلقة عمل يف لندن نظمتها منظمة العفو الدولية وحتالُف               /        أيلول   ٢٨    ويف    -   ١٦                                                                         
                                                       التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو   "                                      مية الدولية ملناهضة التعذيب بعنوان                      املنظمات غري احلكو  

    ".            ريف وتضمينات ا  تع  :       املهينة

                         العاملي ضد التعـذيب           الكفاح "                                                  نوفمرب، ألقى املقرر اخلاص حماضرة رئيسية بعنوان         /               تشرين الثاين   ٧    ويف    -   ١٧
    ".                      وعمليات االختفاء القسري

     حتقيق  "                                                          نوفمرب، شارك املقرر اخلاص يف ندوة دولية انعقدت يف فيينا بعنوان  /             تشرين الثاين  ٢٨     إىل   ٢٧    ومن   -   ١٨
    ".                                   الوئام االجتماعي وحقوق اإلنسان يف الصني

                            احلبس االنفرادي وممارسات العزل  "                          ً         ديسمرب، قدم املقرر اخلاص عرضاً بعنوان  /            كانون األول ٨     إىل  ٧    ومن   -   ١٩
                                                                      وذلك أثناء الندوة الدولية اخلامسة املتعلقة بالصدمات النفسية، اليت انعقدت   "                              بوصفها مشكلة تعيق حقوق اإلنسان

   .                يف إسطنبول، تركيا

                                     التحديات اليت تواجه محايـة حقـوق        "                          ً              ديسمرب، قدم املقرر اخلاص عرضاً بعنوان        /              كانون األول   ٩    ويف    -   ٢٠
                             الدولية يف إنغولشتات، أملانيا،      لعفو                            ألقيت مبناسبة احتفاء منظمة ا        كمحاضرة   "                              اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين

   . "                بيوم حقوق اإلنسان "

                                                                               ديسمرب، شارك املقرر اخلاص يف احللقة الدراسية اخلاصة باخلرباء اليت تناولت عدم             /              كانون األول    ١١    ويف    -   ٢١
        ظمتـها                                                                                                             التعرض للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واألشخاص ذوي اإلعاقات، اليت ن              

                                                        وكان الغرض من تلك احللقة الدراسية تسهيل فهم التعذيب وغريه   .                    السامية حلقوق اإلنسان            األمم املتحدة        مفوضية 
                                                                                            من ضروب سوء املعاملة يف ضوء اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات؛ وحتديد أشكال التعذيب وسوء املعاملة 

                                                      

2  A/HRC/6/7. 
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                                               ساعدة يف إدماج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات يف                                                             اليت تطال األشخاص ذوي اإلعاقات أكثر من غريهم؛ وامل        
   .                                       صميم عمل املقرر اخلاص وجلنة مناهضة التعذيب

     إىل  )٣ (                                                                       ديسمرب، شارك املقرر اخلاص يف تقدمي تقرير فريق اخلرباء اخلاص بـدارفور            /              كانون األول    ١١    ويف    -   ٢٢
   .                                        جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة املستأنفة

                 البالغات الصحفية

                                                          مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، ناشد املقرر اخلاص، مع غريه   و   ،      ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٧   يف    -   ٢٣
   .                                                                            من أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة، الدول بأن تتصدى للفقر على وجه االستعجال الشديد

                  رأة، أصدر املقرر                                                    مبناسبة اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد امل        و   ،      ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣    ويف    -   ٢٤
      ً       ً                           ، بالغاً مشتركاً ناشدا فيه الدول بأن                       وأسبابه وعواقبه                                                 املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة                  اخلاص ومعه   

                                        اجلنساين من أجل توفري محايـة أكـرب            انب                                                                   تستفيد من اإلطار القائم يف جمال حقوق اإلنسان على حنو يراعي اجل           
   .               للنساء من العنف

  ز محاية النساء من التعذيبتعزي -     ًنيا ثا
   اجلنساينانب تفسري للتعذيب يراعي اجلحنو -  ألف

         ُّ                                                           بادرات اتُّخذت يف جمال تعميم املنظور اجلنساين ومكافحة العنف ضـد            مل          لالستجابة            هذا الفصل         يسعى    -   ٢٥
ُ                      قراُر جملس حقوق اإلنسان                                       تكملة لتلك املبادرات، من قبيل               املرأة، و                مجيع أشكال                             والدراسة املتعمقة بشأن     ٣٠ / ٦   

         يف ميدان                      ُ                                                                                         العنف ضد املرأة اليت أُجريت مببادرة من األمني العام إىل جانب محلة املتابعة اليت تقوم هبا األمم املتحدة                   
                                                          ، وتركيز املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على إهناء عهد اإلفالت من     ٢٠٠٨                    ُ            العنف ضد املرأة اليت سُتطلق يف عام 

                                                                                     ألمر بالعنف اجلنسي، ومناداة املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بتطبيق                                 سيما عندما يتعلق ا               العقوبة ال 
   . )٤ (                                    ً     ً                 اإلطار الدويل يف جمال حقوق اإلنسان تطبيقاً كامالً على مهوم النساء

                                                                                                  والغاية من ذلك هي ضمان تطبيق إطار احلماية من التعذيب بشكل يضمن محاية األشخاص من اجلنسني                  -   ٢٦
                                                 ً                ويف حني أن طائفة متنوعة من الصكوك الدولية تنص صـراحةً أو              .                             يز محاية املرأة من التعذيب                  وذلك هبدف تعز  

                                      ّ        ٍ                     تتعلق بالعنف ضد املرأة أو باالغتصاب، فإنّ وصف فعلٍ ما بأنـه                 اليت      ً                                    ضمناً على جمموعة شاملة من االلتزامات       
                  اليت تشتمل علـى                        القانونية املترتبة               عزز اآلثار                                                    ُ          ينطوي على قدر أكرب بكثري من الوصم بالنسبة للدولة ويُ           "      تعذيب "

ّ                                                               التزامات جاّدة بتجرمي أفعال التعذيب وبتقدمي مرتكبيها إىل العدالة وبدفع تعويض     .       ضحاياها ل           

                                                      

3  A/HRC/6/19. 
4  A/HRC/4/34, para. 56. 
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                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  ٧                                                      التعذيب حمظور مبوجب جمموعة كبرية من الصكوك الدولية كاملادة  و  -   ٢٧
  .                                                                      يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                                             املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذ    

ِ  َّ                                                                 وهو حمظور كذلك مبقتضى صكوك إقليمية ِعدَّة ومبوجب القانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل                       واتفاقية   .                                  
  .  بـ  ً                      اً باجتثاث ممارسة التعذي                                          ً                                      مناهضة التعذيب هي الصك الوحيد امللزم قانوناً على الصعيد العاملي الذي يهتم حصر     

ُ              تعريفاً للتعذيب حيدِّد أربعة عناصر َيلَزم توفُُّرها حىت ي                           وأوىل مواد هذه االتفاقية يضع  ُّ      َ    :                         بلغ الفعل حد عتبة التعذيب      ً           ِّ              َ  

  ؛     ً             ً  جسدياً كان أم عقلياً         والعناء،        الشديد    ألمل  ا •

  ؛     القصد •

       الغرض؛ •

   .           ضلوع الدولة •

              عندما ميـارس          العجز        حالة         وتنشأ    .  )٥ (                    لعناصر معيار العجز        هذه ا          ضاف إىل    ي                             وقد اقترح املقرر اخلاص أن        -   ٢٨
َ                          شخص ما سيطرة تامة على شخص آخر، تكون يف العادة يف حاالت االحتجاز، حيث ال يستطيع احملتَجز اهلرب                                                                                                

    ّ                ً                                                            غري أّنها قد تنشأ أيضاً أثناء املظاهرات عندما ال يستطيع شخص ما مواصلة الصمود يف وجه   .                  أو الدفاع عن نفسه
           عالقة القوة           التعبري عن       صور    فضح             واالغتصاب من أ  .          َّ                                  ً   يكون مكبَّل اليدين يف سيارة تابعة للشرطة، مثالً   كأن       القوة، 

ِ              ً                      هذه حيث يعاِمل شخص ما شخصاً آخر على أنه جمرد شيء               العنف يف احلياة  "      ُ ِّ                        وإذا طُبِّق هذا التصور على حاالت   .            
                   أن أحد الـضحايا     رئي     وإذا   .               يف حالة معينة            لدى الضحية       العجز                                 ، فذلك يعين أنه جيب التحقق من درجة  "     اخلاصة

   .      قد حتقق     لعجز  ا      معيار                                                                         غري قادر على الفرار أو أكرهته بعض الظروف على البقاء، ميكن عندئذ اعتبار أن 

                                                  يف االعتبار، كجنس الضحية وسنه وصحته البدنيـة              ذاهتا                           كذلك أخذ حالة الضحية            العجز               ويتيح عنصر     -   ٢٩
  .                          ً      ً                                            عض احلاالت، اليت قد جتعل شخصاً معيناً عدمي احلول والقـوة يف ظـرف معـني                           ً        ، ودينه أيضاً يف ب     )٦ (        والعقلية

              ُ                                                                                                      والالمباالة اليت ُيظهرها اجملتمع جتاه املرأة، أو حىت دعم استمرار الوضعية الدونية للمرأة، إىل جانب وجود قوانني                 
ـ                                                ُّ                            الدولة يف معاقبة الفاعلني ومحاية الضحايا، كلُّها أمور تنشئ الظ              تقصري         متييزية و      ها                               روف املواتية اليت ميكن يف ظل

   .                                            على الرغم من حريتها الظاهرة يف إبداء الصمود ة    منهج  امل   ة    عقلي  ال   و ة   سدي           للمعاناة اجل        املرأة   يض ر  تع

                                          ، إذا أمكنت الربهنة علـى أن األفعـال                   على الدوام                 عنصر الغرض        تحقق                               وفيما خيص العنف ضد املرأة، ي       -   ٣٠
                                                                   م التمييز هو أحد العناصر املذكورة يف التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة        ، ما دا )٧ (                    ستهدف املرأة بالذات            املرتكبة ت 

   .   قصد                                غرض حمدد، فإنه ميكن افتراض وجود ال        كان لـه    ً                                        فضالً عن ذلك، إذا أمكنت الربهنة على أن الفعل   .  بـ       التعذي

                                                      
5  See E/CN.4/2006/6, paras. 39-40. 
6  See also European Court of Human Rights: Soering v. UK, 1989 and Costello v. UK, 1993. 
7  I.e. violence that is gender-specific in its form or purpose in that it is aimed at “correcting” behaviour perceived as 
non-consonant with gender roles and stereotypes or at asserting or perpetuating male domination over women. 
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    على               تعريف التعذيب      تقصر                    من االتفاقية، اليت  ١        يف املادة            املشار إليه      ً      ُ                       وكثرياً ما اسُتغل دور الدولة احملوري   -   ٣١
                                               أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي         (...)    ناء                  مثل هذا األمل أو الع  )     فيها (ُ      ُيلحق  "           األفعال اليت 

                      الدولة املباشـرة مـن         سيطرة                                   ، الستثناء العنف ضد املرأة اخلارج عن  "                                 أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية 
        مـن    ١                                                                     بيد أن املقرر اخلاص يود التذكري بأن اللغة املستخدمة يف املـادة               .   يب                                   نطاق تطبيق اتفاقية مناهضة التعذ    

                                                                                                            االتفاقية املتعلقة مبوافقة وسكوت موظف رمسي، جتعل نطاق التزامات الدول ميتد بوضوح ليشمل دائرة احليـاة                
            من التعذيب                                                        الدولة يف محاية أشخاص يقعون ضمن دائرة نفوذها              تقصري                                      اخلاصة وينبغي تفسريها على حنو يشمل       
ُ                     وسوء املعاملة الذي يُسوُمه إياهم أفراد        ُ               ِّ       باعتبارها ترسِّـخ     ١                                            باإلضافة إىل ذلك، ينبغي النظر إىل املادة          .       عاديون                     

                                                  وهو اإلعالن الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف        -        َّ      وتترسَّخ به   -                                                اإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة        
   .   ١٠٤ /  ٤٨       قرارها 

                                           أن جتتهد االجتهاد الواجب يف درء أفعـال         "                  نه ينبغي للدول          على أ                    من ذلك اإلعالن      ) ج ( ٤          املادة     نص  وت  -   ٣٢
    هذه                  هي اليت ارتكبت               ت الدولة      كان                                                 ً                                  العنف عن املرأة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها، وفقاً للقوانني الوطنية، سواء            

         مل تبـذل           الدولـة    ت       ما دام "  ه                                             ّ    وأشارت جلنة مناهضة التعذيب منذ وقت قريب إىل أنّ      ".                           األفعال أو ارتكبها أفراد   
   ِّ     يـسهِّل     مما                                                                                  لتدخل من أجل وقف أعمال التعذيب واملعاقبة عليها وتوفري سبل انتصاف لضحاياها           ل                  العناية الواجبة   

َ                                     ّ                                           على الفاعلني من غري الدول ارتكاَب أفعال ال جتيزها االتفاقية دون عقاب وميكّنهم من ارتكاهبا، فإن الالمبـاالة                                           
َ                       ً                     امتناَعها عن التصرف يشكل نوعاً من التشجيع و                                اليت تبديها الدولة أو                     وعلى نفـس     . )٨ ( "                     أو اإلذن حبكم الواقع    /     

   .                                يف تطبيق اختبار العناية الواجبة )١٠ (               وإقليمية أخرى )٩ (                       النحو، شرعت هيئات عاملية

     هو                    هو مبثابة التعذيب أو                                               التعذيب يف كثري من األحيان ما إذا كان انتهاك ما      ناهضة                  وبينما ال حتدد جلنة م  -   ٣٣
                                                              ً                                           آخر من أشكال سوء املعاملة، فإهنا قد شددت على أن سوء املعاملة كثرياً ما يفضي إىل التعذيب وبالنتيجة                   شكل  

                              والعنصران األساسيان اللـذان      .                                                                       ً      ً          فإن التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة أمران مرتبطان ارتباطاً وثيقاً         
ُ           والغرُض من الفعل           عجز الضحية                            هينة، يف نظر املقرر اخلاص، مها                                      مييزان املعاملة القاسية والالإنسانية وامل      .   

                                                      
8  Committee against Torture general comment No. 2 (2007) on the implementation of article 2 by States parties, 
para. 18. 

9  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women general comment No. 19 (1992) on 
violence against women, para. 9. 

10  See Inter-American Court of Human Rights (series C), Veláquez Rodríguez v. Honduras, 29 July 1988, No. 4. In 
MC v. Bulgaria, the European Court of Human Rights found that the failure to establish and apply a criminal law 
system punishing all forms of rape and sexual abuse constituted a violation of the prohibition of degrading treatment. 



A/HRC/7/3 
Page 9 

  ؟                ًالذي يشكل تعذيبا  ما -  باء

  )١١(تعذيب املرأة وإساءة معاملتها يف احلياة العامة - ١

                      االغتصاب والعنف اجلنسي   ) أ (

        ه مـن                الغتصاب وغـري   ا                                                                               إن العنف الذي تتعرض لـه املرأة أثناء احتجازها يشمل يف كثري من األحيان              -   ٣٤
                مالبسهن والتفتيش           جتريدهن من    ، و "                 التحقق من العذرية "                                             أشكال العنف اجلنسي كالتهديد باالغتصاب واملالمسة و

                             على نطاق واسع، حىت لدى             سلم به        ومن امل   .  )١٢ (                                              والشتائم واإلهانات ذات الطابع اجلنسي، إخل       ي م ح ق ت         اجلسدي ال 
       ً   تعذيباً    شكل                                         يف السوابق القضائية اإلقليمية، أن االغتصاب ي و   )١٣ (                                          املقررين اخلاصني السابقني املعنيني مبسألة التعذيب

      ١٩٩٧                        ويف قرار صادر يف عام        .  )١٤ (                                  تحريض منهم أو بقبوهلم أو رضاهم           يقع ب        ن أو    و      ن رمسي  و    موظف         قوم به           عندما ي 
                               يتعني اعتبار إقدام موظف رمسي      "                                                                             يف قضية اغتصاب أثناء االحتجاز، أقرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأنه            

َ      ً                على اغتصاب شخص حمتَجز شكالً بالغ اخلطورة و                             ً                         من أشكال إساءة املعاملة نظراً للسهولة اليت ميكن للجاين      ً بغيضاً                 
                                 ً  االغتصاب يترك يف نفوس الضحايا ندوباً  " و  "                 درهتا على املقاومةـ    ف قـ           الضحية وضع      ة وضع  ش               أن يستغل هبا هشا

   . )١٥ ( "                      من العنف اجلسدي والعقلي                           ّ                       ال ميحوها الزمن بالسرعة اليت متّحي هبا آثار أشكال أخرى 

                                                                                                      ويف جمال القانون اجلنائي الدويل، أسهمت القرارات اليت اختذهتا احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة اخلاصـة                   -   ٣٥
                               ً                يف اإلقرار الدويل بكون االغتصاب شكالً من أشكال        "          فوروندزجيا " و  "          سيليبيتشي "                              بيوغوسالفيا السابقة يف قضييت     

                                                                                 اكم اجلنائية الدولية، من خالل ما سبق أن أصدرته من قرارات، نطاق جـرائم                               كما قد وسعت احمل     .  )١٦ (       التعذيب
      اإليالج  ب   و  وي                                         ً               ً                           العنف اجلنسي اليت ميكن مالحقة مرتكبيها قضائياً بوصفها اغتصاباً حبيث تشمل ممارسة اجلنس الفم

                 مهية حيث إنه ال                          وهذا أمر يف غاية األ      .  )١٧ (         املعتدي     طراف        من أ     طرف           أو أي        دوات                                يف الفرج أو الدبر باستخدام أ     

                                                      
11  The large majority of the communications sent by the Special Rapporteur on torture in relation to violence 
against women involve the active participation of State officials both in and outside of classic detention settings, 
which include prisons, police and military detention facilities, psychiatric clinics, social care centres etc. During the 
last four years the Special Rapporteur on torture has sent 122 joint communications together with the Special 
Rapporteur on violence against women (22 in 2007, 27 in 2006, 27 in 2005 and 46 in 2004). 

12  See for instance Committee against Torture concluding observations on Mexico, CAT/C/MEX/CO/4; on Guyana, 
CAT/C/GUY/CO/1; on Togo, CAT/C/TGO/CO/1; on Burundi, CAT/C/BDI/CO/1. 

13  See E/CN.4/1992/SR.21, para. 35 and E/CN.4/1995/34, para. 19. 

14  For instance, the Committee against Torture found in its decision V.L. v. Switzerland (CAT/C/37/D/262/2005) that 
“the sexual abuse by the police in this case constitutes torture even though it was perpetrated outside formal 
detention facilities”, para. 8.10; see also Mejía v. Perú, Inter-American Commission on Human Rights, annual report 
1995, OEA/Ser.L/V/II.91. Doc. 7. rev., case 10, 970. 

15  European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey (57/1996/676/866), 25 September 1997. 
16  See judgements on Prosecutor v. Delalic, et al., case No. IT-96-21-T, 16 November 1998 and Prosecutor v. 
Furundzija, case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998. 

17  International Criminal Court, Elements of Crimes, article 8 (2) (b) (xxii)-1 of the ICC Elements of Crimes. 
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                             على إيالج العضو اجلنـسي       ً اً ر و  قص م             ، ما جيعله     "     ً      ً  اتصاالً جنسياً  "                              َّ                يزال االغتصاب يف بعض البلدان يعرَّف بوصفه        
          أو ال، ميكن               ً  بوصفها اغتصاباً                        ً                         ٌ                  وجتدر اإلشارة إىل أن أشكاالً أخرى من العنف اجلنسي، سواٌء مت تعريفها       .       الذكري

     . )١٩ (                  ً      ً  تناوهلا بوصفها جرماً بسيطاً        ال ينبغي    و )١٨ (         ء املعاملة           ً                        أن تشكل شكالً من أشكال التعذيب أو سو

               والعناء اللذين                           بال استثناء، على شدة األمل                           املستعرضة يف هذا املقام تؤكد،                         جمموعة السوابق القضائية     مث إن  -   ٣٦
         الشكل    ذا          الفريدة هل       بعاد             بعض من األ                                               غري أن املقرر اخلاص يود تسليط الضوء على           .               ضحايا االغتصاب            يشعر هبما   

                                  عناء الضحية العناء الذي يسببه                                                                 فعندما يستخدم موظفون حكوميون االغتصاب، ميكن أن يتجاوز           .            من التعذيب 
  .                          ُّ                                                 ً                       التعذيب التقليدي وذاك مردُّه إىل حد ما إىل عزلة الشخص الناجي املقصودة واليت كثرياً ما تكون نتيجة ملا حدث

                ويعيق هذا النبذ   .                ً                          أو لإلبعاد رمسياً عن جمتمعها أو أسرهتا                                                          وقد تتعرض ضحية االغتصاب، يف بعض الثقافات، للنبذ       
                            وحىت عندما ال تتعرض ضحايا       .                                                                                 بشكل كبري استرداد الضحية عافيتها النفسية وحيكم عليها بالعوز والفقر املدقع          
ْ           بل أكثر من ذلك، ُتْعـدى        .  )٢٠ (                                                                          االغتصاب للنبذ فإهنن يواجهن مع ذلك صعوبات كبرية يف إقامة عالقات محيمة             ُ                

                ُ                       ن دون رغبتهن أو ُيـسقط محلـهن أو          ل                                                ً                    حايا االغتصاب يف كثري من األحيان بأمراض منقولة جنسياً أو قد حيب            ض
          الرمسيـون          اجلالدون                                                وبسبب الوصم املرتبط بالعنف اجلنسي، يستخدم         .  )٢١ (         مينعن منه ُ                         ُيكرهن على اإلجهاض أو     

                    ً    ً            ويكون هذا األمر واضحاً جداً عندما        .  ا            ً                                                       االغتصاب عنوةً إلذالل ومعاقبة الضحايا ولتدمري أسر وجمتمعات بكامله        
                        وقرار أكاييسو، الـذي      .   ِ                                                               َّ ُ                   جيبِر موظفو الدولة أفراد أسرة على اغتصاب قريباهتم أو على مشاهدهتن وهنَّ ُيغتصنب            

        مثل أي        مثله                                                أن االغتصاب شكل من أشكال اإلبادة اجلماعية         ب                                              فيه احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا             سلمت  
  .                                                                                               بنية حمددة يف تدمري جمموعة معينة، هو يف حد ذاته اعتراف بقـدرة االغتـصاب التدمرييـة                         ُ        فعل آخر ُيرتكب  

   ن    أسره     تدمري                                                                        ً       ً    وصرحت احملكمة املذكورة أن أفعال االغتصاب تلك أدت إىل تدمري نساء التوتسي جسدياً ونفسياً و
   . )٢٢ ( ن       وجمتمعاهت

  

  
                                                      
18  For instance, the Inter-American Court of Human Rights resorted to the international jurisprudence on rape to 
conclude that “the acts of sexual violence to which an inmate was submitted under an alleged finger vaginal 
‘examination’ constituted sexual rape that due to its effects constituted torture.” See Miguel Castro-Castro Prison v. 
Peru, Inter-American Court of Human Rights judgement of 25 November 2006, para. 312. 

19  As for example in a case currently under consideration in Mexico (Ana María Velasco contra Doroteo Blas 
Marcelo, 79/2006, juzgado Primero Penal de Tenango de Valle, Estado de México), where a policeman forced his 
penis into her mouth and was charged with having committed a “libidinous act”. In relation to the same incident, the 
Special Rapporteur on the question of torture and the Special Rapporteur on violence against women sent a joint 
allegation letter to the Government of Mexico on 18 December 2006 concerning, inter alia, the sexual abuse of a 
group of women by police officers during incidents in San Salvador Atenco on 3 and 4 May 2006, to which the 
Government responded on 17 May 2007. 

20  See for example, Evelyn Mary Aswad, “Torture by means of rape”, Georgetown Law Journal, vol. 84, No. 5 
(May 1996), p. 1913. Available at: http://spr.org/pdf/Torture%20by%20Means%20of%20Rape.pdf. 

21  See also A/54/426, A/55/290, A/59/324, E/CN.4/1995/34 and E/CN.4/1998/54. 

22  Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4, 13 February 1996, amended 17 June 1997. 
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   )٢٣ (     جنابية                                                 ممارسة العنف على النساء احلوامل واحلرمان من احلقوق اإل   ) ب (

          ، أشـارت   )                                   املساواة يف احلقوق بني الرجال والنـساء    ( ٣           بشأن املادة   )     ٢٠٠٠ (  ٢٨                       يف تعليقها العام رقم      -   ٣٧
                             اإلكراه على اإلجهـاض إىل       ٧                               ً                                                    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان صراحةً إىل أنه من بني االنتهاكات اليت تطال املادة              

                                     كما حددت جلنة مناهضة التعذيب القرارات   .   من  اآل     جهاض   اإل                                             جانب منع النساء اللوايت حيبلن نتيجة اغتصاب من
                                                   وأعربت عن قلقها بشأن التشريعات الوطنية اليت        )٢٤ (                           ً                         ً         املتعلقة باإلجناب بوصفها سياقاً تكون فيه النساء أشد ضعفاً        

  يف                           كما أدانت املمارسة املتمثلة   .  )٢٥ (                   رادي يف حاالت االغتصاب  اإل     جهاض   اإل                              حتد بشكل صارم من إمكانية إجراء 
                                                                                                          حماولة احلصول على اعترافات من النساء كشرط لتلقي عالج طيب قد ينقذ حياهتن بعـد خـضوعهن لعمليـة                   

                                      ُ                                                      ويف حني أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان خلُصت منذ وقت قريب يف قضية كانت فيها حياة                  .  )٢٦ (     إجهاض
َ                                                          امرأة مهددة إذا َولدت إىل انتهاك حق املدعية يف حياهتا اخلاصة، فإهنا                  ً         شكالً مـن                          ّ      لألسف مل تقرر أن ذلك يعدّ                     

   . )٢٧ (                        أشكال املعاملة الالإنسانية

     مواد      من  ٧                                                        ً                 ً          وقد أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل تعقيم النساء كرهاً بوصف ذلك انتهاكاً للمادة   -   ٣٨
              عف اليت تكون                              ً               ويشدد املقرر اخلاص كذلك، نظراً حلالة الض        .  )٢٨ (                                             العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

                                                                  ، على أن عمليات اإلجهاض القسري وعمليات التعقيم اليت ختضع هلا أولئك     )٢٩ (                              يها النساء من ذوات اإلعاقات      عل
           ً       ّ      ً                                                                                              النساء كرهاً قد تشكّل ضرباً من ضروب التعذيب أو سوء املعاملة إذا كانت نتيجة إجراء قانوين يعود القرار فيه                   

   . )٣٠ ( "               لألوصياء الشرعيني "

                                                      
23  The Special Rapporteur has sent nine communications in the last four years, linked to miscarriages as a result of 
torture or ill-treatment in detention. See for example A/HRC/4/33/Add.1, para. 11. He has also received information 
regarding female detainees forced to undergo abortions, so that they could be sent to labour camps. See for example 
E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 286. 

24  CAT general comment No. 2 (2007) on implementation of article 2 by States parties, para. 22. 

25  See for example, concluding observations on Peru, CAT/C/PER/CO/4, para. 23. 

26   See concluding observations on Chile, CAT/C/CR/32/5, para. 6 (j), in which the Committee expressed concern 
over “Reports that life-saving medical care for women suffering complications after illegal abortions is administered 
only on condition that they provide information on those performing such abortions.” 

27   See European Court of Human Rights, case No. 5410/03, Tysiąc v. Poland, 20 March 2007. 

28   See Human Rights Committee (HRC) general comment No. 28 (2000) on article 3 (The equality of rights 
between men and women). See also HRC concluding observations on Slovakia, CCPR/CO/78/SVK, para. 12; on 
Japan, CCPR/C/79/Add.102, para. 31; and on Peru, CCPR/CO/70/PER, para. 21. See also Committee against 
Torture concluding observations on Peru, CAT/C/PER/CO/4, para. 23. 

29  Surveys conducted in Europe, North America and Australia have shown that over half of women with disabilities 
have experienced physical abuse. See Human Rights Watch, Women and Girls with Disabilities, available at 
http://www.hrw.org/women/disabled.html. 

30   See also Convention on the Rights of Persons with Disabilities, articles 12, paragraphs 4 and 23, para. 1 (b) and 
(c) and report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard 
of physical and mental health, E/CN.4/2005/51, paras. 9 and 12. 
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                         ُ                                                              ة السامية لشؤون الالجئني، سُتعترب القوانني أو السياسات اليت تأمر باستخدام اإلجهاض                        وحسب املفوضي   -   ٣٩
َ                                         لإلنفاذ أو كعقابني على عدم االمتثال، قوانَني أو سياسات اضطهادية يف جوهرها                    طريقتني                         أو التعقيم القسريني ك                                          

                              النظر إىل انتهاكات حقوق اإلنسان                                                            ِّ      وبالتايل تنشأ طلبات احلصول على وضع الجئات وهي مطالبات هلا ما يربِّرها ب
              أن التعقـيم     ّ       تبـّين                              كما جتدر اإلشارة إىل أنه        .  )٣١ (             ُ                                             اخلطرية اليت قد ُترتكب يف حق كل فرد خيضع لتلك التدابري          

            واقب قاسية  ـ     ه ع ـ  ل "        وأن    )٣٢ ( "   ً      ً        ً                      شكالً دائماً ومستمراً من أشكال االضطهاد      "                          ّ        القسري، يف سياق اللجوء، يشكّل      
    ّ                                                               ويذكّر املقرر اخلاص بأن التعقيم القسري وكذلك احلمـل القـسري يـشكالن      .  )٣٣ ( " ا            ً           ومؤملة عاطفياً ال هناية هل 

     سكان           أي من ال                               َّ              جزء من هجوم شامل أو منهجي موجَّه ضد                  بوصفهما                            ُ               جرميتني يف حق اإلنسانية عندما ُترتكبان       
   . )٣٤ (    دنيني  امل

              العقاب البدين   ) ج (

ُ        امرأة ُحكم     ٢١                       رسالة موحدة بشأن      ٣ ١                      ، أرسل املقرر اخلاص         ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٤                         يف الفترة ما بني عامي        -   ٤٠        
ُ              َ                                  عليهن باإلعدام رمجاً وبشأن امرأتني ُحكم عليهما باجلَلد حسب الشريعة اإلسالمية                                      والرجم طريقة من طرائـق       .                  ً              

       ُ            ً                                                       ُ                                   اإلعدام ُتستخدم أساساً للمعاقبة على جرائم الزنا أو غريها من اجلرائم ذات الصلة وُتدان هبا النساء أكثـر مـن         
                                                                                    ض مع حظر التمييز على أساس نوع اجلنس الذي كرسته مجيع صكوك حقـوق اإلنـسان                                      الرجال وهو ما يتناق   

      ّ                             وقد أكّد املقرر اخلاص املعـين مبـسألة     .  )٣٥ (                                                                  الرئيسية، مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   
          أي شكل من    أن     ً      راراً على                                                                                 التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق اإلنسان م       

                                                                                 حلظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو                       هو مناقض                         أشكال العقاب البدين    
   . )٣٦ (      املهينة

                                             جوانب االحتجاز املقتصرة على النساء دون الرجال   ) د (

                           فـسي أو مراكـز الرعايـة                     مؤسسات الطـب الن                                                      للنساء رهن االحتجاز أو املراقبة، يف أماكن من قبيل         -   ٤١
ٌ                                                                                االجتماعية، احتياجاٌت خاصة تتعلق بالرعاية الصحية اإلجنابية وبالتواصل األسري وبالعادات الصحية، وغري ذلك                    
                                                      
31  “UNHCR Note on Refugee Claims Based on Coercive Family Panning Laws and Policies”, para. 13, available at: 
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4301a9184; see also: Reproductive Health in Refugee 
Situations. An Inter-Agency Field Manual, available at: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx /refworld /rwmain? docid=403b6ceb4. 

32  Matter of Y-T-L-, 23 I & N Dec. 601 (BIA 2003), US Board of Immigration Appeals, available at 
http://www.usdoj.gov/eoir/vll/intdec/vol23/3492.pdf. 

33  United States Court of Appeal for the Ninth Circuit, Qu v. Gonzales, No. 03-71141, March 2005. 

34  Rome Statute of the International Criminal Court, article 7, paragraph 1 (g). 

35   Statement by Yakin Ertürk, Special Rapporteur on violence against women, Istanbul, 26 November 2007, 
pp. 2-3. 

36  See A/60/316, paras. 18-28. 
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ُ                                          فهنَّ يف كثري من األحيان مصدُر الرعاية الوحيد أو األساسي لصغار األطفال   .                  ً               من األمور اليت كثرياً ما يتم جتاهلها                     َّ   
     تعرض   وت  .  )٣٧ (                              َّ                                         ربن عن قلقهن على أطفاهلن بصفته مهَّهن األكرب، خاصة يف بداية االحتجاز                         ً          لذلك فإهنن كثرياً ما يع    

         ّ ُ                              وينبغي أالّ ُتحرم النساء احلوامل مـن         .                                      ُ                               عيش األمهات املرضعات ملعاناة خاصة عندما ُيفصلن عن أطفاهلن الرضع         
          ن بوجـه    ه             شاشة أوضـاع      ن ه                                                      ّ                           حريتهن ما مل تكن هناك أسباب قاهرة تدعو حلبسهن وينبغي أالّ تغيب عن األذها             

ّ  ً      ً    اء والرعاية الصحية، كّماً ونوعاً،                                                   َّ              وإذا كان ال بد من احتجازهن، فينبغي أن يستجيب ما يقدَّم هلن من الغذ .   ّ خاّص                        
    متثل                      رداءة خدمات اإلصحاح  ن أ    كما   .  )٣٨ (                                                وينبغي تفادي اختاذ تدابري اإلكراه البدين أثناء الوضع  .               ملتطلباهتن احملددة

                                   َّ                            فالنساء احلوائض، على سبيل املثال، يكنَّ يف حاجة لتوفر محاية            .                النساء احملتجزات  ب     أكرب      ً     ً   أثراً ضاراً         تلحق         مشكلة  
   .              إصحاحية مناسبة

ّ   احملتجزات، ّمما        النساء  ب   مع   "                     مناصب تتيح هلم االتصال "                                            ويف العديد من البلدان، يشغل موظفون من الذكور   -   ٤٢          
                                              ن الذكور عمليات التفتيش اجلـسدي الـسريع                                                                     يزيد من خطر تعرضهن لالعتداء اجلنسي حيث قد يستغل املوظفو         

                                           قد يتجاوزون حدود مسؤولياهتم فيما يتعلق           أهنم       كما    .                                  امرأة أو فخذيها أو فرجها، إخل           ثديي                         الروتينية كي يلمسوا    
       ، على                                                    وقد يؤدي العنف اجلسدي إىل حاالت اغتصاب احملتجزات         .       عاريات                                        باملراقبة فيتفرجون على السجينات وهن      

ُ                          ِّ                     فُهم، على سبيل املثال، قد يقدِّمون للنـساء          .      ً      خبيثاً أخفى                                ً        ني الذكور على النساء قد يتخذ شكالً                     اعتداء املوظف     أن    
  .            من مستحقاهتن       حبرماهنن                    وميكنهم كذلك هتديدهن   .                 ً                                          امتيازات أو سلعاً خاصة يصعب احلصول عليها دون وساطتهم        

                   املرأة إقامة عالقة     "     قبول "  ب                 تلك الظروف          يف مثل          االحتجاج                ً     أنه ال جيوز أبداً           األعني       نصب  ُ       ُيوضع              ً        فمن املهم جداً أن     
   .            أن األمر كذلك             ً  ولو بدا ظاهراً        جنسية، 

                                  َّ                                                    ً                     ويف اخلتام، ميكن أن يصبح االحتجاز املطوَّل يف بعض البلدان سوء معاملة يف حد ذاته كما هي احلال مثالً                     -   ٤٣
        جـرائم   "               لوقوع ضـحية                            سنة لكوهنن معرضات ل      ١٤               ملدة قد تبلغ      "       محايتهن "      ُ                              عندما ُتحتجز النساء بدعوى ضمان      

   . )٣٩ ( "     الشرف

  العنف داخل األسرة واجملتمع: التعذيب وسوء املعاملة يف احلياة اخلاصة -  ٢

                                     ِّ        ً                                 قائمة جبميع أشكال العنف اليت ميكن أن تشكِّل تعذيباً أو معاملة قاسية أو                               م من عدم وجود     ـ        ى الرغ ـ   عل  -   ٤٤
                             العنف املرتبط باملهر وحـرق      (ّ                          ّمى املمارسات التقليدية                        ً                    قد يتخذ العنف أشكاالً خمتلفة مما يس       -                     إنسانية أو مهينة       ال

                الشبيهة بـالرق                                                                            العنف باسم احلفاظ على الشرف والعنف والتحرش اجلنسيني وكذلك املمارسات            و   ،    .)           األرامل، إخل 
    ّ                                                      فإنّ املقرر اخلاص يود التركيز على ثالثة منها وهـي العنـف   -                                             اليت تكون يف كثري من األحيان ذات طبيعة جنسية  

                                                      
37  Megan Bastick, Women in Prison: A commentary on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 
Quaker United Nations Office, 2005. 

38  Tenth General Report on the activities of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment covering the period 1 January to 31 December 1999, para. 27, available at: 
http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-10.htm#_Toc490017789. See also concluding observations of the Committee 
against Torture, CAT/C/USA/CO/2, para. 33. 

39  See the report of the Special Rapporteur on his mission to Jordan in June 2006, A/HRC/4/33/Add.3, 
paras. 39 and 72. 
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                                      وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى واالجتار  )                                                   يف شكل العنف الذي ميارسه شريك احلياة يف العالقات احلميمة (   ري    األس
   ً    ُ                    أوالً، كوُنها واسعة االنتشار   :                                                          ويود املقرر اخلاص تسليط الضوء على ضروب العنف هذه ألسباب ثالثة  .        باألشخاص

    ً                                                ُّ                انياً، ال تزال أنواع العنف تلك يف كثري من بقاع العامل تعـدُّ                 ؛ ث  )٤٠ (                                     ً        وختص ماليني النساء يف شىت أحناء العامل سنوياً       
                                    البـشاعة الـيت قـد تبلغهـا؛               مبـدى                     سـيزيد الـوعي       "                    بـاملعىن التقليـدي    "         ّ                         تافهة وإنّ مقارنتها بالتعـذيب      

ّ   تتوّخ                  التعذيب ما مل        ب  ى        قد تساو                         هذه األشكال من العنف                 القول بأن        ً    ثالثاً،          أوجـه          يوضـح             الواجبة،         احليطة         الدول     
َ              بني التعذيب وغريه من أشكال العنف الذي مياَرس على النساء    زاة     املوا                                       .   

   )٤١ (                                            العنف الذي ميارسه شريك احلياة يف العالقات احلميمة   ) أ (  

       باأليدي          املتضررات                                                              ً              كما هي احلال بالنسبة للنساء احملتجزات اللوايت يتعرضن للتعذيب، قد ًتضرب الزوجات   -   ٤٥
                             احلياة االغتصاب وغـريه مـن                           ويستخدم الشركاء يف      .                  ّ      أو الطعن أو الكيّ                           يتعرضن للركل أو اخلنق       قد   و           وباألشياء،  

           ويف كلتـا     .                                                                                                   أشكال االعتداء اجلنسي يف العالقات احلميمة مثلهم يف ذلك مثل حراس السجون أو أفـراد الـشرطة                
       ية أو                                ً                                                                           احلالتني، تصاحب العنف اجلسدي عادةً الشتائم وأشكال متنوعة من اإلهانة وهتديدات بقتل أو إيذاء الـضح               

                                                         ُ                  ويتجه العنف األسري، وكذلك التعذيب، حنو التصعيد مبرور الوقت فُيفضي يف              ).                 ً   وهم األطفال غالباً   (              أفراد أسرهتا   
                           والنساء اللوايت يتعرضن هلذا    .            بصفة دائمة                إفساد خلقتهن                                                                كثري من األحيان إىل املوت أو إىل تشويه أجساد النساء أو            

        والواقع   .                                                              انني االكتئاب والقلق وفقدان احترام الذات واإلحساس بالعزلة                                                 العنف، سواء يف بيوهتن أو يف السجون، يع       
                                                                                                                أنه قد تظهر على النساء الالئي يتعرضن للضرب نفس األعراض الشديدة اليت تنم عن االضطراب اإلجهادي التـايل                  

َ                                              ً         للصدمة واليت تالَحظ على ضحايا التعذيب الرمسي وضحايا االغتصاب أيضاً               أوجـه                        ويتمثل وجه آخـر مـن      . )٤٢ (              
                 إبقاء الـضحية يف       تعمد    هو        العجز،                                                     ً            بني ضرب النساء داخل بيوهتن والتعذيب، والذي حييلنا ثانيةً إىل عنصر            التوازي  

                                                                  العنف املباغت عن طريق السعي إىل إخضاع الشخص وتدمري قدرته على املقاومة            باللجوء إىل                     حالة من اخلوف الدائم 
   .         كهدف أقصى                                        واالستقالل بذاته بغية حتقيق السيطرة التامة 

             فعلى سـبيل     .                       ً    يكون البعض منها مستتراً                    ً              للعنف األسري أشكاالً عدة، قد             الضمين                           وقد يتخذ قبول الدولة       -   ٤٦
ٌ             لقوانني املدنية اليت يبدو أهنا ال تتطرق للعنف إالّ ملاماً أثٌر            ل "        املثال،                                   على قدرة النساء على محاية أنفسهن          هي األخرى                                            ّ     ً   

                                                                                  من حق املرأة يف الطالق أو املرياث، أو اليت حترمها من حق حضانة أوالدها أو                                 والقوانني اليت حتد    .               وتأكيد حقوقهن 
ٌ                                       من احلصول على تعويض مايل أو من االمتالك، مجيعها أموٌر الغاية منها جعل النساء                                        على الرجال واحلد مـن           عالة                                                

                                                      
40   The United Nations estimates that as many as 4 million women and children become victims of human 
trafficking every year, most of whom are exploited for sexual purposes. According to the World Health 
Organization, the number of girls and women who have undergone female genital mutilation (FGM) is estimated at 
between 100 and 140 million. Each year, a further 2 million girls and women undergo FGM. However, the most 
current form of violence against women around the world is that perpetrated by husbands or other intimate partners. 
See, for example, WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: Initial 
results on prevalence, health outcomes and women’s responses (Geneva, 2005). 

41   See E/CN.4/1996/53, para. 50. 

42  For a comparison between official torture and domestic violence see Rhonda Copelon, “Recognizing the 
egregious in the everyday: domestic violence as torture”, Columbia Human Rights Law Review, 1994. 
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                       ول على اشـتراكها يف                       ّ                            ويرى املقرر اخلاص أّنه ينبغي مساءلة الد        . )٤٣ ( "                                       قدرهتن على اخلروج من وضع ضحية العنف      
َ                          العنف الذي مياَرس على النساء كلما          .                          ُّ                  ِّ                          ونفذت قوانني متييزية قد تزجُّ باملرأة يف ظروف تسهِّل االعتداء عليها           ّ     سّنت               

                                                                        يف املسؤولية إذا كانت قوانني البلد ال توفر احلماية الالزمة والكافية من أي شكل                     اعتبار الدول مشاركة     ً  أيضاً      وميكن 
                               ، على سبيل املثـال، نظـرت        "                      إي ضد اململكة املتحدة    "           ففي قضية     .                       وء املعاملة يف البيوت                         من أشكال التعذيب وس   

ّ        ً        ً                                      احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف شكوى تتعلق بشخص قاصر تعّرض مراراً وتكراراً للضرب على يد زوج أمه                                                                      .  
  .                        يه القانون اإلنكليـزي                   وفق ما ينص عل     "               العقاب املعقول  "                                                      وكانت حماكم البلد قد أطلقت سراح زوج األم بدعوى          

               من الصرامة اليت       نفسها                                     معاملة من هذا النوع تبلغ تلم الدرجة  "   أن    إىل              ٍ                   احملكمة، يف إشارٍة إىل أفعال الضرب،        وانتهت 
                       ّ   عدم توفري محاية كافية يشكّل  "                ً   ّ    وقالت احملكمة أيضاً إنّ    .                                        من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان      )٤٤ ( " ٣              حتظرها املادة   
   . )٤٥ ( "             من االتفاقية ٣  ة        ً       انتهاكاً للماد

                                                      َ                                                    ولكن حىت عندما تتوفر قوانني وطنية تناهض العنف األسري، قد َتعترب اجلهات املكلفة بتنفيـذ القـوانني                   -   ٤٧
                   يف تقدمي الـشكاوى       أ    تتلك                                                               ّ     ّ                  ومصاحل التحقيق أن حاالت العنف األسري ليست انتهاكات خطرية وبالتايل فإّنها رّبما             

                                                           ، نظرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان يف قـضية               ٢٠٠١         ويف عام     .                                   وإجراء التحقيقات ومالحقة الفاعلني   
         فقد حاول   .     ١٩٨٣                                                                  اليت كانت تعاين من العنف اجلسدي والنفسي الذي كان ميارسه زوجها منذ عام   "           ِّْ     ماريا دا بِّْنها "

                  التحقيق القـضائي                                    وبعد مرور مخس عشرة سنة، مل ينته       .       سنة   ٣٨        َّ                                            قتلها مرَّتني وتركها مشلولة وهي تبلغ من العمر         
                                                         ويف هذه القضية، اعتربت جلنة البلدان األمريكية أن التشريعات مل    ".           ِّْ     ماريا دا بِّْنها "                               الذي كان قد بدأ بناء على طلب   

                  عدم جدوى النظام    "             وأضافت بأن                               من منطلق االهتمام الواجب                                                       تكن مالئمة وأن الدولة مسؤولة لكوهنا مل تتصرف         
      ً       ً                                                                      مناخاً مواتياً لظهور العنف األسري حيث ال يرى اجملتمع أي دليل علـى رغبـة                                                  القضائي القائم على التمييز خيلق    

   . )٤٦ ( "                         للمعاقبة على تلك األفعال ة       بري فعلي ا                                    الدولة، بصفتها ممثلة اجملتمع، يف اختاذ تد

  .          املـرأة                                          ً     ً                                                 وكما يتبني مما سبق، عرف القانون الدويل تطوراً كبرياً مبرور السنني فأصبح أكثر مراعاة ألوضاع                -   ٤٨
                              ُ        الطرح بأن العنف املرتيل ينبغي أن ُيفهـم   "                                                  ّ   ، قالت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إنّ      ١٩٩٦          ففي عام   

ّ           حني يكون أخف حّدة،                    كإساءة معاملة     ، و     ُ                                 وأن ُيعامل كشكل من أشكال التعذيب                                       هو طرح جدير بالنظر فيه مـن                     
                               خرباء املنظمات غـري احلكوميـة             إشراك                 كات مع جواز                                                            جانب املقررين وهيئات املعاهدات اليت تتحرى هذه االنتها       

                                      ّ                           ، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أّنه قد تنشأ عـن                ٢٠٠٠         ويف عام     .  )٤٧ ( "                             وفقهاء القانون حسب االقتضاء   
                          من العهد الدويل اخلاص      ٧                                                                                      العنف األسري انتهاكات للحق يف عدم التعرض للتعذيب أو سوء املعاملة مبوجب املادة              

                                                      
43  Not a minute more: Ending violence against women, UNIFEM, New York, 2003, p. 43. 

44  European Court of Human Rights, case No. 100/1997/884/1096, A. v. the United Kingdom, judgement 23 
September 1998, para. 21. 

45  Ibid., para. 24. 

46  Inter-American Commission on Human Rights, case No. 12.051, Maria da Penha v. Brazil, 16 April 2001. 

47  E/CN.4/1996/53, para. 50. 
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                                                              مع ما جاء يف هذا الرأي، ضرورة أن تعتمد الدول تشريعات               ً  متشياً                  وذكرت اللجنة،     .  )٤٨ (                    ق املدنية والسياسية       باحلقو
                       ودعت الدول، بصورة أكثر   .  )٥٠ (                                         ، مبا فيها تشريعات حترم اغتصاب الزوج لزوجته )٤٩ (           العنف األسري       ملكافحة      خاصة 

                                                 النساء من أفراد أسرهن الذين ميارسون العنـف             حتمي                                               إدراج أوامر تقييدية يف أنظمتها القضائية              كفالة       ً        حتديداً، إىل   
                                                                                                        وتوفري مآوي هلن وتقدمي أشكال أخرى من الدعم للضحايا، واختاذ تدابري لتشجيع النـساء علـى إبـالغ                         جتاههن  

                                كما أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل   .  )٥٢ ( "                              اإلغاثة املادية والنفسية للضحايا "        ، وتقدمي  )٥١ (                    السلطات بالعنف األسري
  .  )٥٣ (                                                    إىل محاية النساء عن طريق اختاذ تدابري حمددة تشريعية وغريها        الداعية                                 العنف األسري وإىل الضرورة امللحة       انتشار

    ً                        رغماً عنها أفراد من أسـرهتا        حيبسها          إن امرأة  "                                                                  وقد شددت اللجنة على ضرورة التصرف يف احلاالت اليت يقال فيها            
    .  )٥٤ (                        اشتراط قواعد إثبات عادلة               وعلى أمهية ضمان 

                                                        قضايا العنف األسري اليت تعجز فيها الدولة عن التدخل       يف   ،      تكشف                                 نظرة سريعة على قانون اللجوء              وإلقاء    -   ٤٩
   ويف   .                           على االعتراف هبن كالجئـات                  بشكل متزايد                                                                    لتوفري احلماية أو ال تبدي رغبة يف التدخل، أن الضحايا حيصلن            

                                                 للسيدة كهاوار اليت ادعت أهنا كانت ملدة طويلة                                                                         إحدى القضايا النمطية، منحت حمكمة أستراليا العليا وضع الجئ          
                                                                                                            ضحية عنف أسري خطري على يد زوجها وأفراد من أسرته، وأن الشرطة يف باكستان رفضت تنفيذ القانون الـذي               

                       عـن تـوفري احلمايـة           ً  قصوراً     ُ                    ومل ُيعترب ذلك الرفض       .             على حنو آخر                 ّ                   األسرى أو أن توفّر هلا احلماية                     يناهض العنف   
   . )٥٥ ( "                 ي أنه تسامح وتغاض  ُّ  ادُّع "         فحسب، بل 

                                                      
48  Human Rights Committee general comment No. 28 (2000) on article 3 (The equality of rights between men and 
women), para. 11. 

49  See CCPR/CO/75/YEM, para. 6; CCPR/CO/79/LKA, para. 20; and CCPR/CO/80/DEU, para. 14. 

50  See CCPR/CO/79/LKA, para. 20. 

51  See CCPR/CO/74/HUN, para. 10 and CCPR/CO/80/LTU, para. 9. 

52  See CCPR/CO/81/LIE, para. 8. 

53  See, concluding observations on the Russian Federation, CAT/C/RUS/CO/4, para. 11; South Africa, 
CAT/C/ZAF/CO/1, para. 23; Qatar, CAT/C/QAT/CO/1, para. 22; Georgia, CAT/C/GEO/CO/3, para. 19; Republic 
of Korea, CAT/C/KOR/CO/2, para. 17; Greece, CAT/C/CR/33/2, paras. 5 (k) and 6 (l); and Zambia, A/57/44, para. 
65 (Zambia). 

54   See CAT/C/QAT/CO/1, para. 22. 

55  See Alice Edwards, “Age and gender dimensions in international refugee law”, Refugee Protection in 
International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Erika Feller, Volker Türk and 
Frances Nicholson eds., (United Kingdom, Cambridge University Press, 2003), p. 60. 
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     )٥٦ (                            تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   ) ب (  

ـ      مل    األ                                                             ُّ                    ينطوي تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، شأنه شأن التعذيب، على تعمُّد إيقاع              -   ٥٠        شديدين                والعنـاء ال
         وكثري من    .  ر     ً                                                                       ِّ               وعادةً ما تزداد شدة األمل لكون عملية التشويه تلك جترى بواسطة أدوات بدائية وبال خمدِّ                .         بشخص ما 

      وقـد    .         ُ                                                                                                 الفتيات ُيصنب حبالة من الذهول بسبب األمل الشديد والصدمة النفسية واإلعياء الشديد الناجم عن الصراخ              
           نتيجة لألمل                                                            اإلدماء الذي يؤدي إىل حدوث صدمة نزيفية وصدمة عصبية                كثرة                                        تؤدي تلك العملية إىل الوفاة بسبب       

ُ                   ومن التعقيدات الطبية األخرى اليت تطرأ على الفور تقرُُّح املنطقة            .  ي                                            والصدمة وإىل التعفن الكاسح والتسمم الدمو      ُّ                                                 
                                                                     ورغم أن البحث العلمي الذي يتناول النتائج النفسية املترتبة عن            .               ّ                                   التناسلية وتأذّي األنسجة اجملاورة واحتباس البول     

                      رب لظهور خوف من العالقة                                    ً    بعض الدراسات قد وجدت أن هناك احتماالً أك  ّ     إالّ أن                               تشويه األعضاء التناسلية حمدود،  
                                                                    واإلحساس بالقلق واالكتئاب وفقدان الذاكرة، كما وجدت أن املغـزى             ٍ          تالٍ للصدمة                            اجلنسية واضطراب إجهادي    

   . )٥٧ (                                                        الثقايف املرتبط هبذه املمارسة قد ال حيمي من حدوث تعقيدات نفسية

                                           ية األوىل بل إنه تعذيب يتواصـل طيلـة                                                                            وال ينتهي األمل املالزم لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى عند العمل           -   ٥١
                                                            ، قد تعاين املرأة من عواقب طويلة األمد كحاالت الـتعفن            )٥٨ (                      ُ         ومدى قسوة العملية اليت ُتجرى         ً        ورهناً بنوع     .      حياهتا

                                                                                                                  املزمن واإلصابة بأورام وظهور دمامل أو أكياس أو اإلصابة بالعقم أو النمو املفرط للنسيج النديب، وزيـادة خطـر              
                                                                   فريوس نقص املناعة البشري، والتهاب الكبد وغريه من األمـراض املنقولـة      /                        زمة نقص املناعة املكتسب              اإلصابة مبتال 

                ّ                                                                                          بواسطة الدم وتأذّي اإلحليل مما يؤدي إىل اإلصابة بسلس البول واحليض املوجع والعالقة اجلنسية املؤملة وغري ذلـك          
                                                  ية لألنثى من األخطار اليت تتعرض هلا املرأة وجنينها                                  ويزيد تشويه األعضاء التناسل     .  )٥٩ (                           من اختالالت الوظيفة اجلنسية   

                           وباإلضافة إىل ذلك، جيـب فـك     .                                                                ِ            أثناء الوضع ومن مجلتها ارتفاع نسبة العمليات القيصرية والرتيف التاِلي للوضع   
ِ   َ                              النساء اللوايت ِخيطَت أعضاؤهن التناسلية عند          لدى      يط    اخل                                                     مث بعد ذلك أثناء الوضع وهو ما يتـسبب يف أمل                     الزواج                 

   . )٦٠ (                وصدمات نفسية أشد

                                                      
56   The World Health Organization defines female genital mutilation (FGM) as all procedures involving partial or 
total removal of the external female genitalia or other injury to the female genital organs for non-medical reasons. 

57  See for example, J. Whitehorn, O. Ayonrinde and S. Maingay, “Female genital mutilation: cultural and 
psychological implications”, Sexual & Relationship Therapy, vol. 17, No. 2, (May 2002), pp. 161-170; Alice 
Behrendt and Steffen Moritz, “Post-traumatic stress disorder and memory problems after female genital mutilation”, 
The American Journal of Psychiatry, vol. 162, No. 5 (May 2005), pp. 1000-1002; Haseena Lockhat, Female Genital 
Mutilation: Treating the Tears, (United Kingdom, Middlesex University Press, 2006); A. Elnashar and 
R. Abdelhady, “The impact of female genital cutting on health of newly married women”, International Journal of 
Gynecology & Obstetrics, vol. 97, No. 3, (June 2007), p. 169. 

58   According to the World Health Organization, there are different types of female genital mutilation practised 
today. See http://www.who.int/reproductive-health/fgm/terminology.htm. 

59  See http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/. See also the report of Special Rapporteur on violence 
against women E/CN.4/2002/83, p. 15. 

60  UNICEF, Changing a Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/Cutting, (Italy, Innocenti Digest, 
2005), p. 18. 
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  .  )٦١ (    ً                              عادةً قبل بلوغ الطفلة سن العاشـرة                 عملية القطع تتم                   ، جتب اإلشارة إىل أن      العجز                     وفيما يتعلق بعنصر      -   ٥٢
ِ       والِديهن و        التامة ل       سيطرة    ال                                                 ويف ظل تلك الظروف، تكون الفتيات بالطبع حتت               مـن    .        املقاومة       تستطعن           تمعاهتن وال  جمل   

                                ً                                          فتيات املراهقات، يف أحيان كثرية جداً، على اخلضوع لتشويه أعضائهن التناسـلية                                    ناحية أخرى، توافق األمهات وال    
   . )٦٢ (                                َّ من رفض جمتمعاهتن وأسرهن وأقراهنن هلنَّ     اخلوف      بسبب 

            هـو نظـري                                                        املمارسة، فإن أي تشويه لألعضاء التناسلية لألنثى             هذه              ّ                            ومن الواضح أّنه حىت لو مسح القانون          -   ٥٣
    على   "                    إضفاء الطابع الطيب   " و  .                                أو قبول ضمين من جانب الدولة          ً           تعبرياً عن رضا                 قانون كهذا                       التعذيب ويشكل وجود    

                                        َّ        ِ              األعضاء التناسلية للبنات على يد عاملني مدرَّبني ال ممارِسـني               قطع                                                   عملية تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، أي أن        
                                  خلاص على أن إضفاء الطابع الطيب                     ويشدد املقرر ا    .  )٦٣ (                                                            تقليديني، ممارسة آخذة يف االنتشار يف بعض البلدان األفريقية        

                     وحىت يف السياقات اليت مت   .  )٦٤ (                                      بأي حال من األحوال من منظور حقوق اإلنسان        مقبولية                        ال جيعل تلك املمارسة أكثر 
       ، يشكل  "     اخلدمة "    هذه                       املستشفيات العامة تقدمي            فيما تواصل                                                     فيها اإلقرار بكون تشويه األعضاء التناسلية لألنثى جناية 

                                                                                       وكذلك األمر بالنسبة للحاالت اليت يتم فيها تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى يف                 .                أو سوء معاملة            ً   ذلك تعذيباً   
                                                                           دون أن تتم مالحقتهم، تكون الدولة قابلة بتلك املمارسة حبكم الواقـع،                    مستقلني                                مصحات خاصة وعلى يد أطباء      
   .                               وبالتايل فإنه من الواجب مساءلتها

                                              ً                               أن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى قد تشكل تعذيباً وأنه تقع على الدول                                عدة إجراءات خاصة      ّ      تبّينت       وقد    -   ٥٤
                                                   ويرى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن تشويه          .  )٦٥ (                       الجتثاث هذه املمارسة                                      مسؤولية اختاذ مجيع التدابري الالزمة    

ٌ                                                        األعضاء التناسلية لألنثى انتهاٌك يقع ضمن نطاق واليته وقد رحب باعتماد قانون حي                                            ظر تشويه األعضاء التناسـلية                                 
                                              ولكنه أعرب عن أسفه يف ذات الوقت لكون             ٢٠٠٧                                                               لألنثى بعد زيارتني أجرامها إىل كل من نيجرييا وتوغو يف عام            

َ                ً         التشويه املذكور ال يزال مياَرس وال يزال مقبوالً            وقد   .  )٦٦ (                                               وأن اآلليات الفعالة لتنفيذ احلظر ال وجود هلا               اجملتمع،      من                            
                                                                غياب تشريعات داخل البلدان تعترب تشويه األعضاء التناسـلية لألنثـى        إزاء                    التعذيب عن قلقها                 عربت جلنة مناهضة  

                                                      
61   The Demographic and Health Survey carried out in 1997 in Yemen found that as many as 76 per cent of girls 
underwent FGM in their first two weeks of life. UNICEF mentions that about 90 per cent of girls in Egypt are cut 
between the ages of 5 and 14 years, while in Ethiopia, Mali and Mauritania, 60 per cent or more of girls surveyed 
underwent the procedure before their fifth birthday. In Sudan, a 2004 study found that at least 75 per cent of girls 
had undergone FGM by the age of 9 to 10 in South Darfur. Ibid., p. 6. 

62  Ibid., p. 11. 

63  Ibid., pp. 7 and 17. 

64  The Special Rapporteur also recalls that article 5 of the Protocol to the African Charter on Human and People’s 
Rights on the Rights of Women in Africa stipulates that States shall prohibit, through legislative measures backed by 
sanctions, all forms of female genital mutilation, including its medicalization and paramedicalization. 

65  See E/CN.4/1986/15, para. 38. See also the report of the Special Rapporteur on violence against women 
(E/CN.4/2002/83, para. 6). 

66  See press releases of 12 March and 18 April 2007. 
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                                                      اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان أن تـشويه األعـضاء           ّ      بّينت                    وعالوة على ذلك،      .  )٦٧ (                                خمالفة للقانون يف بلدان بعينها    
ٌ             التناسلية لألنثى خرٌق للمادة                                                 ة والـسياسية وأثـارت شـواغل تتعلـق                                                 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني       ٧                  

   . )٦٨ (          باستمرارها

                                                     تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، الذي يتسبب يف أمل         "                                                 وقد صرحت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن          -   ٥٥
                                                ً                 حلقوق اإلنسان مبا فيها حقوق الطفل وميكن اعتباره نوعـاً مـن                                هو مبثابة االنتهاك                                شديد ويف ضرر جسدي دائم،      

    ً    رمسيـاً                  مها مبثابة القبول                                                                        وإن مساح السلطات بارتكاب هذه األفعال، أو امتناعها عن توفري احلماية منها،     .        االضطهاد
                             ٍ                َّ                     ُ                                                  وبالتايل، فإنه ميكن اعتبار امرأٍة ما الجئة إذا ختوَّفت هي أو بناهتا من أن ُيجربن على اخلضوع لتشويه أعضائهن                     .   هبا

   . )٦٩ ( "                                              ا اخلضوع لتلك املمارسة أو السماح خبضوع بناهتا هلـا                                                    التناسلية؛ أو إذا كانت ختاف االضطهاد بسبب رفضه       
   . )٧٠ ( "       ً       ً       ً   اضطهاداً متواصالً ودائماً "     يشكل     ً                                  أيضاً أن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ُ     ُرئي                      وفيما يتعلق بالالجئني، 

         باألشخاص      االجتار    ) ج (  

    ً  بدءاً   :             املراحل نفسها     تتبع       غلبها                  مساهتا اخلاصة، فإن أ        باألشخاص            ّ                                   بالرغم من أّنه لكل قضية من قضايا االجتار          -   ٥٦
                                                                    ُ                                أو استئجار الضحايا يف بلدهم األصلي ونقلهم مث استغالهلم يف البلد املقصد حيث ُيستعبدون ألغـراض                         باختطاف  

                 ً                    ويف أحيان كثرية جداً، يتم إبقـاء         .                                                                        االستغالل اجلنسي أو للقيام مبختلف األعمال وغري ذلك من أشكال االستغالل          
      َّ                 ما يكنَّ حتت املراقبـة          ً  غالباً                                     فالنساء اللوايت يعملن يف املواخري        .  )٧١ (                 رهن احلبس القسري     ص        باألشخا              ضحايا االجتار   

ُ                                                                        بواسطة كامريات فيديو وقد ُيجربُهنَّ األشخاُص الذين يتاجرون هبن على تناول خمدرات أو منـشطات كوسـيلة                        َّ  ُ    ُ                        
                                    يا إىل أملانيا أن درجة الـسيطرة           ِّ         ُ          ً                                        وتبيِّن دراسة أُجريت مؤخراً يف موضوع هتريب النساء من رومان           .               للسيطرة عليهن 

ّ   حلّد                                                                        النفسية اليت ميلكها املتاجرون على ضحاياهم تكون على العموم كبرية                                                     أن معظم الضحايا يعجزن عن اغتنام أي        
               ساعة يف اليوم   ٢٤     إىل   ١٨   من                       ُ                                    وأثناء مرحلة االستغالل، ُتجرب الضحايا يف أحيان كثرية على العمل   .  )٧٢ (          فرصة للهرب

                                                      
67  See for example concluding observations on Cameroon, CAT/C/CR/31/6, para. 7. 

68  See Human Rights Committee general comment No. 28 (2000) on article 3 (The equality of rights between men 
and women), paragraph 11; see also concluding observations on Uganda, CCPR/CO/80/UGA, para. 10; Mali, 
CCPR/CO/77/MLI, para. 11; Sweden, CCPR/CO/74/SWE, para. 8; Yemen, CCPR/CO/84/YEM, para. 11. 

69  Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Memorandum on female genital 
mutilation, 10 May 1994, para. 7. 

70  United States Court of Appeals of the Ninth Circuit, Mohamed v. Gonzales, Nos. 03-70803 and 03-72265, March 
2005; see also “Report and analysis of immigration and nationality law”, Thomson West: Interpreter Releases, vol. 
83, No. 9, 27 February 2006, pp. 385-391. Ditto. Ed. 

71  With respect to the situation of domestic workers, see for example the report of the Special Rapporteur 
on trafficking in persons, especially women and children regarding her mission to Bahrain, Oman and 
Qatar, A/HRC/4/23/Add.2, paras. 69-75. For information regarding forced marriage in the context of 
trafficking, see A/HRC/4/23, paras. 13-60. 

72  United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), Trafficking in Women from 
Romania into Germany, March 2005, p. 46, available at: http://www.gtz.de/de/dokumente/en-svbf-unicri-
trafficking-romania.pdf. 
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                                                                                              قاسية من العنف اجلسدي والعقلي، مبا يف ذلك الضرب واالعتداء اجلنسي واإلهانات والتهديدات              ُ   َّ           وُيعرَّضن ألشكال 
ّ   حّد                 اليت قد تبلغ                                       ومن املشاكل النفسية اليت لـوحظ        .  )٧٣ (                                                              التعذيب أو على األقل املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة        

                                         لصدمة واالكتئاب وشعور غامر باخلزي واهلـوان                                                             وجودها لدى ضحايا االجتار بالبشر االضطراب اإلجهادي التايل ل      
                        وقد أفادت تقارير بأن      .  )٧٤ (                                                                                   وفقدان احترام الذات وفقدان اإلحساس باألمان واالنفصام والقلق وأنواع من الرهاب          

ُ          الربامج النموذجية اليت ُوضعت                         املنظمات اليت تقـدم           تستخدمها                                          ً           تقدمي املساعدة لضحايا التعذيب التقليدي كثرياً ما         ل                     
   . )٧٥ (                                          املساعدة النفسية والطبية للنساء ضحايا االجتار

                                                      احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف قضية سيليادان ضد             رأت                                             وفيما خيص واجبات الدولة يف هذا الشأن،          -   ٥٧
ِ                                                             فرنسا، أن الدولة مل تِف بالتزامها القاطع بوضع نظام قانوين جنائي ملنع ومالحقة ومعاقبة                         هات الفاعلة غري التابعة   اجل                    

ُ                                                           ُمساءلة الدول على إخفاقها يف توفري احلماية املناسـبة                   ً  وميكن أيضاً   .  )٧٦ (                       يف استعباد خدم املنازل                     للحكومة املتورطة     
      ضحايا         بصفتهن                                      بالنساء اللوايت يتعرضن لالجتار هبن             يعترف                            ففي كثري من األحيان، ال        .           باألشخاص              لضحايا االجتار 

                                ويشدد املقرر اخلاص على أن أي         ".          مستخدميهن "                  مربمة بينهن وبني      "     عقود "            بسبب وجود                 أغلب األحيان            وذلك يف   
       ّ                                  كما يذكّر بأن احملكمة األوروبية حلقـوق         .  )٧٧ (      والقوة                                                  تغدو ال معىن هلا إذا انطبق عليها عنصر العجز                        موافقة مبدئية   

                   لالستعباد أو للسخرة           تعرض فيها    ل ي و      من الد     دولة    إىل     شخص       إبعاد                                          اإلنسان اعتربت، يف قضية بارار ضد السويد، أن 
   . )٧٨ (                  التزام حظر التعذيب                  تطرح نفسها يف سياق                      من شأنه أن يثري قضايا 

                                     ّ          والتعذيب أمران مترابطان بشكل وثيق وعلّقـت                باألشخاص                                               وقد أقرت جلنة مناهضة التعذيب بأن االجتار          -   ٥٨
   . )٧٩ (                  وغري ذلك من التدابري            يف هذا الصدد      ً                         مراراً على ضرورة وجود تشريعات 

                                                      
73  See article 3 (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and 
Children. 

74  See for example, United Nations Office on Drugs and Crime, Toolkit to Combat Trafficking in Persons (New 
York, 2006), p. 156. 

75  Ibid. 

76  European Court of Human Rights, case No. 73316/01, Siliadin v. France, 26 July 2005. 

77  See article 3, paragraphs (b) and (c) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
especially Women and Children. 

78  Barar v. Sweden, case No. 42367/98. Cases and Comment, European Human Rights Law Review, vol. 3 (1999), 
p. 330. 

79  See concluding observations on the Russian Federation, CAT/C/RUS/CO/4; Togo, CAT/C/TGO/CO/1; Qatar, 
CAT/C/QAT/CO/1; Republic of Korea, CAT/C/KOR/CO/2; Tajikistan, CAT/C/TJK/CO/1; South Africa, 
CAT/C/ZAF/CO/1; and Austria, CAT/C/AUT/CO/3. 
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ّ          رد  الالجئات النساء يف سياق  -  ٣   أو اللجوء 

ّ           رّد الالجئات         إن سياق   -   ٥٩    وال   .  )٨٠ (                                                              يسلط الضوء على عدة قضايا رئيسية، وال سيما مسألة االنتساب من جديد 
ّ                يوجد هناك حّد تقف عنده       ٍ     َ          الصدمة اليت تنتج عن انتهاٍك حدثَ يف املاضي                                             فقد تكون بعـض أشـكال التعـذيب      .                         

   ً          مثالً، عندما   (                                               ِّ        ً      ً              مة ويف بعض احلاالت، يشكل تعريض الشخص من جديد للمنبِّه تعذيباً نفسياً                                   انتهاكات مستمرة ودائ  
                                ويف سياق اللجوء، حىت عندما ال         ).      مأتاه          أعيد إىل       هو       إذا        وارد                                            طيب إن إقدام الناجي على االنتحار أمر          ال    بري    اخل      يقول  

ُ           يسوِّغ االضطهاُد الذي                                                                          يكون مثة خطر التعرض لالضطهاد يف املستقبل، فإنه جيوز رغم ذلك أن                    الشخص           تعرض له      ِّ        
َ             يف املاضي منَح محاية دولية           ) ٨١( .   

                                                          ُ     ُ                                         ومن اجلوانب اجلنسانية األخرى املتعلقة بعدم اإلعادة القسرية احلجةُ اليت ُتستخدم فيما يتصل خبطر تعرض                 -   ٦٠
                        اعة النـساء العـودة                      ، أي أنه باستط    "             اهلرب الداخلي  "                                                                 النساء لتشويه أعضائهن التناسلية، ومفادها أن هناك إمكانية         

    عدم      يعترب         اجلنساين،        األساس                                        يف سياق طلبات اللجوء القائمة على        و  .                                                والعيش بأمان يف منطقة أخرى من مناطق البلد       
                  َ                                                   ً                                                  توفري الدولة احلمايةَ الالزمة يف منطقة من مناطق البلد يف كثري من األحيان دليالً على عجز الدولة عن محاية النساء                    

                  املرأة أو الفتاة           انتقلت                            عالوة على ذلك، إذا ما        .                                             أجزاء البلد، أو على امتناعها عن ذلك                                  أو الفتيات يف أي جزء من     
      ً                                       تفادياً لتشويه عضوها التناسلي، فإنه ينبغي أن    ،                                         ً                    لالستقرار يف منطقة أخرى، من منطقة ريفية مثالً إىل منطقة حضرية    

   . )٨٢ (                                    املخاطر اليت هتدد احلماية يف املستقر اجلديد       م بدقة  َِّ يَِّ ق ُ ُت

  الناجيات من التعذيب إقامة العدل جتاه -  مجي

  الوصول إىل العدالة -  ١

                                                                                                                  يف حني أنه يكون على النساء، يف أحناء كثرية من العامل، التغلب على شىت العراقيل، مبا فيها القيود املاليـة                      -   ٦١
                             ل الوصول إىل العدالة، فإن                                                                                                واالقتصادية والقدرة احملدودة على التنقل والقوانني التمييزية وغريها من العراقيل، من أج           

                             ومع أن استعماهلا غري شائع، فإن   .                                                                     ضحايا العنف اجلنسي يواجهن عقبات حمددة يف مجيع مراحل نظام العدالة اجلنائية
                                                      
80  See also UNHCR Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution within the Context of 
Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (HCR/GIP/02/01), 
available at http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3d36f1c64.  
See also UNHCR Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A (2) of the 1951 
Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and  
Persons At Risk of Being Trafficked (HCR/GIP/06/07), available at http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=443679fa4. 

81  See UNHCR’s Position on Categories of Persons from Bosnia and Herzegovina in Continued Need of 
International Protection, September 2001, para. 82. For a discussion of the obstacles to return arising from past 
persecution, see United Nations High Commissioner for Refugees and United Nations High Commissioner for 
Human Rights, Daunting Prospects - Minority Women: Obstacles to their Return and Integration (Sarajevo, April 
2000), p. 16. 

82  For detailed guidance on internal flight, see UNHCR Guidelines on International Protection No. 4 “Internal 
Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees (HCR/GIP/03/04), available at http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3f28d5cd4.pdf. 
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                             فعالية وصـول النـساء إىل             لضمان                                                              ُ                 الصكوك الدولية وضعت األساس بأن حددت التدابري اخلاصة املؤقتة اليت ُتتخذ            
                                                                                 أشكال العنف، مبا يف ذلك من خالل التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية اليت                              العدالة فيما يتعلق جبميع   

ِ  ُّ  ُ                            بدوهنا تِقلُّ فُرص النساء يف السعي إىل                             ِّ                               وباإلضافة إىل ذلك، ال تبلِّغ النساء يف كثري من األحيان عـن    .      العدل       التماس        
       مقـرر      ويف    .                               ن نبذ أسرهن أو جمتمعاهتن هلن                                                 ً                       العنف اجلنسي بسبب العار الذي يوصمن به وأحياناً بسبب ختوفهن م          

                                                  من املعروف أن فقدان اخلصوصية واحتمال التعـرض         "         ً                                                  صدر مؤخراً عن جلنة مناهضة التعذيب، اعتربت اللجنة أنه          
                                                                                                                  لإلهانة بسبب الكشف عن مثل هذه األفعال قد يدفع الرجل أو املرأة على السواء إىل عدم اإلفصاح عن التعـرض                    

                       وبالنسبة للمرأة، على     .                                                                آخر من أشكال االعتداء اجلنسي إال يف حالة الضرورة القصوى                     أو أي شكل   /          لالغتصاب و 
             ويف املرحلـة     .  )٨٣ ( "                                                   ِ                                         وجه اخلصوص، هناك خماوف إضافية تتعلق بوصمها ونبذها من ِقبل شريكها أو أفراد أسـرهتا              

            َّ             لني ليسوا مدرَّبني علـى              ُ                                                                         ، ميكن أن ُتستجوب النساء ضحايا العنف اجلنسي وأن خيضعن للتحقيق على يد عام                    التالية
        املتعلقة                                   عالوة على ذلك، يشكل مجع األدلة         .                                                                   األساليب اليت تراعي الفوارق اجلنسانية يف توثيق األدلة واالستجواب        

                          ويف بعض البلدان، قد ال توجد   .                                ً     ً                                   العنف القائم على أساس جنساين جماالً مهمالً يف العديد من سياقات تنفيذ القوانني ب
        إرسـال              من الـشرطة          القوانني       تقتضي                                            جتري مثل تلك الفحوص؛ بينما يف بلدان أخرى ال                     مؤسسات علمية مستقلة 

                                                     ومن بني أفظع األمثلة على إعادة التضحية بـضحايا           .                                                    ضحايا االغتصاب املزعومني لكي خيضعوا لفحص طيب فوري       
                    لـسياسات الـسارية                                                                                         االغتصاب، اليت ذكرهتا جلنة مناهضة التعذيب يف عدة مناسبات، هو عندما تسمح القوانني وا         

   . )٨٤ (   َّ                 تزوَّج الضحية بعد ذلك   هو                   املغتصب العقاب إذا        بتجنيب            داخل البلد 

     ً           فكثرياً ما تشترط   .                                                   واألدلة يف احملاكم الوطنية بعض االحتياجات اخلاصة بالنساء         اإلجرائية       قواعد   ال           وقد تغفل     -   ٦٢
  ّ  شلّ  ي                  ّ               م القبول مما يعين أنّ النساء اللوايت             للتعبري عن عد                مادية من الضحية        مقاومة      صدور                           تلك القواعد تقدمي دليل على 

ُ               الفزُع قدرهتن على     ّ   صّد            ً                      وكثرياً ما تتجاهل احملـاكم       .              ِ                                 ُ             ومصارعة مغتصبِيهن قد يعجزن عن الربهنة على أهنن اغُتصنب         
       ضـحية  ُ        ُتطالب     ً            فضالً عن ذلك،        ").                                 متالزمة املرأة اليت تتعرض للضرب      ("                     كالتقييمات النفسية     "       اللينة "       األدلة      ً  أيضاً  
          ً               إشكايل طبعاً يف حاالت العنف      مطلب                   ُ                     تقدمي شهود عيان كي ُيثبنت حدوث اجلرمية وهو  ب                   اب يف بعض البلدان        االغتص
    ُ           ً                                                                            كما ُتستخدم كثرياً األدلة على سلوك الضحية اجلنسي أثناء احملاكمات اليت تتناول جرائم العنف اجلنسي يف   .      اجلنسي
                                                         الشرعي وبالتايل فإهنا تكون قد قبلت ممارسة اجلنس يف                                                    استعداد الضحية السابق لالتصال اجلنسي غري            إلثبات         حماولة  

                                                                                                       وقبول هذا النوع من األدلة يزيد من األمل املرتبط باإلدالء بالشهادة حيث ميكن إذالل النساء وإجبارهن                 .           تلك احلالة 
                                      وهناك معضلة خاصة أخرى تتمثـل يف        .                        صلة باجلرمية قيد النظر     ال                                            على عرض جوانب من حياهتن اخلاصة غري ذات         

                ِّ                                              ّ                   من الضحية أن تبيِّن من ناحية أن فعل العنف قد أحدث هلا صدمة علـى أالّ                        مبقتضاه       ُ        الذي ُيطلب           املزدوج         الشرط  
   .                            صدقية الشهادة، من ناحية أخرى   من     ذلك ّ   ّض  غ ي

ّ                               فقد صّرحت احملكمة اجلنائية الدولية       .                            ُّ                                           ومن املمكن، يف هذا الشأن، تعلُّم الكثري من احملاكم اجلنائية الدولية            -   ٦٣      
                                                                                                        صة بيوغوسالفيا يف قرارها بشأن قضية فوروندزجيا بوضوح بأن االضطراب اإلجهادي التايل للصدمة ال يـضر                   اخلا

                                           ً                                         وكانت هي احملكمة الدولية األوىل اليت تعتمد قاعدةً حتظر قبول دليل يتعلق بسلوك الضحية اجلنسي   .              بصدقية الشاهد
                                                      
83  V.L. v. Switzerland, CAT/C/37/D/262/2005, para. 8.8. 

84  See concluding observations on Burundi, CAT/C/BDI/CO/1, para. 11; Guatemala, CAT/C/GTM/CO/4, para. 19; 
and Cameroon, CAT/C/CR/31/6, para. 7 (c). 
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      ً                                                    صراحةً على أنه ال جيوز اعتبار السكوت وعدم املقاومة                                                      كما إن قواعد احملكمة اجلنائية الدولية تنص        .  )٨٥ (         يف السابق 
            ُ                               الضحية إذا أُخضعت الضحية للقوة أو للتهديدات      سلوك           من كالم أو       الرضا                                   من عالمات الرضا وأنه ال ميكن استنتاج 

ُ             باستخدام القوة أو ُوجدت يف                            ً                                           ويشدد املقرر اخلاص أيضاً على أن مسألة القبول تصبح غري ذات             .  )٨٦ (         ظرف قسري                   
   .                           ُ                ٌ     ٌ              قة يف األوضاع اليت يكون فيها ملُرتكب اجلرمية سيطرةٌ تامةٌ على الضحية  عال

                                                                   ِّ           أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية وحدة الضحايا والشهود داخل قلم احملكمة تطبِّق التدابري                  باإلضافة إىل ذلك،  -   ٦٤
                               وأثناء احملاكمة، ميكـن محايـة        .  )٨٧ (                                          ِ                                     احلمائية والترتيبات األمنية مبا فيها توفري حمامِ وغري ذلك من املساعدة املالئمة           

   .                                                                                  الضحايا والشهود يف اجلرائم اليت تنطوي على عنف جنسي من العنف اجلسدي أو من مزيد من الوصم

  إعادة تأهيل وتعويض الناجيات من التعذيب -  ٢

  ن                                      سيما ضحايا العنف اجلنسي، تسترعي م            ، وال              من النساء                                             يف املاضي، مل تكن احتياجات ضحايا التعذيب        -   ٦٥
                           اليابان أثناء احلرب العاملية             الذي مارسته                                            إن حالة الناجيات من االستعباد اجلنسي العسكري     على   .           ّ        االهتمام إالّ القليل

ٌ      ٌ    ِّ                                             ً     ً             درٌس بليغٌ يبيِّن ما حيدث عندما يتم جتاهل احتياجات الضحايا جتاهالً تاماً            َ   َ        الثانية                                 ومثلما قالـت جلنـة مناهـضة         .   
                                                                        ت اليت حصلت يف زمن احلرب، الذين اعترف ممثل الدولة الطـرف بـأهنم                                         تعرض الناجون من االعتداءا      : "       التعذيب
َ      ً                 ، لإليذاء املستمر ولصدمات نفسية جديدة بسبب إنكار الدولة الطرف احلقـائَق رمسيـاً               "              جبراح ال تندمل   "        أصيبوا                                                                    

       م توفري                                                                                           وإخفائها أو امتناعها عن كشف حقائق أخرى وبسبب عدم مقاضاة اجلناة املسؤولني عن أفعال التعذيب وعد
   . )٨٨ ( "                             التأهيل الكايف للضحايا وللناجني

                      وهو الوصـم املـالزم       .                                                                                 ومثلما يتبني من هذا املثال، يشكل الوصم عقبة حمورية يف سبيل إنصاف الضحايا              -   ٦٦
                  لوصف ما جرى هلن      "       اغتصاب "                                         سيما القاصرات منهن، ال يستعملن كلمة                                                للعنف اجلنسي مما يعين أن الضحايا، وال      

                                                               ، وهي عبارة ال تعين بالضرورة أنه مت استخدام العنف؛ وبالتايل فإنـه   "       املضاجعة "             لمات من قبيل                 بل قد يستعملن ك  (
       ٍ         نعت فعـلٍ مـن                   القوة الكامنة يف                                                 ويف هذا الصدد، من املثري لالهتمام التشديد على          ).            ً                 من املهم جداً تقييم الظروف    

                                    جلنسي يف غواتيماال أهنن يشعرن حبماية أكرب                        فقد أفادت ضحايا العنف ا  .                  على املستوى الفردي  "      تعذيب "            األفعال بأنه 
  .    ً                                        بدالً من اغتصاب أو حتبيل قسري أو استعباد جنسي  "      تعذيب "     بأهنا                                         من الوصم االجتماعي عندما يتم تعريف اجلرمية 

ّ    هّن و                                                      والنساء اللوايت حيبلن نتيجة اغتصاب حيتجن إىل دعم نفسي خاص  ُ             أوالُدهن وأزواجهن     .   

                                                      
85  In this regard see also rules 70 and 71 of the ICC Rules of Procedures and Evidence, as well as article 69, 
paragraph 4, of the Rome Statute. 

86  See rule 70, paragraphs (a), (b) and (c) of the ICC Rules of Procedures and Evidence. 

87  See article 43, paragraph 6, of the Rome Statute. 

88  CAT/C/JPN/CO/1, para. 24. 
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ّ                             إعالن نريويب املتعلّق حبّق النساء والفتيات يف اإلنصاف  "                           وثيقة املنبثقة عنها بعنوان     وال   )٨٩ (                 تعطي عملية نريويب    -   ٦٧    ّ               
                                                                                                       نظرة عامة حول املسائل املثارة يف ما يتعلق بالتعويض بصرف النظر عن نوع اجلنس يف أعقاب نزاع                   )٩٠ ( "        والتعويض

                        ويود املقرر اخلاص التشديد   .            املستقبلية        ٍ     ِّ                                                      مسلح ماضٍ وتعدِّد املبادئ اإلرشادية اليت ينبغي اتباعها يف سياسات التعويض
                                                                                           عنصر فاصل من عناصر التعويض وعلى أن العدالة اجلنائية هي جوهر أي عمليـة تعـويض                  "            قول احلقيقة  "         على أن   

                        أساسي بالنسبة هلدف رئيسي                                              ٌ  وإن تقدمي اجملرمني إىل العدالة هو يف الوقت ذاته شرطٌ   .  )٩١ (      ّ              وجيب أالّ ختضع ألي تقييد
                                                   املمارسات القانونية والعرفية اليت تـساعد علـى        ّ              ّمما يعين أن                       عدم تكرار العنف                   أال وهو ضمان                      آخر من التعويض  

   .                 إزاءه جيب تغيريها                                    استمرار العنف ضد النساء وعلى التسامح

  استنتاجات وتوصيات -       ًثالثا 
ٍ                                                                         فيما يتعلق بتعريٍف للتعذيب يعكس البعد اجلنساين، أشار املقرر اخلاص إىل العناصر الـيت               -   ٦٨              يتـضمنها                   

                                           َّ                               ً                           التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب وشدَّد على أن عنصر القصد يتحقق دائماً عندما يتعلق األمر بالعنف 
                                                            العنف متييزي يف جوهره والتمييز هو أحد األهداف املمكنة املذكورة يف     هذا        حيث إن    من        النساء             الذي يستهدف 

                                      بغرض التأكيد على أنه، يف حـني أن          "      العجز "    هو       أال و          إضايف                                       كما اقترح املقرر اخلاص إدراج عنصر       .         االتفاقية
                                 ّ                ً                                                 يطبع سياقات االحتجاز التقليدية، فإّنه قد يتوفر أيضاً خارج سياق االحتجاز أو سيطرة الدولة                "      العجز "      عنصر  
          ً       وهنـاك أيـضاً       ".               احلياة اخلاصـة   "      ظروف   ّ     شّتى                                                       وقد تنشأ أوضاع احلرمان من احلرية حبكم الواقع يف            .        املباشرة

                                           فالنساء الالئي يتعرضن للـضرب والنـساء         :                          حالة من السيطرة التامة                     يهيئ اخلوف فيها              فيها أن        ميكن       قات     سيا
                       حالة دائمة مـن اخلـوف                      تنتاهبن، فيما يرجح،                                            ُ                ضحايا االجتار وكذلك النساء السجينات اللوايت اعُتدي عليهن      

   ً         فـضالً عـن                ينشأ عنه،     "      الرضا "   م                             ويرى املقرر اخلاص أن مفهو      .                                           بسبب سلوك اجلاين الذي ال ميكن التكهن به       
ُ         االلتزامات املتعلقة باحلماية، واجُب يلق                    ِّ                  حلياة اخلاصـة ويـذكِّر مبفهـوم        ا                                       على عاتق الدولة مبنع التعذيب يف         ى                              

   .              وفت بالتزاماهتا أ                                                   الذي ينبغي تطبيقه للوقوف على ما إذا كانت الدولة قد                االهتمام الواجب 

                                                             السوابق القضائية الدولية والوطنية، على أن االغتـصاب                                                  وشدد املقرر اخلاص، وهو يكرر ما جاء يف         -   ٦٩
َ      ُتـساَوى                                                                                        العنف اجلنسي اخلطرية األخرى اليت يرتكبها موظفون يف سياق االحتجاز أو الـسيطرة ال                      وضروب      ُ

               ا بسسبب مـا     م                                                           ً      ً                       التعذيب أو سوء املعاملة فحسب، بل إهنا تشكل باإلضافة إىل ذلك شكالً صارخاً من أشكاهل               ب
                   ً                                                               ذكر املقرر اخلاص أيضاً بأن عمليات اإلجهاض أو التعقيم القسري اليت يقوم هبا مسؤولون يف     و  .              حتمله من وصم  

َ      تتساَوى ب              ً                                                             الدولة تطبيقاً لقوانني أو سياسات قهرية يف جمال تنظيم األسرة ميكن أن                                          التعذيب وأن أي شكل مـن          
ّ    اليت ختّص       از                            وفيما يتعلق بأوجه االحتج     .                                                 أشكال العقاب البدين حمظور مبوجب القانون الدويل                   ً      النساء حتديـداً،        

       يف جمال                                                لحوامل وأمهات الرضع وإىل احتياجات النساء        ل                                                      شدد املقرر اخلاص على أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص          
                                                      
89  Background paper on women’s right to reparation, International Meeting on Women’s and Girls’ Right to a 
Remedy and Reparation, Nairobi, March 2007. 

90  Available at http://www.womensrightscoalition.org/site/reparation/signature_en.php. 

91  See also General Principles 3, para. C and 1, para. F of the Nairobi Declaration on Women’s and Girl’s Right to a 
Remedy and Reparation. 
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                    حراسة النساء رجال            إن توىل                                دوث التعذيب وسوء املعاملة      حب                                    وأشار كذلك إىل وجود احتمال أكرب         .       اإلصحاح
ّ   إن هّن    أو     .            سجناء الذكور  ُ                     مل ُيفصلن بشكل تام عن ال    

  .      اخلاصة              تتصل باحلياة                                                                                   وخلص املقرر اخلاص إىل أن التعذيب وسوء املعاملة قد حيدثان يف سياقات خمتلفة                -   ٧٠
           مـن حيـث     "                احليـاة اخلاصـة       نطاق   يف  "            وبني التعذيب   "      الرمسي "                                                فأشار إىل أوجه التشابه البارزة بني التعذيب        

       ولضمان   .                  على مستويات خمتلفة   ر   يبد                رضا الدولة قد       أن       وبني                    واملعاناة النامجة                     وسلسلة الظاهرات                االسترتيجيات  
                                                          البعد اجلنساين، أكد املقرر اخلاص على ضرورة النظر إليه                 الشامل                                                 اتباع منهج ملعاجلة التعذيب يأخذ يف االعنبار        

                                                                                      والصدمة العقلية ال حتدث يف نقطة معينة من الزمن بل إهنا تتطلب وضعها يف السياق                 .          ظاهرات             بوصفه سلسلة 
ً                  وفيما يتعلق بالعنف اجلنسي، يشكل الوصم عنصراً حامساً يف مجيع املراحل ابتداًء من                .    فيه      حدثت        الذي         قـصد                                            ً     ً                   

                                      ِّ                                                             اإلذالل وكذلك األثر الناجم عنه وهو ما يؤدِّي يف كثري من األحيان، عدا عن العواقـب اجلـسدية والعقليـة        
   .          رمان التام                       أو اجملتمع وقد يفضي إىل احل /    ِّ                         املدمِّرة، إىل اإلقصاء من األسرة و

   ّ                  ّ              ً                                                                     وأكّد املقرر اخلاص على أّنه من املهم جداً تفسري إطار احلماية من التعذيب يف ضوء جمموعة واسعة من                    -   ٧١
ُ                                         ضمانات حقوق اإلنسان وخاصة جمموعة القواعد اليت ُوضعت ملكافحة العنف ضد املرأة،              ّ           ّمما يتـيح التبـّصر                                                             ّ

  ً                                                    ضالً عن ذلك، ميكن استخالص العديد من الـدروس مـن             وف  .                                    احملددة اليت خيلقها العنف ضد املرأة                بالتحديات  
  "       اغتصاب "      مصطلح        يشملها            اليت ميكن أن                   بوضع مفهوم لألفعال            يتعلق األمر    حني                              القانون اجلنائي الدويل وخباصة   

ّ   ً                   تبّصراً باآلثار بعيـدة                             وال يتيح قانون الالجئني       .                          اليت تراعي البعد اجلنساين                                       والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات        
ّ     التبّصر                                                  دى النامجة عن بعض أنواع التعذيب فحسب، بل           امل          عن اختاذ                   دولة من الدول              من قصور          يتعلق      مبا      ً  أيضاً      

                                                                                          عالوة على ذلك، ينبغي االستعانة بفروع أخرى من فروع املعرفة، كالطب وعلـم الـنفس،                 .     محائي           أي إجراء   
ٌ              ِّ        بصورة منهجية أكثر عند حتليل ما إذا كان انتهاٌك بعينه قد يشكِّل تعذي    .  ً      باً أو ال                                           

                     سياقات عديـدة، أن        من                لمقرر اخلاص،     ّ      تبّين ل                         لنساء ضحايا التعذيب،          جتاه ا        العدل          بإقامة                وفيما يتعلق     -   ٧٢
                                          وكذا برامج وسياسات التعويض وإعادة التأهيل                          اإلجرائية وقواعد اإلثبات                                         نظام القانون اجلنائي وقواعد احملكمة      

         الضحية يف     رضا                              ً          املقرر اخلاص على أنه ال ميكن أبداً استنتاج         كما شدد   .                           ٍ    ٍ       ال تعكس البعد اجلنساين على حنوٍ كافٍ      
   .          حبكم الواقع      عاجزة              وضع تكون فيه 

ً                  بناًء على ما تقدم       -   ٧٣                                                                                      فإن املقرر اخلاص يدعو الدول إىل أن تكفل للنساء ضحايا التعذيب وسوء املعاملـة                 
                                   خاصة ملنع العنف اجلنسي يف سياقات                                                                                على يد موظفني رمسيني التمتع حبماية كاملة مبقتضى القانون واختاذ تدابري            

             ُ                                                              ِّ   كما يوصي بأن ُينظر إىل التعذيب وسوء املعاملة على حنو يشمل البعد اجلنساين وبأن توسِّع   .                 االحتجاز والسيطرة
                    تعذيب وسوء معاملة                              ما تتعرض له النسوة من                                                          ما تبذله من جهود الوقاية حىت تشمل بشكل كامل                نطاق         الدول  

    ".       اخلاصة     احلياة "                وإن حدثا يف نطاق 

                                                                                                    ويدعو املقرر اخلاص الدول إىل معاجلة مسألة الوصم بوصفها عقبة حمورية تعوق سعي الـضحايا مـن                   -   ٧٤
             ومن الضروري    .        اجلنائية         املقاضاة                                                         العدالة، خاصة يف حاالت العنف اجلنسي، يف مجيع مراحل                  التماس              النساء إىل   

                                                     ب وسوء املعاملة ومن أجل أن حيفظ األشخاص الـذين                    عن التعذي                                لكفالة قيام املرأة بالتبليغ                        اختاذ تدابري خاصة    
                              ومن الضروري تكييف القواعد اليت   .                                                                  يتلقون الشكاوى األدلة الضرورية على حنو يعكس وعيهم بالبعد اجلنساين    
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           لوضع ضحية                        إجراء تقييم موضوعي           وضمان                                                                   تتبعها احملاكم مبا يالئم االحتياجات اخلاصة لضحايا العنف اجلنسي          
   .               كل قضية على حدة               قوة على أساس            ال حول هلا وال

ّ                                                                  ومثلما نادى بذلك إعالن نريويب املتعلّق حبّق النساء والفتيات يف اإلنصاف والتعويض، ينبغي أن تتسم                 -   ٧٥    ّ                                
ُ   وينبغي أن حتتلَّ صميَم تلك الربامج مفاهيُم   .                                                          برامج التعويض وإعادة التأهيل يف مجيع املراحل بالشمول واإلشراك                   َ     َّ             

ُ                                      فئاُت اجلرائم اليت تعطي احلق يف التعويض            تشري              وينبغي أن     .                                اجلنائية وضمان عدم التكرار                         قول احلقيقة والعدالة      
                                وجيب إيالء اهتمام خاص للتدابري       .                       تنطوي على بعد جنساين        َ                               ألوانَ التعذيب وسوء املعاملة اليت                       إشارة صرحية إىل    

                            واالقتصادي الناجم عن العنف                                                      التغلب على وصم ضحايا العنف اجلنسي ومعاجلة األثر االجتماعي       تستهدف     اليت 
           ً                                                                ِّ                        وينبغي أيضاً أن حتصل الضحايا على خدمات طبية وأن تستفيد من برامج الدعم اليت تركِّز علـى                   .          ضد املرأة 

   .                                                ويسري األمر نفسه على عمليات إعادة التأهيل الفردية  .                        ِّ                املعاناة النفسية اليت يسبِّبها العنف اجلنسي

                             َّ                               ذي يراعى فيه البعد اجلنساين، شدَّد املقرر اخلاص على أنه ينبغي أن               تقصي احلقائق ال /              وفيما خيص الرصد  -   ٧٦
                        إلطار القانوين كي يشمل     ا                                                            ناهضة التعذيب على الصعيدين الوطين والدويل نطاق متحيصها          م   ِّ                توسِّع آليات رصد    

      موعات                    ُ                وينبغي أن تشمل شبكةُ الشركاء اجمل       .  )٩٢ (                                                              طائفة واسعة من القوانني اليت ميكن أن هتم النساء بوجه خاص          
   ً                         فضالً عن ذلك، ينبغي إشراك       .                                                                         املدافعة عن حقوق املرأة واملؤسسات األكادميية ومؤسسات األحباث ذات الصلة         

                                    وأوصى املقرر اخلاص كذلك بأن يتم تشكيل   .                                                        مراكز الرعاية االجتماعية ومؤسسات الطب النفسي يف الزيارات 
        قـد     ئه                    وأن يكون مجيع أعضا     )                أن يضم طبيبات      أي   (                                             تقصي احلقائق على حنو يراعي البعد اجلنساين         /          فرق الرصد 
                وجيـب أن يكـون     .                                                             مسألة العنف اجلنسي وغريه من القضايا احلساسة ذات البعد اجلنـساين       عالج  ُ  ِّ            ُدرِّبوا على   

ِ                                  األشخاص املكلفون بالرصد وبتقصي احلقائق قادرين على طرح األسئلة الصحيحة مستخِدمني لغة تراعي البعد                                                                                     
           ً            وينبغي أيضاً االهتمام إىل   .                 سيما العنف اجلنسي          العنف والُ  ّ       ُيسّببها                   عاناة النفسية اليت                         اجلنساين وعلى تقييم مدى امل
       حـدوث     من                      زيارة البيوت للتحقق          العملي        ّ              فرغم أّنه من غري       .             احلياة اخلاصة       نطاق                                أبعد درجة ممكنة مبا جيري يف       

                              عها معرفة أمور عن العنـف                                                                                     العنف األسري، فإنه ميكن بذل بعض اجلهد من أجل الوصول إىل املصادر اليت بوس             
                                                                               وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى وغري ذلك من أشكال تعذيب وسـوء معاملـة                      باألشخاص                 األسري واالجتار   

ُ          ُتجرى مع          مقابالت                                                        هذا السيناريو، ينبغي أن يشتمل تقصي احلقائق على               وضمن    .             احلياة اخلاصة       نطاق             النساء يف   
                                                                    وف على الثغرات يف وسائل الوقاية واحلمايـة وينبغـي استـشارة                      بغية الوق         تؤويهم                           الضحايا يف األماكن اليت     

   .              املؤسسات الطبية

 -  -  -  -  -  

  

                                                      
92  For instance, discrimination in law; legal grounds which create impunity for violence against women; the 
existence of domestic violence legislation; anti-trafficking legislation; legislation against traditional harmful 
practices; criminalization of rape/spousal rape; legal norms relating to abortion, prostitution, etc.; and the quality of 
these laws. 


